
  
 
 
 

 

        

GORSKI LES - OD VZNIKA DO EVRA  

Ustanovitev projektnega konzorcija za vzpostavitev gozdno lesne verige Gorski les 

 

Solčava, 31. marec 2017 – v petek, 31. marca 2017, bo v Solčavi potekala predstavitev pobude za 

vzpostavitev gozdno - lesne verige Gorski les Solčavsko in podpis Pisma o nameri za ustanovitev 

projektnega konzorcija. Člani konzorcija bodo sodelovali pri zasnovi, promociji in izvedbi pilotnega 

projekta na Solčavskem in v Zgornji savinjski dolini. 

Pobudo bodo predstavili deležniki različnih skupin, tako lokalni pobudniki za izvedbo pilotskega projekta 

vzpostavitev gozdno - lesne verige Gorski les - Solčavsko, Alojz Lipnik, iz območne enote Zavoda za 

gozdove Slovenije, kot tudi raziskovalci Biotehniške fakultete in Gozdarskega inštituta Slovenije, ki so v 

okviru projekta PEGASUS, pobudo  prepoznali kot zanimiv primer za tržno ovrednotenje ekosistemsko 

storitev na hribovskih in gorskih območjih, ter Alojz Selišnik in Stanko Kopušar, predstavnika lokalnega 

gospodarstva, zainteresirana, da skupaj z drugimi izgradita certificirano blagovno znamko z proizvodnjo 

nišnih visoko kakovostnih proizvodov iz gorskega lesa. Prisotni bodo tudi  drugi pobudniki, bistveni za 

zagotavljanje višje vrednosti v celotni gozdno - lesni verigi gorskega lesa, vse od lastnikov gozdov do 

izdelovalcev lesnih proizvodov ter drugi kot sta Nace Kregar s podjetja za certifikacijo lesa, Bureau Veritas, 

Lenka Kavčič oblikovalka prestižnih lesenih izdelkov iz Zavoda za prostorsko inovativnost aFRONT ter 

drugi. Projekt se bo pilotsko izvajal na Solčavskem, ob uspešnem zagonu pa lahko preraste v slovensko 

zgodbo, ki bo vključila tudi druga hribovsko-gorska območja, kjer je možno priti do značilnega 

visokokakovostnega lesa.   

Deležniki bodo po koncu predstavitve povabili vse prisotne k podpisu Pisma o nameri za vzpostavitev 

gozdno - lesne verige gorskega lesa. V pismu deležniki ugotavljajo, da je gorski les zaradi tehnoloških in 

estetskih lastnosti velik neizkoriščen razvojni potencial hribovsko-gorskih območij ter da ga lahko v polni 

meri izkoristijo le v sodelovanju med raziskovalnimi institucijami, lokalno skupnostjo in gospodarskimi 

subjekti, ki bodo soustvarjali tržne produkte. Prav zato bodo deležniki, ki so prepoznali (ali bodo v 

prihodnje) razvojni potencial gorskega lesa za razvoj hribovskih območij, podpisali Pismo o nameri ter se 

kot člani projektnega konzorcija z lastnimi sredstvi in delom zavzeli za izvedbo pilotnega projekta 

vzpostavitev gozdno - lesne verige gorskega lesa v območju Solčavsko, Zgornje Savinjske doline.  

V okviru projekta PEGASUS, ki je financiran iz finančnega programa Evropske unije Obzorja 2020, so 

raziskovalci Biotehniške fakultete skupaj s partnerji v 10 državah članicah EU med 34 lokacijami iskali 

primere, kjer se javne dobrine in ekosistemske storitve (družbene in okoljske koristi) povezane s 

kmetijstvom in gozdarstvom dobro uveljavljajo tudi preko javne in zasebne pobude. Med 12 izbranimi 

lokacijami v EU, je bila prepoznana tudi Solčava, kjer je bilo skupaj z lokalnimi deležniki ugotovljeno, da da 

ima največji potencial koriščenja ekosistemskih storitev  prav gorski les, ki ga je trg in stroka že pripoznala, 

nima pa svoje tržne podobe in organizacije. Zato se je s podporo Biotehniške fakultete  v procesu 

aktivnostnega raziskovanja oblikovala ideja in konzorcij, da Gorski les,  po zgledu geografsko zaščitenih 

proizvodov v kmetijstvu, oblikuje kot certificirano znamko kakovosti, ki bo stremela k izdelkom višje 

kakovosti in bo s svojo kvaliteto nagovarjala kupce, udeležencem pa prinašala dodano vrednost.  

 

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednik Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 
 


