
 
  

 
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU v okviru 3. Javnega razpisa za podukrep 
16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim 

projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva  

VABILO 
na prenos znanja v prakso  

»SMERNICE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE« 

v sklopu projekta  

16.5 EIP Plodonosni gozdni rob 

 

Spoštovani, 

prisrčno vabljeni na 6. prenos znanja v prakso po izvedenih zasaditvah v sklopu praktičnega preizkusa, 

ki ga izvajamo v okviru projekta EIP 16. 5 Plodonosni gozdni rob. 

Kdaj: sobota, 19. 11. 2022, ob 11:00 

Kje: v živo na kmetiji Zaplana, Marinčev Grič 47, Zaplana, 1360 Vrhnika 

Kdo: dr. Benjamin Leskovec, nosilec kmetijskega gospodarstva, član partnerstva 

Kaj: dr. Benjamin Leskovec bo kot nosilec partnerskega kmetijskega gospodarstva Kmetije na 

Zaplani, kjer je bil narejen večji del praktičnega preizkusa projekta EIP 16.5 Plodonosni gozdni rob, 

izvedel demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji 

svojega KG. Na demonstraciji bodo osredna tematika smernice za trajnostno gospodarjenje, ki je v 

skladu s slovensko zakonodajo temeljni princip gospodarjenja z gozdovi. Vljudno vabljeni na prenos 

znanja s strani doktorja gozdarstva ter izkušenega kmeta, na lokaciji, ki jo zaznamuje tradicionalna 

podeželska pokrajina v objemu ohranjenega in naravnega gozdu.  

Za koga: za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva, ter ostale zainteresirane 

navdušence nad izbrano tematiko. 

 

 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite do vključno petka, 18. 11. 2022 na e-

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

Veseli bomo, če boste vabilo razširili tudi v svojem krogu poznanstev.  

 

 

 

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 

 


