
 
 
 
 
 

                                                                                                     

CRP Racionalna raba lesa listavcev 
s poudarkom na bukovini 

Posvet »Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini« 
torek 9.5.2017 ob 9.00 uri 

Cankarjev dom, Kosovelova dvorana, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana 
Vstop prost, prosimo za najavo*   

 
Program 

 

9:00 Odprtje in pozdravni nagovori 
Dejan Židan, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano MKGP 
Jože Prikeržnik, direktor direktorata za lesarstvo MGRT 
 

9:15 Predstavitve izhodišč in rezultatov raziskav na projektu  
Katarina Čufar, Jožica Gričar, Zakaj projekt Racionalna raba lesa listavcev… 
Robert Režonja, Spremljanje izvajanja projekta s strani MKGP 
Miha Marenče, Bukovina in listavci z vidika stanja v slovenskih državnih gozdovih 
 
Jure Marenče, Dragan Matijašić, Bogdan Šega in sod., Kakovost bukovine – od gozda do izdelka 
Aleš Straže, Maks Merela, Željko Gorišek in sod., Lastnosti bukovine, tradicionalne in potencialne rabe lesa 
Dominika Gornik Bučar in sod., Stanje in možne prilagoditve tehnologij za primarno predelavo  
Miha Humar in sod., Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev 
Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar, Dodana vrednost v gozdno-lesni verigi na primeru primarne predelave 
listavcev 
Janja Zule in sod., Možnosti razširitve gozdno lesne verige za celostno izrabo bukovine 
Leon Oblak, Matej Jošt, Jože Kropivšek, Ocena možnosti razvoja in trženja proizvodov iz bukovine 
 

11:30 Odmor s prigrizki 
 

12:00  Raba bukovine in listavcev - dobre prakse pri nas in v tujini 
(predavanja tujih gostov bodo potekala v angleščini) 

Alojz Selišnik, Luče, Od hloda do izdelka z visoko dodano vrednostjo - primer dobre prakse in izzivi 
Roman Kunič, Ljubljana, Večja uporaba listavcev v stavbarstvu za nosilne in zaščitne konstrukcije  
Jelena Matić, Beograd, Srbija, Inovativen dizajn pohištva iz lesa listavcev  
Hrvoje Turkulin, Zagreb, Hrvaška, Racionalna raba lesa listavcev – primeri dobrih praks 
Michael Grabner, Christian Hansmann, Dunaj, Avstrija, Primeri dobrih praks rabe bukovine v Avstriji danes in kaj se 
lahko naučimo iz zgodovinske rabe lesa listavcev 
Franc Pohleven, Ljubljana, Prireditev Čar lesa in izdelki iz lesa listavcev  
 

13:45 Razprava, sklepi, skupni ogled razstave Čar lesa, mreženje 
 

 
Veselimo se srečanja z vami! 
 
Katarina Čufar, Vodja projekta    Franc Pohleven, Organizator prireditve Čar lesa 
 
 
 
*Udeležbo prosimo najavite do 5. maja 2017 preko spletne prijavnice na http://www.ditles.si   
Udeleženci iz organizacij Zavod za gozdove in Slovenski državni gozdovi – prijave pri poverjenikih 

Organizatorji: 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,  
Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod za gozdove Slovenije, DIT lesarstva Ljubljana 
Podporniki: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo, Svet za les, Cankarjev dom  


