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Opis LAS operacije  
Uporabimo lokalni les: 

 
Namen operacije:  

Namen operacije ''Uporabimo lokalni les'' je vzpostaviti model uporabe lokalnega lesa na 
območju LAS Gorenjska košarica, s tem pa inovativni pristop za izboljšanje in večjo izrabo 
lokalnega lesa ter zmanjšanje izpustov CO2 preko kratkih transportnih verig. Osrednji del 
aktivnosti v operaciji bo izobraževanje ter razvojna in promocijska/tržna podpora lesnim 
podjetnikom za razvoj/nadgradnjo lesnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Pomembno bo 
tudi osveščanje prebivalstva in deležnikov, saj je za dolgoročno zagotovitev večje izrabe 
lokalnega lesa pomembna tudi lokalna potrošnja le-tega. Končni namen aktivnosti je 
prispevati k razvoju in nastajanju novih trajnostnih zelenih delovnih mest na območju 
Gorenjske in k varovanju okolja. 

 

Glavne aktivnosti: 
• naložbe v inovativne izdelke iz lesa; 
• 3 praktične kreativne delavnice za razvoj novih/nadgradnjo lesenih izdelkov (na 

osnovi prijave lesnih obrtnikov/podjetnikov na natečaj za sodelovanje); 
• osebna strokovna svetovanja s strani oblikovalca in arhitekta za razvoj 

novih/nadgradnjo lesenih izdelkov za vključene lesne obrtnike/podjetnikov;  
• 6 praktičnih tehnično-tehnoloških izobraževalnih delavnic za uporabe lesa (spoji, 

fasade, lesni izdelki, ….);  
• delavnica o razvojnih potencialih lesa; 
• delavnica  o raznoliki uporabnosti lesa in lesnih izdelkov (nove, inovativne ideje za 

podjetnike);  

• promocijski dogodek-razstava za vključene lesne podjetnike in njihove 
nove/nadgrajene lesene izdelke (prototipi ali dokončani izdelki); 

• promocijski katalog z  novimi/nadgrajenimi lesenimi izdelki (prototipi ali dokončani 
izdelki); 

• oblikovanje in prikaz pilotnega delovanja modela uporabe lokalnega lesa na območju 
LAS Gorenjska košarica oz. Gorenjske. 

 
 

Za koga so aktivnosti še posebno zanimive? 

Vključevanje v izobraževanja, razvoj novih oz. nadgradnja obstoječih  izdelkov, svetovanja in 

promocijski dogodki so še posebno zanimivi za: 

• obstoječe ali bodoča lesna podjetja/obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se 

ukvarjajo z obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov. 

• za mlade oz dijake/študente, ki v kreativni&inovativni predelavi lesa vidijo svojo 

priložnost in delavno mesto, 

• lastnike gozdov in njihova združenja; 

• gozdno-lesna podporne strokovne in poslovne institucije, 
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• lokalne skupnosti, ki želijo podpreti lesno-predelovalni sektor kot razvojno priložnost, 

• občane, ki jih zanimajo okolju in zdravju prijazni ter privlačni izdelki iz lokalnega lesa. 

Cilji operacije: 
• vzpostavitev modela uporabe lokalnega lesa na območju 14 občin LAS Gorenjska 

košarica preko izvedbe različnih aktivnosti za sedanje in potencialne podjetnike, 
mlade, lokalno prebivalstvo in druge pomembne akterje; 

• vzpodbuditi podjetja, mlade in prebivalstvo, k nadaljnji večji uporabi lokalnega lesa 
ter k razvoju novih produktov in storitev iz lokalnega lesa. 

 
Partnerji operacije: 

• BSC Kranj, Regionalna razvojna agencije Gorenjske (vodilni partner); 

• Turizem Bohinj; 

• Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. 
 

Pogoji za sodelovanje: 

V aktivnostih operacije lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo naslov stalnega 

prebivališča ali sedež podjetja na območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, 

Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. 

 

Sodelovanje v vseh aktivnostih je brezplačno. 

 

Več informacij: 

 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj 
Kontaktna oseba: Uroš Brankovič 
E: uros.brankovic@ctrp-kranj.si      
M: 040 303 752  
 
Turizem Bohinj 
Stara Fužina 38, 4245 Bohinjsko jezero 

Kontaktna oseba: dr. Jana Vilman  

E: bohinjsko@bohinj.si  
M: 040 229 079  
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