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 Ljubljana, 9. november 2018 

 INFORMACIJA ZA NOVINARJE 

Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
 

Na okrogli mizi o potencialih lesnopredelovalne industrije in nujnosti povezovanja akterjev gozdno lesne 

verige 

V okviru dogodka Izzivi v lesarstvu 2018 je potekala tudi okrogla miza Razvoj primarne industrije – 

področje žagarstva - v Sloveniji. Govorci so bili enotni glede potenciala lesnopredelovalne industrije. 

Okroglo mizo je povezovala dr. Nike Krajnc iz Gozdarskega inštituta Slovenije.  

Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologije RS, je 

med predstavitvijo ukrepov, ki jih za razvoj vseh v gozdno lesni verigi posebej izpostavil: »Podpiramo vse akterje v 

gozdno lesni verigi in ne le pohištveno industrijo kot se pogosto sliši. Prav tako si prizadevamo za dopolnitev in 

posodobitev akcijskega načrta Les je lep. «  

Igor Milavec, direktor GZS - Združenja lesne in pohištvene industrije, je izpostavil: »Ponosni smo lahko na uspešno 

zaključene projekte oziroma investicije v panogi. Naš cilj danes je zaključiti začete investicije in tako ves slovenski les 

predelali v Sloveniji. Pomislek pa je, ali je še smiselno vlagati v primarno industrijo – žagarstvo, ali so za investicije 

pripravljene tudi druge strukture gozdno lesne verige.«  

Mitja Piškur z Gozdarskega inštituta Slovenije pa je opozoril, da se bo povpraševanje po lesu spremenilo: 

»Predvidevamo, da bo lesna zaloga ostala na istem nivoju, da bo posek ostajal na zelo visoki ravni in da bo na trg 

prihajale vsaj enake količine lesa kot do sedaj. Najverjetneje pa se bo v prihodnosti spremenilo povpraševanje 

lesnopredelovalne industrije, od manj kvalitetne hlodovine k bolj kvalitetnemu lesu.«  

Edo Oblak, direktor Zavoda SLOLES, je izpostavil potrebe njihovih članov: »Naši člani potrebujejo zanesljive partnerje, 

saj lahko le s stabilno proizvodnjo načrtujejo prodajo in ohranijo tržne deleže v Sloveniji in svetu. Dogaja se, da jih 

morajo iskati v tujini.« Zavzel se je tudi za spodbujanje investicij države, saj je to lahko pomembna spodbuda za nadaljnji 

razvoj podjetij. 

Alexander G. Brownlie, izvršni direktor za komercialo v družinskem podjetju BSW, je pojasnil: »S slovenskimi podjetji si 

želimo zgraditi dolgoročen odnos, kar bo vsem vključenim zagotavljalo zanesljive dobave in trajno stabilnosti, ki je nujna 
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za investicije v celotno nabavno verigo lesne industrije. Pomemben vzvod za krepitev domačega poslovnega okolja je, 

poleg delovnih mest, tudi močan položaj našega podjetja na mednarodnih trgih.«  

Bogdan Božec, direktor podjetja Marles d.o.o., je pojasnil: »Pri nas večino lesa uvozimo, ne glede na to, da imamo 

lastno sušilnico in lepilnico. Za končne lesene proizvode potrebujemo stabilno dobavo kvalitetnega lesa. Žal je les, ki ga 

potrebujemo, v Sloveniji težje dobavljiv.«  

Kaja Zoran, iz podjetja Solis Straža d.o.o., je opozorila: »V zadnjih letih smo se odločili za največjo investicijo do sedaj, 

kar bomo realizirali skupaj s komercialnimi bankami. Sedaj izvažamo v več kot 20 držav in pri tem ugotavljamo, da se V 

Sloveniji se premalo zavedamo, da je slovenski les med najboljšimi na svetu.«  

Alojz Selišnik, direktor podjetja Melu mizarstvo d.o.o., je izpostavil: »Podpiramo razvoj podjetij, ki bi poleg primarne 

proizvodnje – žagarstva, ustvarjala tudi izdelke iz lesa. S tem se lahko dodano vrednost na surovino bistveno zviša. Nujno 

je tudi ponovno povezati gozdarje in lesarje.« 

Dominika Gornik Bučar, z Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pa je izpostavila: »V okviru 

Oddelka za lesarstvo z raziskavami močno podpiramo razvoj znanja, tako smo sodelovali pri vzpostavitvi klasifikaciji 

gradbenega lesa v Sloveniji. Vesela sem uspešnih zgodb, da znamo hlodovino predelati v kvalitetne polizdelke in izdelke. 

Potencial za razvoj pa nedvomno še ostaja, naj opozorim le, da je bila v preteklosti pred osamosvojitvijo pomembna 

industrija z visoko dodano vrednostjo tudi izdelava furnirja.«  

Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, moderatorka okrogle mize, je v zaključku poudarila, da je potrebno za 

uspešen razvoj gozdno lesne verige, ponovno povezati gozdarstvo in lesarstvo ter vsem zaželela veliko uspeha na 

njihovi poslovni poti: »Z združenim znanjem, s področja gozdarstva in lesarstva, bomo lahko podprli razvoj celotne 

gozdno lesne verige.« 

Uspešen dan je zaključil moderator celotnega dogodka, dr. Aleš Ugovšek, in vse prisotne povabil na Izzive v lesarstvu 

2019.  
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