Nagovor Jožeta Prikeržnika, generalnega direktorja Direktorata za
lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije na "Predstavitvi izjemnega uspeha na
znanstveno-raziskovalnem
področju",
v
glavni
dvorani
Pokrajinskega muzeja na Kidričevi ulici 19 v Kopru
Koper, 29. 11. 2016
Spoštovani rektor prof. dr. Marušič, spoštovani partnerji projekta, spoštovani ostali
prisotni.
Lepo vas pozdravljam v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Direktorata za lesarstvo.
Veseli me, da sem lahko danes tukaj z vami ob predstavitvi izjemnega uspeha na
znanstveno- raziskovalnem področju.
Slovenija je dežela gozdov in že naši predniki so les izkoriščali kot osnovni naravni
material za gradnjo in svoje bivalno okolje. Tudi lesna industrija je bila v Sloveniji že v
preteklosti pomembna gospodarska panoga. Vsi vemo, da imamo les in da se iz
njega da nekaj narediti.
Na direktoratu za lesarstvo smo podprli projekt in današnji dan je priložnost, da se
tega lotimo še bolj strokovno, da združimo znanje, izkušnje in dobre prakse.
Projekt vzpostavitve centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju
obnovljivih virov in zdravega bivalnega okolja ima za lesno industrijo velik pomen.
Ta projekt nudi slovenski lesni industriji priložnost za povezovanje, krepitev znanja, in
iskanje novih priložnosti.
Podjetja v slovenskem prostoru potrebujejo partnerja, ki jim bo pomagal na
razvojnem področju, trženju, dizajnu, inovacijah. In sedaj ga imajo.
Vsi se zavedamo, da je v današnjem času pomembno, da smo na tržišču boljši od
konkurence. Za to, da vemo kje, kdaj in kako smo lahko boljši, pa je potrebno veliko
znanja, trdo delo in strokoven pristop.
Ta projekt je sigurno eden od najpomembnejših za resničen preboj slovenske lesne
industrije.
Mislim, da smo danes na pravi poti, da to uresničimo.

Priložnosti je veliko, saj je les že sam po sebi obnovljiv material, ki ima zelo pozitivne
lastnosti in vpliv na človekovo počutje.
Predelava in uporaba lesa pa podpira tudi sodobne koncepte, kot so nizkoogljično
družbo, krožno gospodarstvo, energetsko samozadostnost in še posebej
skladiščenje CO2, ki je odgovor na izčrpavanje naravnih virov in rušenje ravnovesja
naravnih procesov, segrevanja ozračja in izpustov CO2.
Les je bil, les je in les bo eden od glavnih materialov, ki ga človek potrebuje za svoje
bivanje in preživetje.
Celotni ekipi Univerze na Primorskem in vsem partnerjem čestitam za pridobljen
projekt in želim veliko uspeha pri nadaljnjem delu.
Hvala.

***

