Med največjimi raziskovalnimi
inštituti v Sloveniji
Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni
zavod, ustanovljen leta 1898. Smo najstarejši
med sorodnimi inštituti na ozemlju Slovenije,
saj že 113 let aktivno sodelujemo pri razvoju
kmetijstva in ohranjanju okolja pri nas. Na to
tradicijo smo ponosni, saj se je v času našega
obstoja na tem območju zamenjalo že šest
držav. Če so bile naloge inštituta ob njegovi
ustanovitvi predvsem raziskave s ciljem zagotavljanja večjega in kakovostnejšega pridelka,
pa je postalo s časom naše poslanstvo precej
širše. Delovanje inštituta je danes vezano na
širše področje kmetijstva in predelave hrane,

ki zajema usmeritve v trajnostne kmetijske
tehnologije, prehransko varnost, varovanje
tal kot naravnega vira, trajnostno upravljanje
agroekosistemov, aktivnosti na področju blaženja posledic podnebnih sprememb, prilagajanje načinov pridelave hrane k varovanju
podzemnih voda, dejavnosti na področju zelene energije ter druge znanstveno-strokovne
in pedagoške dejavnosti s področja kmetijstva
in varstva okolja. Naš inštitut spada po obsegu med pet največjih raziskovalnih inštitutov
v državi. Naša sedanja ustanoviteljica je Vlada
Republike Slovenije. Javni raziskovalni zavod je
državna, neprofitna ustanova z opredeljenimi
dejavnostmi v smislu javne službe.

Inštitut v okviru registrirane dejavnosti znotraj
7 oddelkov opravlja predvsem naslednje naloge:
−− temeljne, uporabne in razvojne raziskave,
−− z zakoni opredeljene strokovne naloge,
−− svetovanje, študije in laboratorijske ter infrastrukturne storitve,
−− usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev,
−− nadzor in preverjanje kakovosti kmetijskih
pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v
kmetijstvu,
−− objavljanje spoznanj in rezultatov raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela.
Inštitut zaposluje 156 sodelavcev, od katerih je
83 raziskovalcev, med njimi 32 doktorjev znanosti.
Inštitut razpolaga s knjižnico z več kot 32.000
enotami, povezano s knjižnicami v državi in na
tujem.
Večji del raziskovalnega in strokovnega dela
poteka v sodobno opremljenih laboratorijih
na inštitutu ter na poskusnih poljih in nasadih v okolici Ljubljane. Poskusna polja imamo
na Jabljah pri Trzinu, v Mostah pri Komendi,
na Brdu pri Lukovici in v Seničnem pri Golniku. Zaradi lažjega dostopa do velike in drage
raziskovalne opreme se inštitut s posebnimi
pogodbami o sodelovanju povezuje z drugimi
raziskovalnimi inštituti ter univerzami. Inštitut
sodeluje s številnimi sorodnimi ustanovami v
Sloveniji, močno pa je vpet tudi v mednarodno
sodelovanje.
Več informacij je na www.kis.si.
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