
Namen in cilji projekta

Glavni namen projekta je dvig stopnje digitalizacije na področju učinkovitega in ekonomsko vzdržnega 
gospodarjenja z gozdovi in tako neposredno vplivati na dvig produktivnosti in dodani vrednosti v celotni gozdno-
lesni proizvodni verigi. 

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen 
kmetijskih gospodarstev z namenom optimizacije gozdno-lesnih verig ter 
intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi.  

Pričakovani rezultati
Rezultati projekta se nanašajo na razvoj novih praks poslovnih
modelov kot tudi na učinkovitejše trženje izdelkov.
Rezultati projekta so:

Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za 
vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov 

 Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje 
informacij na terenu ali  neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo.

 Spletna tržnica, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih 
sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin predvidenih s posestnim 
načrtom).

ELEKTRONSKO POSLOVANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
Z IZRAZITO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO
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Kontaktni podatki vodilnega partnerja : Matevž Triplat matevz.triplat@gozdis.si
Spletna stran projekta: www.mojgozdar.si

Tip projekta: EIP
Tematika projekta: Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem
gospodarstvu in organizaciji pridelave

Praktični problem:
• Kmetijskim gospodarstvom izpolnjevanje 

administrativnih ovir za doseganje standardov trenutne 
kmetijske politike predstavlja dodatno delo in zadolžitve, 
ki bremenijo izvajanje osnovne dejavnosti.

• Zavod za gozdove Slovenije razpolaga z 
gozdnogospodarskimi načrti za širša območja, 
pomanjkljivost trenutne oblike načrtovanja pa je 
pomanjkanje specifičnih načrtov za posesti na 
kmetijskem gospodarstvu in pri lastnikih gozdov.

• Kmetijska gospodarsta in nasploh lastniki gozdov v 
Sloveniji se ne povezujejo na področju trženja lesnih 
izdelkov ali skupnega nastopa na trgu. 

Pogled kmeta:
„Ob svojem delu je prepoznal potrebo po
optimiranju poti lesa, ki se vrši od načrtovanja do
uslug trgovcev lesa preden pride les do
predelovalca lesa. Zaveda se pomena krajših
prodajnih poti, hitrejšega pretoka informacij in
odpiranja novih trgovskih poti z namenom
povečevanja vrednosti lesa za lastnika gozda.“

Obdobje trajanja projekta: 1.8.2020 - 31.7.2023
Višina odobrenih sredstev: 347.222,86 €

Pogled svetovalca: 
„Posestni načrt je pripomoček za lastnike, ki imajo vsaj
nekaj hektarov gozda. V načrtu so opisni podatki in karte o
konkretnem gozdu. Opredeljena so ciljna stanja gozdnih
sestojev in potrebni negovalni in varstveni ukrepi, načini in
pogoji sečnje, spravila ter gradnje vlak za spravilo lesa.
Določene so smernice za vse funkcije gozdov in s tem
zagotavljajo trajnostne vidike gospodarjenja z gozdovi.“

Pogled raziskovalca:
„Z uporabo tehničnih informacijskih
sistemom je mogoča digitalizacija
poslovnih procesov. Za uspeh
digitalizacije je ključna vzpostavitev
zaupanja vseh deležnikov gozdno-
lesne pridelovalne verige.“
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