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Vabimo vas, da se udeležite študijskega obiska z ciljem seznaniti javne in zasebne deležnike 

slovenskega lesnega in pohištvenega sektorja s primeri dobre prakse pri razvoju lesne industrije 

na avstrijskem Štajerskem in Avstriji pa tudi izmenjave izkušenj in nadaljnjega razvoja 

dvostranskega sodelovanja. Poseben poudarek je tudi na avstrijskem sistemu spodbujanja 

uporabe lesa in poklicev v lesni panogi.  

Verjamemo, da vam bodo tovrstne informacije iz prve roke pomagale pri vašem razumevanju 

dejavnikov rasti panoge ter kaj lahko to pomeni za uspešnost razvoja slovenske lesne in 

pohištvene panoge. Ta v zadnjih letih tudi zaradi prispevka države uspešno napreduje, za večji 

preskok pa je potreben skupen trud vseh neposredno in posredno udeleženih deležnikov. 

Na študijski obisk ste vabljeni ključni deležniki slovenskega lesnega in pohištvenega sektorja; 

raven politike – ministrstva, lokalne skupnosti, regijske razvojne agencije, R&R institucije, ključna 

podjetja, združenja in mediji. 

P R O G R A M 
 

7.00 Odhod iz Ljubljane, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana  

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodni dogodek študijskega obiska z izmenjavo izkušenj  

Kraj: Gospodarska zbornica Štajerske, Körblergasse 111/113, Gradec 
 

   -Uradna dobrodošlica 

   Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, predsednik Gospodarske zbornice Štajerske  

   ÖR Franz Titschenbacher, predsednik Kmetijske zbornice Štajerske 

 

  - Avstrijski/štajerski lesni ekosistem in spodbujanje poklica/dela   

  Predsednica KommR Monika Zechner, sekcija za lesno industrijo pri gospodarski zbornici 

Štajerske 

 

  - Promocija lesa, proHolz Akademie in „Holz macht Schule“ 

  Paul Lang, predsednik proHolz Štajerska   

 

  - Inovacije, raziskave in razvoj v lesnem sektorju Štajerske 

  Di Richard Stralz, nadzorni svet Holzcluster Steiermark GmbH in Holz.bau Forshungs GmbH 

 

   - Predstavitev stanja ter načrtov slovenske lesne in pohištvene panoge 

 

Moderator: Di Christian Tippelreither, izvršni direktor Holzcluster Steiermark 

VABILO 
Študijski obisk deležnikov slovenskega 

lesnega in pohištvenega sektorja na 

avstrijskem Štajerskem  

18. april 2023 
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Mreženje med udeleženci ter catering 

 

12:30 Ogled primera javne lesene stavbe – zdravstvena ustanova Josefhof, Gradec  

(https://www.baukultur-steiermark.at/projekte/gesundheitseinrichtung-josefhof-graz/) 

 

14.40 Ogled inovacijskega centra in dobre prakse lesene gradnje v kraju Weiz 

Predstavitve krožnega gospodarstva, gradbene tehnologije na visoki ravni, sistema javnega 

financiranja prenove/lesne gradnje. 

  - Weitzer woodsolutions (https://www.weitzer-woodsolutions.com/)  

  - Weitzer Parkett 

  - Strobl Hozbau, proizvodnja lesenih hiš 

 

18.30 Večerja z oblikovalci politik iz Štajerske v Gradcu  

 

21.00 Zaključek in vrnitev v Ljubljano (prihod ob cca 23.00) 

 

 

Prosimo, da se do 24. marca 2023 prijavite preko spletnega obrazca: http://s.alchemer.com/s3/cb84ee324716  

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno, zato sta dovoljeni največ dve osebi iz ene organizacije. 

Vaša udeležba bo potrjena po načelu „kdor prej pride“. Za več informacij nam lahko pišete na 

grozd@sloles.com (Bernard Likar).  

 

Vljudno vabljeni! 
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