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Zaključki okrogle mize kot prispevek za dopolnitev Akcijskega načrta Les je lep: 

• Potrebno zagotoviti pogoje, da bodo slovenski proizvajalci na domačem trgu dobili   zadostno količino 

slovenskega lesa in da bo gospodarjenje s slovenskimi gozdovi trajnostno.  

• Spodbujati povezovanje privatnih lastnikov gozdov, da vstopijo v gozdno-lesne verige enakopravno z 
možnostjo dolgoročnih pogodb. 

• Potrebno je zagotavljati konkurenčnost  skozi celotno gozdno-lesno verigo s spodbujanjem razvoja 
izdelkov, tehnologije, inovacij, vlaganj v tehnološko opremljenost. 

• Okrepiti zelena javna naročila, ki zapovedujejo gradnjo z najmanj 30% lesa v javnih stavbah - s 
spremembo politike se lahko okrepi lesena gradnja. 

• Okrepiti sodelovanje med izobraževalnimi inštitucijami, oblikovalci, arhitekti in gospodarstvom oz. 
industrijo, s ciljem razvoja tržnih izdelkov visoke dodane vrednosti. 

• Spodbujati oblikovalce ter arhitekte, da jim les postane izziv in da ga v večji meri uporabljajo. 

• Potrebno je spodbujati zavedanja vrednosti lesa med mladimi ter spodbujati mlade za lesarske poklice. 

• Potrebna je prenova lesarskih študijskih programov in izboljšati vajeniško mojstrski sistem z namenom 
ustrezanja potrebam gospodarstva.  

• Urediti je potrebno financiranje dela lesarskih razvojno-raziskovalnih inštitucij, da se bodo te usmerile 
v konkretne cilje krepitve konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige. 

• Potrebno je dopolniti Akcijski načrt les je lep, ki naj s strateškega pa tudi operativnega vidika nakaže 
smernice in ukrepe za krepitev konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige. Pri tem je nujno 
sodelovanje vseh deležnikov ter vključevati tako gozdarsko kot lesarsko stroko.  

• Potrebno zagotoviti sredstva za vzpostavitev tehnologij, razvoja in proizvodnje na bazi nizkoogljične 
proizvodnje oz. krožnega gospodarstva (inovacije, razvoj novih izdelkov in tehnologij). 

• Gozdno lesna veriga se najbolj učinkovito vzpodbuja na vrhu pri uporabniku, na trgu, pri oblikovanju in 
končni predelavi (veriga deluje, če se vleče, ne potiska), z višjo stopnjo predelave lesa naj se viša tudi 
dodana vrednosti na zaposlenega . 

• Potrebno je načrtno delati na krepitvi prepoznavnosti lesa kot ključnega naravnega, obnovljivega vira  
ter doma okrepiti povpraševanje po njem. 

• Potrebno je prilagoditi predpise, urbanizem in javno naročanje, da se odpravi ovire za krepitev 
uporabe lesa ter razvoj gozdno-lesne verige. 


