
  
 
 
 

 

        

GORSKI LES - OD VZNIKA DO EVRA  

V okviru projekta PEGASUS, ki je financiran iz finančnega programa H2020, so raziskovalci Biotehniške 

fakultete skupaj s partnerji pregledovali ekosistemske vire v hribovskih območjih. Med 14 izbranimi 

lokacijami v EU je bila tudi Solčava, kjer je bilo pri pregledu ekosistemskih virov ugotovljeno, da je največja 

ekosistemska vrednost, ki je tržno zanimiva, gorski les.  

Biotehniška fakulteta je v procesu raziskovanja nagovarjala različne deležnike, ki so se povezovali in se na 

pobudo predstavnikov lokalne skupnosti, Zavoda za gozdove Slovenije in lokalnega gospodarstva, odločili 

za pripravo pilotskega projekta v okviru katerega bodo razvili gozdno lesno verigo gorskega lesa.  

Cilj projekta je dosegati višje vrednosti v celotni verigi, vse od lastnikov gozdov do izdelovalcev lesnih 

proizvodov.  

 

Solčava, 31. marec 2017 

 

V A B I L O  

 

na predstavitev pobude  
o ustanovitvi projektnega konzorcija za vzpostavitev gozdno – lesne verige gorskega lesa,  

 

v pilotnem območju Solčavsko, Zgornja Savinjska dolina,  

 

in podpis pisma o nameri,   
 

ki bo v petek, 31. marca 2017, v Centru Rinka –  

večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega, Solčava 29, SI-3335 Solčava. 

 

 

 

prof. dr. Miha Humar, Damjan Oražem, 
dekan  

Biotehniške fakultete  
Univerze v Ljubljani 

direktor  
Zavoda za gozdove Slovenije 

 

 

 

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednik Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

        

GORSKI LES - OD VZNIKA DO EVRA  

PROGRAM 

 
8.30 – 9.00  prihod udeležencem, pogostitev s kavo in jutranjim prigrizkom  

9.00 – 11.00  uvodni pozdravi 

 Alojz Lipnik, Zavod za gozdove: Predstavitev ideje projekta »Gorski les  - od vznika 

do evra«, Slovenski gorski les je priložnost za slovenska hribovska območja 

 dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije, prof. dr. Miha Humar, Oddelek za 

lesarstvo, Biotehniška fakulteta: Kaj je gorski les, trajno lep les? 

 Nace Kregar, Bureau Veritas: Certificiranje gorskega lesa za njegovo diferenciacijo  

 Lenka Kavčič, aFRONT: Oblikovanje in razvoj prototipov za ustvarjanje dodane 

vrednosti gorskega lesa in izdelkov iz gorskega lesa 

  prof. dr. Jure Pohar, Biotehniška fakulteta: Trženje in promocija slovenskega lesa 

 Alojz Selišnik, Melu Mizarstvo Selišnik, Stanko Kopušar, Žaga – Tiples, Podjetniški 

pogled lokalne gozdno - lesne verige  

 prof. dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta, Oblikovanje konzorcija in nadaljnje 

aktivnosti 

  Razprava 

10.45 – 11.00  Podpis Pisma o nameri »Gorski les  - od vznika do evra«, slovenski gorski les je 

priložnost za slovenska hribovska območja 

11.00 – 12.00  Ogled izdelkov iz gozdarskega lesa, trajno lepega lesa: obisk brunarice na 

Panoramski cesti, predstavitev izdelkov iz gorskega lesa in prevzem vzorcev 

podpisanih deležnikov Pisma o nameri 

12.00 – 13.30  Malica v Planinskem domu Planšarija Logarski kot 

13.30 – 14.30  Obisk podjetja gozdarsko – lesne verige – mizarstvo - Melu Mizarstvo Selišnik, Luče 

14.30 – 15.30  Obisk podjetja gozdarsko – lesne verige – žaga – Žaga – Tiples, Rečica 

 

 

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednik Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 
 


