Nagovor mag. Marjana Podgorška, državnega sekretarja na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije na "Predstavitvi izjemnega uspeha na znanstvenoraziskovalnem področju", v glavni dvorani Pokrajinskega muzeja na
Kidričevi ulici 19 v Kopru
Koper, 29. 11. 2016
Spoštovani rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, spoštovani
sodelujoči pri projektu in ostali prisotni, lep pozdrav v mojem imenu in v imenu
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano!
Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in njenega odnosa do trajnostnega
razvoja. Cilji in usmeritve trajnostnega razvoja in gospodarjenja z gozdovi, ki
pokrivajo 60% površine države temeljijo na Nacionalnem gozdnem programu,
katerega glavna načela so usmerjena v ohranitev gozda z zagotavljanjem njegove
večnamenske vloge.
Tudi današnja prireditev na najboljši način dokazuje, da se tudi na Univerzi na
Primorskem zavedate pomena gozdov in gozdno-lesne verige za razvoj zelenega
gospodarstva tudi pri nas v Sloveniji. Za vaš uspeh pri ustanavljanju Centra odličnosti
za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega
okolja, ki pomeni enega od vaših največjih znanstvenih dosežkov, vam v imenu
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v lastnem imenu iskreno
čestitam!
Trajnostno gospodarjeni sonaravni gozdovi imajo pomembno vlogo v krogotoku
ogljika in zagotavljajo osnovne okoljske, gospodarske in socialne dobrine in storitve,
kot so vir lesa, ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščita pred erozijo, varovanje
povodij in zagotavljanje delovnih mest v občutljivih podeželskih območjih. Gozdarstvo
ima tako kot temeljni člen gozdno-lesne verige pomembno poslanstvo v procesu
prehoda v bolj zeleno in trajnostno gospodarstvo, saj je zaradi svoje tradicije na
področju trajnosti med pionirji ti. »zelenega« gibanja.
V Sloveniji les predstavlja strateško surovino. Ta obnovljiv in eden redkih bogatih
virov v Sloveniji želimo še bolje izkoristiti, kar uresničujemo z izvajanjem Akcijskega
načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige v Sloveniji do leta 2020 z
naslovom »Les je lep«. Z ukrepi, predvidenimi v akcijskem načrtu, čvrsteje
povezujemo in krepimo gozdno-lesno verigo, pri čemer intenziviramo gospodarjenje z
gozdovi ter oživljamo in razvijamo predelavo lesa v izdelke s čim višjo dodano
vrednostjo in energetsko porabo lesnih ostankov. Večja konkurenčnost gozdno–
lesne verige tako omogoča odpiranje novih zelenih delovnih mest in doseganje
visoke dodane vrednosti pri predelavi lesa.

Rezultati dobre prakse tudi v Sloveniji dokazujejo, da se v ustrezno urejeni verigi
vrednost kubičnega metra lesa od gozda do prodanega končnega lesnega izdelka ali
stavbe na trgu lahko poveča tudi za 100-krat in več. Če je les uporabljen za izdelke
visoke tehnologije vsakih 100 kubičnih metrov predelanega lesa lahko zagotovi eno
novo delovno mesto.
Les je danes praktično povsod v predelavi in gradbeništvu, pa tudi sicer, vse bolj
upoštevan, tako med oblikovalci in načrtovalci kot med proizvajalci in gradbeniki. Vse
bolj ga cenijo tudi potrošniki oz. naročniki. Danes nam razvoj tehnologij in znanosti
omogoča vedno nove oblike uporabe lesa. To odpira podjetnikom vseh vrst v gozdno
lesni verigi številne nove možnosti za uspešno uresničitev poslovnih zamisli.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot resorno pristojno ministrstvo
sofinancira raziskave v okviru Ciljnih raziskovalnih programov. Pri razpisu
raziskovalnih tem posebno pozornost posveča vsebinam s področja spodbujanja in
krepitve gozdno-lesne verige in zagotavljanja novih zelenih delovnih mest.
Spoštovani,
Slovenija je letos formalno prevzela vodenje mehanizma za usklajevanje sodelovanja
na področju gozdarstva med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope v
okviru tako imenovane pobude 16+1. Mehanizem želi pod sloganom »Nove zelene
sinteze« med sodelujočimi državami spodbujati integrirano sodelovanje deležnikov
javnega in zasebnega sektorja s področja gozdarstva in gozdno - lesne verige, kakor
tudi z ostalimi sektorji. Posebej bi želel poudariti, da je podpora čezmejnemu in
medsektorskem sodelovanju med javnimi in zasebnimi deležniki ključnega pomena
za uspešno delovanje mehanizma, zato se odločno zavzemamo za spodbujanje
mreženja gozdno - lesne verige, tako na regionalni kot globalni ravni. Mehanizem je
torej komunikacijska vez med sodelujočimi na področju gozdno - lesne verige,
sektorskih politik in raziskovalnih projektov ter platforma za stike in mreženje
deležnikov javnega in zasebnega sektorja. Ponuja tudi številne možnost za promocijo
visokotehnoloških izdelkov, ki temeljijo na lesu.
Za širitev predelave lesa na vseh ravneh je pomemben tudi interes potrošnikov. Zato
moramo vsi sodelujoči v sektorju, ki temelji na gozdu in lesu, skladno s svojim
poslanstvom skrbeti tudi za promocijo gozdov in rabo lesa ter ozaveščanje
potrošnikov. Tako se bodo ti laže in v večji meri odločali za izdelke in objekte iz lesa.
V okoljsko in gospodarsko zahtevnih časih ter ob vedno bolj izrazitih posledicah
podnebnih sprememb ima preusmeritev na sonaravne materiale vseh vrst eno od
ključnih vlog pri prehodu v zeleno gospodarstvo.
Univerzi na Primorskem želim obilo uspehov pri mednarodno odmevnem projektu
vzpostavljanja in dolgoročnega delovanja Centra odličnosti za raziskave in inovacije
na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).
Hvala lepa in prijeten preostanek dneva!
***

