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Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj nov ih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  
iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa - gozdarstvo 

 

NASLOV PROJEKTA TEMATIKA PROJEKTA VODILNI 
PARTNER 

ŠT. 
PARTNERJEV CILJ PROJEKTA VIŠINA ODOBRENIH 

SREDSTEV 

Digitalizacija kmetijskega 
gospodarstva za načrtovanje 
gospodarjenja z gozdovi 
(DIGIGOZD) 

Razvoj in širitev 
digitalizacije na kmetijskem 
gospodarstvu in organizaciji 
pridelave 

UNIVERZA V 
LJUBLJANI 

10 Cilj projekta je omogočiti lastniku oz. upravljavcu gozda, da sam pridobi podatke o 
sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. Obstoječi 
podatki o gozdu na ravni parcel ali gozdne posesti so pregrobi in največkrat neažurni 
in lastniki žal še vedno nimajo ustreznih orodij za podporo odločanju. V projektu bomo 
razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za 1) sestojno inventuro; 2) 
modeliranje razvoja gozdnih sestojev; in 3)  podporo odločanju pri gospodarjenju ob 
spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. 

348.650,42  

Elektronsko poslovanje 
kmetijskih gospodarstev z 
izrazito gozdarsko dejavnostjo 

Razvoj in širitev 
digitalizacije na kmetijskem 
gospodarstvu in organizaciji 
pridelave; Modeli lokalne 
oskrbe; Dodana vrednost 
lesu 

GOZDARSKI 
INŠTITUT 
SLOVENIJE 

13 Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen kmetijskih 
gospodarstev z namenom optimizacije gozdno lesnih verig ter intenziviranja 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. 
Verjamemo, da lahko z uporabo inovativnih tehnologij in boljšega razumevanja 
igralcev v gozdno-lesni verigi razvijemo praktičen in vsakodnevno uporaben sistem 
elektronskega poslovanja. Za to imamo odlično izhodišče zaradi edinstvenih izkušenj 
s vzpostavitvijo funkcionalnega gozdarskega spletnega informacijskega sistema 
MojGozdar, katerega skrbnik smo. Z njegovo nadgradnjo se bomo trudili: 
-razbremeniti (poenostaviti) birokracijo kmetijskih gospodarstev, 
-optimizirati gozdno-lesne verige, 
-intenzivirati gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, 
-povezovati ponudbo in povpraševanje na trgu na področju gozdarstva, 
-povečati transparentnost trga gozdarskih storitev. 

347.222,86  

DEBLO++ Razvoj in širitev 
digitalizacije na kmetijskem 
gospodarstvu in organizaciji 
pridelave; Modeli lokalne 
oskrbe; Dodana vrednost 
lesu 

R1NG, 
RAZVOJNA 
DRUŽBA, D.O.O. 

12 Cilj in namen projekta DEBLO++ je iskanje rešitev na področju problematike 
celostnega in trajnostnega upravljanja gozdov na nivoju posameznega upravljavca, v 
primeru projekta je to kmetijsko gospodarstvo. Projekt obravnava tako ekonomski kot 
okoljski vidik upravljanja gozdnih zemljišč. Namen projekta je izdelati demo verzijo 
digitalne rešitve (aplikacija) optimiziranega posestnega načrta, ki bo vključeval 
informacije iz različnih podatkovnih baz. Del projekta se nanaša na nadgradnjo 
standardnega gozdno gojitvenega načrta, ki v njegovo vsebino prinaša t.i. "vroče 
točke", območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih 
sprememb in se zlivajo v posestni načrt. 

348.969,94  

DI-Gozd (Digitalna inventarizacija 
gozda 

Razvoj in širitev 
digitalizacije na kmetijskem 
gospodarstvu in organizaciji 
pridelave (primarni fokus); 
Modeli lokalne oskrbe; 
Dodana vrednost lesu 

KOČEVSKI LES, 
DRUŽBA ZA 
LESNO 
PROIZVODNJO, 
D.O.O. 

13 Digitalno transformirati izbrane procese gospod. z gozdom, s pomočjo razvoja novih 
inovativnih digitalnih orodij, zbirk podatkov, tehnologij in povezav, ki bodo: 
- digitalizirala in pospeševala izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije 
aktivnosti gospodarjenja z gozdom 
- validirana s končnimi uporabniki in obenem krepila ekosistem, v prepletu verig 
vrednosti gozdno-lesne verige na Kočevskem 
- preko organizacije dogodkov, dviga usposobljenosti različnih deležnikov gozdno-
lesne verige, priprave objav, prenosa znanj v prakso in razširjanja rezultatov projekta 
omogočila boljše gospodarjenje z gozdom in zagotovila trajnost donosa gozda in vseh 
njegovih funkcij. 

348.629,64  
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Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe 
iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa - gozdarstvo 

 

NASLOV PROJEKTA TEMATIKA PROJEKTA VODILNI 
PARTNER 

ŠT. 
PARTNERJEV CILJ PROJEKTA VIŠINA ODOBRENIH 

SREDSTEV 

Plodonosni gozdni rob kot 
podpora ohranjanja vrstne 
pestrosti gozda v funkciji 
zagotavljanja ekosistemskih 
storitev 

Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v gozdnih 
habitatih 

SREDNJA 
GOZDARSKA IN 
LESARSKA 
ŠOLA 
POSTOJNA 

12 Tematika predlaganega projekta se nanaša na ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih 
habitatih oz. natančneje, v tistem delu gozdnega ekosistema, ki ga lahko definiramo kot 
gozdni rob. Pri sonaravnem usmerjanju nege gozda predstavlja gozdni rob naravno prvino, 
krajinski element, ki je po rastlinski in živalski sestavi najbolj pester del gozdnega 
ekosistema, z največjo gostoto rastlin in živali. Pri negi gozdnega roba so pomembne 
ekološke funkcije (gozdni rob kot habitat za številne organizme rastlin, sesalcev, ptic, 
nevretenčarjev, …), gospodarske  funkcije (prodaja gozdnih plodov/sadežev, lov, 
gozdarstvo), socialne funkcije (rekreacija, nabiralništvo, izkustveno učenje, turizem) in 
estetske funkcije. 
Glavni cilj projekta je povečanje in ohranjanje biodiverzitete v tem gozdnem življenjskem 
prostoru ter izdelati smernice za gospodarjenje, vzpostavitev, sanacijo, oblikovanja, 
vzdrževanje gozdnega roba, z upoštevanjem ekološke, gospodarske, socialne in estetske 
funkcije.  
Pomembno mesto v projektu je namenjeno ozaveščanju in strokovni podpori tako laični kot 
strokovni javnosti. Tu so v ospredju lokalno prebivalstvo in KG ter mladi, ki se izobražujejo v 
srednješolskih in visokošolskih kmetijskih programih, študentje s področij okoljskega 
načrtovanja, biologi, idr. 

249.954,42  

 

 

 

 


