
Iz znanosti za prakso v 
gozdni tehniki  

S  p r o j e k t om  ž e l imo 
s p o d b u d i t i  r a z v o j 

optimalnih proizvodnih verig 
v gozdno lesnem sektorju s 
predpostavko trajnostne rabe 
gozdn i h  r e su r sov ,  k i 
zagotavlja varno dobavo 
želenih gozdno lesnih 
sortimentov in se zaključuje v 
sodobnih in učinkovitih 
obratih. V tak razvoj 
perspektivnih gozdnolesnih 
verig želimo aktivno vključiti 
l a s t n i k e  g o z d o v  t e r 
gospodarske družbe.  

R ezultati projekta bodo imeli širšo uporabno 
vrednost, predvsem za 
podjetja v gozdno lesni  
proizvodni verigi in za ukrepe 
ministrstev (MKO in  MGRT) 
v  g o z d n o  l e s n e m 
proizvodnem  sektorju.  

R e z u l t a t i  p r o j e k t a 
predstavl ja jo širok 

spekter uporabnih podatkov 
in metod od pregleda nad 
rabami in tokovi lesa, analiz 
gozdarskih tehnologij in 
inovativnih pristopov dobave 
in trženja okroglega lesa do 
pregleda ter razvoja sodobnih 
tehnologij primarne predelave 
listavcev (s poudarkom na 
bukovini )   in izbora 
perspektivnih gozdnih lesnih 
verig.  

 

Podrobni cilji projekta so: 
 

O cena kakovostne struktu-re gozdne proizvodnje. 

S istem spremljanja in napo-vedovanja količin in kako-
vostne strukture lesa ter 
njegove porabe. 

P resoja inovativnih pristo-pov pri dobavi in trženju 
gozdnih lesnih sortimentov. 

O predelitev sodobnih 
tehnoloških in organiza-

cijskih oblik primarne prede-
lave lesa. 

P odpora pri umeščanju izbranih perspektivnih 
gozdnolesnih verig v Slove-
niji. 

 

Dr. Nike Krajnc 
Vodja projekta 

Lesni potenciali za perspektivne gozdnolesne verige v Sloveniji 

Vlada RS je na svoji 20. redni 
seji dne 27. 6. 2012 sprejela 
Akcijski načrt za povečanje 
konkurenčnosti gozdno-lesne 
verige v Sloveniji do leta 2020, 
s sloganom »Les je lep«.  

Akcijski načrt je operativni 
dokument za povečanje kon-
kurenčnosti celotne gozdno-
lesne vrednostne verige. 

Dokument opredeljuje les kot 
strateško surovino Slovenije 
in je prvi tovrstni dokument v 
Sloveniji. Dokument sloni na 
več strateških dokumentih, 
kot so: Resolucija o nacional-
nem gozdnem programu 
(2007), Program vlade RS za 
spodbujanje internacionaliza-
cije podjetij 2010-2014 ter 
Akcijskim načrtiu za obnovlji-

ve vire energije za obdobje 
2010-2020. Akcijski načrt 
podaja nove možnosti za raz-
voj panog povezanih z goz-
dom in lesom. 

Akcijski načrt je dostopen na:  

http://www.mko.gov.si 
 

Dr. Nike Krajnc  
Gozdarski  Inštitut Slovenije 

Vlada je sprejela »Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne 

verige v Sloveniji do leta 2020«  
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Vsebina 

Posebni poudarki 
tokratne številke 

• V okviru projekta Per-
les bomo vsakih 6 
mesecev izdali strokov-
ni bilten. 

• Napoved tržnih gibanj 
lesnih proizvodov 
(''Market Statement'') 
prikazuje celovito stan-
je in napovedi za goz-
dno lesni sektor.  

• Proizvodnja sekancev 
v Sloveniji narašča 

• Najpomembnejša 
značilnost zasnovane 
in izdelane računal-
niško vodene mobilne 
platforme je njena iz-
razita prilagodljivost 



Napoved tržnih gibanj lesnih 
proizvodov (''Market State-
ment'') celovito prikazuje stanje 
in napovedi za gozdno lesni 
sektor. Napoved zajema analizo 
za preteklo leto, oceno za teko-
če in za prihodnje leto.  Napo-
vedi so posredovane Ekonom-
ski komisiji Združenih narodov 
za Evropo (UN/ECE), ki vsa-
ko leto izdela Letni pregled trga 
za lesne proizvode (''Forest 
Products Annual Market 
Review''). Izdelava nacionalne 
napovedi temelji na velikem 
številu virov, upoštevani so 
politični ukrepi. Napovedi so 

zelo kompleksne in povezane z 
nacionalnimi in širšimi gospo-
darskimi gibanji. Napoved 
temelji na analizi podatkov o 
proizvodnji, uvozu, izvozu in 
porabi za posamezne skupine 
lesnih proizvodov (na primer: 
hlodovina iglavcev, žagan les 
iglavcev, furnir, vezane plošče, 
celuloza in papir …), ki se v 
obliki vprašalnika letno pošiljajo 
na UNECE.  

Napovedi temeljijo na zadnjih 
relevantnih podatkih, predvsem 
trendih v gradbeništvu, končni 
porabi gospodinjstev ter izvoz-

nih trendih in v največji možni 
meri stanju industrije. 

Letos poteka izdelava poročila 
Market Statement 2012. Urad-
no bo objavljeno na straneh 
UNECE.  

Napovedi Slovenije in držav iz 
preteklih let so dostopne na 
povezavi: 

http://www.unece.org/

forests/fpm/

marketreports.html 

Mag. Mitja Piškur 
Gozdarski inštitut Slovenije 

zvijanje in pokanje furnirja in 
s tem negativno vplivajo na 
njegovo kakovost.  

Tenzijski les je značilen za 
drevesa z asimetrično krošnjo, 
za tista, ki rastejo na rastiščih 
z velikih naklonom ali so 
izpostavljena stalnim močnih 
vetrovom. Zaradi spremenje-
ne anatomske in kemijske 
zgradbe ima drugačne lastnos-

Zaradi dobrih mehanskih 
lastnosti in velike ponudbe na 
trgu se za izdelavo furnirja, 
vezanih plošč in izdelkov iz 
slojastega lesa v Sloveniji v 
veliki meri uporablja kot suro-
vina bukovina. Napake zaradi 
notranjih napetosti, prisotnos-
ti tenzijskega lesa in drugih 
rastnih posebnosti povzročajo 
v procesu sušenja gubanje, 

ti od normalnega lesa, kar 
otežuje njegovo predelavo in 
obdelavo. Z vidika prihranka 
stroškov in časa je zato težnja 
proizvajalcev furnirja, da hlo-
dovino z velikim deležem 
tenzijskega lesa čim prej iden-
tificirajo in izločijo iz nadaljnje 
obdelave. 
 

Dr. Jožica Gričar 
Gozdarski inštitut Slovenije 

Napoved tržnih gibanj za lesne proizvode 2012  

Tenzijski les  

Publikacija UNECE: »Letni pre-
gled trga za lesne proizvode  

2011-2012« 

prisotne tudi agrarne skupnosti, 
večino jih lahko glede na posest-
no strukturo opredelimo kot 
večje posestnike. Zaradi spre-
membe v rabi tal danes gospodar-
jenje z gozdovi predstavlja 
pomembno dejavnost  agrarnih 
skupnosti. V Sloveniji je registri-
ranih 622 agrarnih skupnosti. 
Ocena je, da jih je danes na pod-
ročju gospodarjenja z gozdovi 
aktivnih približno polovica. Tako 
kot nekoč so tudi sedaj v agrarnih 
skupnostih prisotni različni ele-
menti povezave s krajem, kar daje 

perspektivne možnosti za pove-
zovanje agrarnih skupnosti v 
lokalne lesne verige. Ocenjevanje 
pomena in potencialov tako več-
jih zasebnih lastnikov gozdov kot 
tudi agrarnih skupnosti ter novih 
oblik povezovanja lastnikov goz-
dov še poteka. Nekateri izsledki 
analiz bodo predstavljeni s pris-
pevkom na XXIX. Gozdarskih 
študijskih dnevih v Ljubljani 
(28.11.2012).  
 

Tine Premrl 
Gozdarski inštitut Slovenije 

Pomen večjih lastnikov gozdov v Sloveniji 
Večina gozdov v Sloveniji je v 
zasebni lasti. V strukturi lastnine 
gozdov tako po številu lastnikov 
kot tudi po deležu gozdov prevla-
dujejo t.i. drobno posestni lastni-
ki. Število lastnikov s površino 
gozdov nad 100 ha je v Sloveniji 
206, med njimi je 12 takih, ki 
imajo v lasti med 500 in 10.000 
ha gozdov. Z vidika gospodarjen-
ja z gozdovi so veliki lastniki 
pomembni. 

Poleg večjih zasebnih lastnikov 
gozdov so v Sloveniji ponovno 

»V Sloveniji je 
registriranih 622 

agrarnih skupnosti. 
Število lastnikov s 

površino gozdov nad 
100 ha je 206.«   
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Modro obarvana vlakna tenzijskega lesa 

zaradi povečane vsebnosti celuloze  



Avtomatizirana mobilna platforma za 
obdelovalne agregate in robote  

Proizvajalci sekancev v Sloveniji - stanje l. 2011 

Proizvodnja zelenih sekancev 

Avtomatizirana mobilna platforma za obdelovalne agregate in 
robote – inovativna rešitev za obdelavo poljubnih površin  

V letu 2011 smo v Sloveniji  
evidentirali 122 proizvajalcev  

lesnih sekancev. 

Sečni ostanki postajajo vse 
pomembnejša surovina za izde-

lavo sekancev. 

Na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije smo v sklopu med-
narodnega projekta Biomass-
TradeCentre 2 marca letos izdali 
Katalog proizvajalcev polen in 
sekancev v Sloveniji, s katerim 
želimo prispevati k promociji 
proizvajalcev lesne biomase in 
k večji prepoznavnosti trga. V 
sklopu Kataloga smo izvedli 
raziskavo, v katero smo zajeli 
122 lastnikih sekalnikov v 
Sloveniji. Število sekalnikov se 
je v primerjavi z letom 2008, 
ko je bila izvedena prva razis-
kava, podvojilo. Po številčno-
sti prevladujejo srednji sekal-
niki (zmogljivost do 50 nm3/h) 

s 60 %. Največ sekalnikov je v 
osrednjeslovenski regiji, sledi-
ta ji gorenjska in savinjska 
regija. Proizvodnja sekancev 
je v letu 2010 znašala 850.000 
nm3 lesnih sekancev, kar je za 
85 % več kot v letu 2007, ko 
je bila 460.000 nm3. Največ 
sekancev se je proizvedlo v 
savinjski regiji, sledita ji osred-
njeslovenska in jugovzhodna 
regija. V letu 2010 je 31 % 
vhodne surovine za proizvod-
njo sekancev predstavljal 
okrogel les slabše kakovosti, 
preostali delež so sestavljali 
sečni ostanki, lesni ostanki iz 
industrije ter odslužen les.  

Katalog in več podatkov je 
dostopnih na: 

www.biomasstradecentre2.eu 

Na omenjenem internetnem 
naslovu je širši javnosti dosto-
pen tudi spletni iskalnik proiz-
vajalcev sekancev in polen iz 
Avstrije, Italije, Španije, Nem-
čije, Irske, Romunije, Hrvaš-
ke, Grčije in Slovenije.  

Tina Čebul in dr. Nike Krajnc 
Gozdarski inštitut Slovenije 

stroškov. Najpomembnejša zna-
čilnost zasnovane in izdelane 
računalniško vodene mobilne 
platforme za obdelovalne agrega-
te in robote, je njena izrazita 
prilagodljivost, tako z vidika pro-
gramske, kakor tudi strojne opre-
me. Programiranje je sila enostav-
no in ga lahko izvedemo s polju-
bno CAD/CAM programsko 
opremo. Delovanje mobilnega 
obdelovalnega sistema je primer-
ljivo delovanju računalniško pod-
prtih obdelovalnih strojev, s to 
razliko, da so dimenzije obdelo-

vanega prostora poljubne, nepri-
merno nižja pa je tudi cena. 
Pomembna lastnost zasnove 
mobilne platforme je tudi v tem, 
da njena zasnova omogoča sila 
enostavno integracijo robota, s 
čemer se možnosti uporabe moč-
no povečajo. 

Dodatne informacije na : http://
www.mehteh.si/index-slo.html  

Prof. dr. Bojan Bučar in doc. dr. 
Dominika Gornik Bučar  
BF - Oddelek za lesarstvo 

V vsakdanjem življenju se pogos-
to srečujemo s potrebami po 
specifični obdelavi velikih povr-
šin oziroma obdelovancev. Le ta 
se običajno izvede na konvencio-
nalni način, pri katerem človek 
vodi obdelovalni agregat, kvalite-
ta in storilnost obdelave pa sta 
odvisni izključno od človeka. Z 
razvojem računalniško vodene 
mobilne platforme za obdeloval-
ne agregate, smo ustvarili tehnič-
no tehnološke pogoje za bistveno 
povečanje kvalitete obdelave in 
storilnosti ob sočasnem znižanju 

kako na količino sečnih ostankov 
vpliva minimalni premer do kate-
rega se izdela sortimente. Za 
posamezne delovne operacije je 
bila izvedena časovna študija, ki 
je pokazala prihranke časa (20 %) 
v korist optimiziranja sečnih 
ostankov. Glede na pridobljene 
rezultate lahko sklepamo, da v 
enomernih smrekovih sestojih 
izdelava zelenih lesnih sekancev 
omogoča višjo produktivnost (v 
našem primeru za 24,6 %). Meto-
da, kjer je optimalna proizvodnja 
sekancev, kaže višje donose na 
enoto. Glede na tržne cene celu-

Z razvojem trga lesnih goriv in 
vse večjim povpraševanjem po 
lesnih sekancih se je povečalo 
tudi zanimanje za izkoriščanje 
sečnih ostankov. V sklopu CRP 
projekta »Možnosti in omejitve 
pridobivanja biomase iz gozdov« 
smo v različnih sestojnih razme-
rah izbrali raziskovalne ploskve, 
kjer želimo preveriti različne 
vidike izkoriščanja sečnih ostan-
kov. Na količine in razpoložlji-
vost sečnih ostankov vplivajo 
številni dejavniki, od drevesne 
vrste, sestojnega tipa, tehnologije 
pridobivanja, itd. Zanimalo nas je 

loze in lesnih sekancev končnega 
pozitivnega ekonomskega učinka 
za lastnika nismo dokazali. Za 
celovitejšo analizo tehnoloških, 
ekonomskih in okoljskih posledi-
cah so potrebne dodatne študije.  
 
Celoten članek z naslovom 
»Različni vidiki proizvodnje zele-
nih sekancev v Sloveniji« bo 
predstavljen 8.-12. oktobra na 
mednarodnem srečanju  
FORMEC 2012  
http://www.formec2012.hr/ 
 

Matevž Triplat in dr. Nike Krajnc 
Gozdarski inštitut Slovenije 
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Projekt »Lesni potenciali za perspektivne gozdno  lesne verige v 

Sloveniji« financirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru razisko-

valnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. 

V projektu poleg Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo še 

Biotehnična fakulteta - Oddelek za lesarstvo in Biotehnična 

fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.  

Bilten bo izhajal vsakih šest mesecev in je namenjen strokovni 

javnosti na področju gozdarstva in lesarstva ter širši zainteresira-

ni javnosti. Z biltenom želimo predstaviti kaj v projekti delamo 

in predstaviti druge aktualne teme iz omenjenih strokovnih pod-

ročji.  

 

Za vsebino tega biltena, ki ni nujno, da izraža mnenje financerjev, v celoti 

odgovarjajo avtorji. 

Več informacij dobite pri: 

dr. Nike Krajnc  

Večna pot 2 

1000 Ljubljana 

Več podatkov o projektu: 
http://per-les.gozdis.si/ 

Realizacija sečnje je pomem-
ben cilj gospodarjenja z goz-
dovi – pri tem smo v zadnjem 
času priča velikemu razkoraku 
med možnim in dejanskim 
posekom. Pred lastniki in 
gozdarstvom kot panogo je 
pomemben izziv kako zmanj-
šati ta razkorak. V zasebnih 
gozdovih je prav tako skrb 
vzbujajoč vse manjši obseg 
izpeljanih gozdnogojitvenih in 
varstvenih del. Organizirani 
lastniki lahko naredijo več in 
bolje. Dobre prakse kažejo, da 
je povezovanje možno in 
izvedljivo. Ob tem se sprašu-
jemo, kakšna je lahko vloga 
države pri spodbujanju in 
motiviranju povezovanja? 
Nenazadnje, smo v mednaro-
dnem letu zadružništva, ki 
tudi predstavlja eno od oblik 

Lastništvo gozdov ni samo 
pravica, v povezavi s funkcija-
mi gozdov je tudi obveznost, 
večkrat povezana z omejitva-
mi pri gospodarjenju in z zah-
tevami širše javnosti. Prevla-
dujoča zasebna gozdna 
posest, njena razdrobljenost in 
velika množica lastnikov so 
dejavniki, ki gotovo vplivajo 
na delo v gozdu. Veliko števi-
lo izvajalcev s pomanjkljivo 
usposobljenostjo in slabo 
opremljenostjo strojev vodi 
tudi do številnih nezgod med 
gozdnim delom. To nas mora 
spodbujati k razmišljanju in 
iskanju drugačnih, predvsem 
pa boljših, varnejših in racio-
nalnejših poti. Te bi lahko 
dosegli z različnimi oblikami 
povezovanja in skupnim gos-
podarjenjem.  

povezovanja. 

Omenjene predpostavke so 
nas vodile, da na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive goz-
dne vire Biotehniške fakultete, 
28. novembra 2012 organizi-
ramo tradicionalne XXIX. 
Gozdarske študijske dneve 
z naslovom »Povezovanje 
lastnikov gozdov in skupno 
gospodarjenje«.  

Več informacij: http://
web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/ 

 

Vabljeni na prireditev! 

 

dr. Špela Pezdevšek Malovrh 
in izr. prof. dr. Janez Krč  
BF - Oddelek za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire 

XXIX. Gozdarski študijski dnevi 

Telefon: 01 200 78 17 

Fax: 01 257 38 89 

nike.krajnc@gozdis.si 

Povezovanje ter izobraževanje 

lastnikov gozdov je pomembno 

za zagotavljanje trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi v 

Sloveniji. 

PER-LES 

Bilten izdaja: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica,  

Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

Odgovorna urednica: dr. Nike Krajnc 

Objava: na spletni strani: http//per-les.gozdis.si 
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