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VABILO 
na 3. del programa USPOSABLJANJA za KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

v sklopu projekta  

16.5 EIP Plodonosni gozdni rob 

 

Spoštovani, 

prisrčno vabljeni na 3. del programa usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki ga izvajamo v okviru 

projekta EIP Plodonosni gozdni rob. 

 

Kdaj: četrtek, 21. 4. 2022, med 16:30 in 19:30 uro. 

Kje: V ŽIVO na kmetiji Vertovšek, Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica 

Kdo: delavnico vodi Tine Božič – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (vodja projekta). 

Kaj: program usposabljanja zaključujemo s tematiko vključevanja kmetijskih gospodarstev v 

urejanje gozdnega roba. Kmetje boste s tem pridobili pomembne kompetence za vzpostavitev svojih 

gozdnih robov, mi pa bomo dosegli trajnost rezultatov našega projekta. Zadnji del usposabljanja bomo 

(končno      ) izvedli v živo na partnerski kmetiji Vertovšek, kjer si boste lahko preostala kmetijska 

gospodarstva v praksi ogledala tudi primer uspešne vzpostavitve gozdnega roba. Po usposabljanju pa 

se bomo lahko še sprostili ter pogostili pod Karlijevim kozolcem ob gozdu.  

Za koga: kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva (TK Široko, TK Pri Andrejevih, Kmetija 

Vertovšek, Makrobios Panonija ter Kmetija na Zaplani) ter za druga kmetijska gospodarstva in ostale 

zainteresirane udeležence. 

 

 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite do vključno srede, 20. 4. 2022 na e-mail 

inovinet@gmail.com  ali po telefonu 031 268 804 (Sabina). 

Vabilo pa le posredujte tudi drugim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki bi jih tematika delavnice 

zanimala. Več nas bo, bolj bo luštno! 

 

Se vidimo, 

ekipa projekta 

mailto:inovinet@gmail.com
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PLODONOSNI GOZDNI ROB 
 

V okviru projekta EIP 16.5 Plodonosni gozdni rob želimo v sodelovanju z različnimi 

strokovnimi in raziskovalnimi institucijami na petih kmetijskih gospodarstvih z našimi ukrepi 

biotsko obogatiti gozdni rob. Gozdni rob namreč spada med ekocelice, kjer je vrstna pestrost, 

tako živalska kot rastlinska, največja in je posledično pomemben dejavnik v prehodu iz 

kmetijske v gozdno krajino.  

 

Naši ukrepi bodo strmeli k odstranjevanju neželenih tujerodnih ali invazivnih vrst, ki se 

pogosto pojavljajo prav na gozdnem robu, prav tako pa bomo poskušali gozdne robove, kjer 

je vrstna pestrost osiromašena, obogatiti. Na gozdnih robovih vseh petih kmetijskih 

gospodarstev bomo spodbujali naravno sestavo gozdnega robu, s poudarkom na vrstni 

pestrosti, poleg tega pa bomo s sadnjo na gozdni rob vnašali predvsem plodonosne, 

medovite in minoritetne drevesne in grmovne vrste.  

 

S tem bomo povečali rastlinsko vrstno pestrost in izbor hrane za divje živali, kmetijska 

gospodarstva pa bodo lahko naravne plodove, ki jih bodo pridobila iz gozdnega robu, 

uporabila v svoji ponudbi prehranskih izdelkov, povečala pa se bo tudi estetska funkcija 

gozdnega robu. 

 

V projektu sodelujemo: SGLŠ Postojna, UL-Biotehniška fakulteta, UM-Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko, Kmetijski inštitut Slovenije, Beneficij d.o.o., Novinet d.o.o. ter 

kmetijska gospodarstva: TK Široko, Kmetija na Zaplani, TK pri Andrejevih, Kmetija Makrobios 

Panonija in Izletniška kmetija Vertovšek. 

 

Vodja projekta 

Tine Božič 

 

 
Kmetija Vertovšek, obrobje Kozjanskega 
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Turistična kmetija Široko, Zgornja Soška dolina 

 

 

 

 
Turistična kmetija Pri Andrejevih, Krajinski park Pivška presihajoča jezera 
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Kmetija na Zaplani, Osrednja Slovenija 

 

 

 
Makrobios Panonija, Krajinski park Goričko 

 


