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Razvojno – raziskovalni inštitut Grm, 

inštitut za trajnostno upravljanje 

podeželja



Ustanovitev inštituta

 11.3.2010: Svet zavoda Grm Novo mesto sprejme sklep o 

ustanovitvi razvojno raziskovalnega inštituta Grm.

 Junij 2010: Oddana vloga na Javno agencijo za raziskovalno 

dejavnost za ustanovitev raziskovalnega inštituta in vpis 

inštituta v register raziskovalnih organizacij

 9.9.2010: Pozitivno rešena vloga na ARRS, 

 zavod Grm Novo mesto je vpisan v razvid raziskovalnih 

organizacij in podeljena šifra raziskovalne organizacije, 

 Raziskovalna skupina Razvojno – raziskovalni inštitut Grm 

vpisana v razvid in podeljena šifra raziskovalni skupini,



Organizacija inštituta
Center

Center za evropske projekte

Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire

energije

Center za pospeševanje ekološkega kmetovanja

Center za prilagajanje podnebnim spremembam

Center za pospeševanje ekološkega turizma

Center za načrtovanje in vzdrževanje športnih in

rekreacijskih zelenih površin

Center za trajnostno urejanje in upravljanje podeželja

Center za načrtovanje in vodenje rastlinske pridelave

Center za organizacijo in spremljanje reje domačih in

divjih živali

Center za varno uporabo kmetijske mehanizacije

Center za agrarno ekonomiko

Center za organizacijo in grozdenje na podeželju

Center za ekoremediacijo

Center za kulinariko in turizem



Partnerji

 Društvo Grmčani

 Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega

 Gospodarstvo,

 Inštituti v Sloveniji in izven,

 Fakultete v Sloveniji in izven,

 Razvojni center Novo mesto,

 Občine Dolenjske in Bele krajine.



Načrt dela
Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

energije

 V okviru Centra za učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

energije bomo pripravili delavnice na temo: 

 Energetsko knjigovodstvo na kmetiji

 Energetski pregled kmetije

 Izdelava energetske bilance kmetije s predlogi za večjo učinkovitost

 Možnosti uporabe toplotnih črpalk na kmetiji.

 Center bo vsebinsko sodeloval z Društvom za razvoj in oživitev 

Trebnjega (g. Gorazd Marinček).



Načrt dela

Center za evropske projekte

 V okviru tega centra bomo pripravili pregled evropskih 

projektov, primernih za slovensko podeželje in na to temo 

izvedli izobraževalno delavnico. Prav tako bomo izvedli 

aplikativne in analitične raziskave ter pripravili primere 

dobrih praks oziroma simulacijo razvoja posamezne kmetije s 

pomočjo sredstev različnih evropskih in domačih skladov.

 Center bo vsebinsko sodeloval z Razvojnim centrom Novo 

mesto. 



Načrt dela
Center za pospeševanje ekološkega kmetijstva

 Center bo poskrbel za izvedbo delavnic:
 Zelena javna naročila in naročanje ekološko pridelane hrane v javnih 

zavodih in državnih ustanovah,

 Vključevanje kmetovalcev v kontrolni sistem za ekološko kmetovanje,
 Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane s 

potrošniki, dobava večjim javnim in zasebnim porabnikom.

 Pripravili bomo popis potencialov in interesa za ekološko 
kmetovanje v občinah Dolenjske in Bele krajine, popis 
potencialnih kupcev ekološko pridelane hrane, artiklov in količin z 
informativnimi cenami. 

 Pri izvedbi aktivnosti bomo sodelovali s Društvom za razvoj in 
oživitev Trebnjega ter Društvom Grmčani.



Načrt dela
Center za prilagajanje podnebnim spremembam

 V okviru tega centra bomo izvedli posvet na temo »Prilagajanje 
kmetijstva podnebnim spremembam kot izziv za lokalno gospodarstvo. 
Poleg tega bomo izvedli delavnico »Prednostni ukrepi za prilagajanje 
podnebnim spremembam (protitočna zaščita, vodna zajetja za 
namakanje, rastlinske vrste, sadjarstvo, ipd.). 

 V okviru kolobarja MIC-a Grm bomo pričeli z uvajanjem novih 
rastlinskih vrst, kot sta sudanska trava in sirek z namenom zamenjave 
koruze z ustreznejšimi vrstami za sušne razmere. Pri tem bomo pridelek 
količinsko in kakovostno primerjali s pridelkom koruzne silaže in 
spremljali spremembo ješčnosti živine. 

 Pri izvedbi aktivnosti centra bomo sodelovali z ARSO in Kmetijskim 
inštitutom ter Slovenskim društvom za namakanje in odvodnjo. 



Načrt dela
Center za pospeševanje ekološkega turizma

 V tem centru bomo izvedli posvet na temo »Ekološki turizem kot 
dejavnik trajnostnega razvoja podeželja in možnost za višjo dodano 
vrednost, primeri dobrih praks v tujini in pri nas. Poleg posveta 
bomo izvedli tri delavnice:
 Ekološka – tradicionalna gradiva v povezavi s tradicionalno 

arhitekturo in primeri dobrih praks,

 Okolju prijazna – ekološka komunalna ureditev turističnih objektov 
in njihove okolice,

 Naravi prijazna notranja oprema s tradicionalnimi ekološkimi 
materiali. 

 Partnerji pri aktivnostih centra bodo društvo Grmčani in Društvo 
za razvoj in oživitev Trebnjega. 


