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 Orodje za vizualizacijo tehnoloških modelov smo razvili v sodelovanju s tujimi
raziskovalci in jih predstavili na zaključni delavnici CRP-a „Možnosti in
omejitve pridobivanja lesne biomase iz gozdov"

 Tehnološke modele želimo približati uporabniku in nadaljevati razvoj na
področju proizvodnih verig v gozdno-lesnem sektorju

 Razvoj tehnoloških modelov v smeri interaktivnega spletnega orodja za
opisovanje/prikazovanje proizvodnih verig od stoječega drevesa do končnega
uporabnika

 Aplikacijo smo v prvi fazi nadgradili s stroški mehanizacije
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Sestoj CestaVlakaSečna pot

Gozdna cesta (kamionska cesta) je grajena

gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem

gospodarjenju z gozdom….

Vlaka (gozdna vlaka) je grajena ali negrajena

gozdna prometnica, namenjena spravilu lesa s

spravilnimi sredstvi;

Sečna pot je trasa v gozdu, po kateri se gibljeta

stroj za sečnjo in zgibni polprikoličar…
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 POSLOVNA ODLOČITEV >> Dohodek (dobiček) je razlika med prihodki
(vrednostjo prodanega blaga in storitev) in stroški, ki nastanejo pri
izvajanju dejavnosti.

 OPTIMIZACIJA >> Proizvajalec lahko vpliva na stroške

 INVESTICIJSKO ORODJE >>Nepoznavanje stroškov je

posebej problematično (lahko tudi pogubno za poslovanje

posameznika ali podjetja), ko se odločamo za novo investicijo

 CILJ: Uporabnikom pribljižati problematiko vseh stroškov, ki nastanejo
v proizvodni verigi



 Ocenjevanje stroškov po občutku (in praviloma nepravilno) >> za realno oceno
stroškov postrebujemo orodje (kalkulacijo) s katrim kar najbolj realno ocenimo
in ovrednotimo stroške, ki nastajajo v poslovnem procesu.

• Metoda izračuna naj bo jasna, da lahko uporabnik 

ponovi izračun z danimi podatki ali pa s 

konkretnimi podatki za svoj delovni postopek. Da se 

ohrani konzistentnost in realnost izračuna 

spreminjanje samega algoritma kalkulacije (formul) 

ali določenih izkustvenih in ocenjenih podatkov 

(npr. faktorja vzdrževanja) za uporabnika ni 

predvideno.

• Kalkulacija mora uporabniku dati uporaben podatek o stroški posameznega 

procesa (faze dela) oz. posameznega stroja, kakor tudi celotne proizvodne 

verige. 





Kratkoročni cilji (leto 2014):

 Celostna grafična podoba

 Dopolnitev baze strojev

 Razširitev na proizvodne verige, kjer vzporedno teče izdelava sekancev s sečnih 
ostankov in proizvodna sortimentov

Dolgoročni cilji (vprašanje financiranja?!):

 V drugi fazi je predviden izračun stroškov na enoto proizvoda (npr. € / m3), ki pa bo 
zasnovana na enakih izhodiščih kot dosedanja kalkulacija. Podane bodo povprečne 
vrednosti storilnosti, ki pa jih bo uporabnik lahko zamenjal z lastnimi.

 Dodane ekološke omejitve (dopolnitev na podlagi že predstavljene odločevalne 
matrike) v smislu odločevalskega orodja v izogib poškodbam sestoja in gozdnih tal



WoodChainManager kmalu dostopen na:

http://wcm.gozdis.si
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