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1 UVOD 

Namen predstavljene metodologije umeščanja žage v prostor je, da izmed določenega števila potencialnih 
(možnih) lokacij žage izberemo tisto lokacijo, ki je glede na izbrane kriterije (kriterije izbora lokacije) najbolj 
optimalna.  

 

Slika 1: Lokacije večjih žagarskih obratov (letni razrez lesa > 5000 m3) v Sloveniji (Vir:???). 

Presoja ustreznosti posamezne lokacije žagarskega obrata v prostoru temelji na analiz dveh prostorskih 
slojev:  

a) prvi sloj je sloj količine surovine (razpoložljiva količino želene lesne surovine, potencial lesa iz gozda, 
itd.),  

b) drugi sloj pa stroškovne ploskve, ki temeljijo na sloju prometne infrastrukture.  
c) Kot dodatni sloj se upoštevajo še lokacije obstoječih žagarskih obratov in predstavljajo konkurenčno 

rabo količine surovine. 

 

Kriteriji izbora lokacije so lahko različni, njihova verodostojnost pa je odvisna predvsem od natančnost in 
zanesljivosti osnovnih dveh vhodni podatkovnih slojev, t.j. količine surovine ter sloja stroškovnih ploskev. Iz 
tega sledi, da (naj) omenjena metodologija služi kot pripomoček (potencialnim) investitorjem za relativno 
primerjavo potencialnih lokacij. Z naraščanjem natančnosti in verodostojnosti vhodnih podatkov se seveda 
pomen rezultatov, ki jih daje omenjena metodologija povečuje.  

  



 

© Gozdarski inštitut Slovenije 3 

Metodologija umeščanja žage 

2 OPIS METODOLOGIJE 

2.1 Količina surovine 

Količina surovine se izračuna glede na tehnologijo žagarskega obrata in sicer z uporabo različnih pretvorbenih 
faktorjev (npr. razmerje med lesno zalogo in količino želenih gozdnih sortimentov) ali a) iz podatkov sestojne 
karte ali b) iz podatkov o gozdnih fondih na ravni gozdnega odseka. Če obstajajo podatki o preteklem 
gospodarjenju, je njihovo upoštevanje pri pripravi tega sloja zaželeno. Dodatno je mogoče upoštevati tudi 
ostale dejavnike, ki vplivajo na količino razpoložljive surovine (npr. lastništvo gozdov), vendar morajo biti ti 
podatkov prav tako prostorsko opredeljeni (npr. na ravni katastrske občine, statistične regije, itd.). 

 

Slika 2: Razpoložljiva količina surovine v Sloveniji. Surovina je definirana kot: a) premeri mnogokratnika hlodov (brez skorje) od 20 
cm do 59 cm, b) drevesni vrsti smreka in jelka, ter c) hlodovina vseh kakovostnih razredov. 

2.2 Stroškovne ploskve 

Stroškovne ploskve določimo kot strošek oziroma težavnost gibanja v prostoru; količino, ki opredeljuje 
strošek gibanja imenujemo upor in jo opredelimo z dodelitvijo različnih vrednosti uteži. Upor lahko 
predstavlja: 

a) evklidska razdalja (v km),  
b) čas potovanja (v min),  
c) stroški potovanja (v €),  
d) itd.  
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Slika 3: Stroškovne ploskve (evklidska razdalja v km) za izbrano žago (i=7). Uporabili smo sloj cest, ki ga hrani Gozdarski inštitut 
Slovenije (1997). 

Stroškovne ploskve izračunamo preko teorije grafov z iskanjem najkrajših poti med točko A in točko B, pri 
čemer točka A prestavlja preučevano (potencialno) lokacijo žagarskega obrata, točka B pa ali: 

a) ali odsek, 
b) ali sestoj,  
c) ali rastrsko celico, 

Točka B tako predstavlja prostorsko enoto, za katero je na voljo podatek o količini surovine.  

2.3 Bazen surovine 

Sloj količine surovine ter soj stroškovnih ploskev nam za vsako proučevano lokacijo omogočata izračun t.i. 
''bazena surovine''.  Bazen surovine prostorsko omejuje potrebna: 

a) ali razdalja 
b) ali čas 
c) ali denar,  

in definira območje, znotraj katerega je kumulativna vsota količine surovine enaka produktivnosti 
preučevanega žagarskega obrata. 
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Slika 4: Stroškovne ploskve (evklidska razdalja v km) za izbrano žago (i=7). Dodatno je označeno območje surovinskega bazena za 
izbrano žago (i=7). 

2.4 Konkurenčna raba 

Sloj količine surovine ter stroškovne ploskve nam za vsako proučevano lokacijo sicer omogočata izračun 
''bazena surovine'', vendar pa pri tem ni mogoče upoštevati konkurenčne rabe, tj. upoštevana obstoječih 
žagarskih obratov, ki že delujejo na preučevanem območju. Metodologijo smo zato nadgradili tako, da smo 
v modelu omogočili vključevanja oz. upoštevanja konkurenčne rabe pri presoji ustreznosti lokacije. 
Metodologija temelji na hkratnem obravnavanju obstoječih žagarskih obratov, za katere imamo na volje 
podatek o njihovi lokaciji in produktivnosti.  

 

Slika 5: Kumulativna funkcija naraščanja količine lesa glede na oddaljenost za izbrano žago (i=7).  
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Osnovna ideja upoštevanja konkurenčne rabe je povečevanje bazena surovine vseh žagarskih obratov hkrati, 
dokler niso 100 % zapolnjene produktivnosti vseh žag, tudi na območjih, kjer se bazeni surovine prekrivajo. 
Pri tem lahko upoštevamo bodisi enako konkurenčno uspešnost bodisi različno glede na produktivnost 
žagarskega obrata (npr. večja žaga lahko ponudi večje odkupne cene lesa). 

 

Slika 6: Prekrivanj območij surovinskih bazenov dveh izbranih žag (i=7 in i=57), brez njihovega medsebojnega upoštevanja 

 

Slika 7: Prekrivanj območij surovinskih bazenov vseh žag, za katere imamo na voljo podatke o njihovi produktivnosti (n = 60). 
Dodatno je že upoštevana nova lokacija žage v Radovljici. 
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Rezultat upoštevanja konkurenčne rabe v postopku vrednotenja izbrane lokacije žagarskega obrata je karta 
prekrivanja bazenov surovine, kjer je za vsako prostorsko enot (ali odsek, ali sestoj, ali rastrsko celico) 
prikazano število žag, ki so na tem območju konkurirajo za surovino. Inverzna vrednost te karte (torej 
eksponent je -1) se v nadaljevanju uporabi v modelu. 

 

Slika 8: Primerjava območja surovinskega bazenov izbrane žage (i=7) brez in z upoštevanjem konkurenčne rabe. 

3 PRESOJA LOKACIJE RADOVLJICA 

Za osnovno določanje parametrov surovine (premeri brez skorje in predvidene letne količine) smo upoštevali 
najmodernejšo tehnologijo proizvodnje žaganega lesa iglavcev. Kot referenco smo vzeli profilirno tehniko, 
kjer je najbolj znan nemški proizvajalec LINCK (www.linck.com), ki omogoča veliko produktivnost pri predelavi 
hlodovine iglavcev (več 100.000 m3 žaganega lesa na leto, običajno od 200.000 m3 do 500.000 m3 žaganega 
lesa na leto). Na podlagi podatkov proizvajalca LINCK ter lastnih informacij iz podjetij s to tehniko (podjetje 
Offner iz Avstrije) smo določili mejne vrednosti premera hlodov brez skorje. V projektu smo izdelali karto 
razpoložljive količine surovine in sicer za določene pogoje: 

 premeri mnogokratnika hlodov (brez skorje) od 20 cm do 59 cm 

 drevesni vrsti smreka in jelka,  

 hlodovina vseh kakovostnih razredov 

Glede na postavljene kriterije je v Sloveniji na razpolago 1.238.576,9 m3 lesa. 

http://www.linck.com/
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Slika 9: Kumulativna funkcija naraščanja količine lesa glede na oddaljenost za žagarskih obratov brez ter z upoštevanjem 
konkurenčne rabe. Žaga v Radovljici je žaga za letno kapaciteto razreza lesa 500.000 m3. 

Iz slike 9 je razvidno, da je v primeru kapacitete 500.000 m3 razrezanega lesa letno potrebno surovino 
dobavljati z 175 km oddaljenih gozdov. Prav tako je mogoče opaziti upadanje (prevoj) kumulativne funkcije 
nad oddaljenost 145 km, kar je mogoče pojasniti predvsem z dejstvom, da količina surovine počasneje 
narašča s povečanjem oddaljenosti. Iz tega sledi, da je kapaciteta preučevane žage prevelika.  

Okvirji z ročaji, kjer je prikazan količina lesa (na 1 km2), ki nakazuje naravne danosti glede surovine, v 
surovinskem bazenu za vseh 61 žag, so prikazani na spodnji sliki.  

 

Slika 10: Okvirji z ročaji, kjer je prikazan količina lesa (na 1 km2), v surovinskem bazenu za vseh 61 žag. Upoštevana je konkurenčna 
raba. Dodatno so upoštevane tudi rastrske celice, kjer je količina surovine = 0 m3/km2. 
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Slika 11: Povprečna količina lesa na 1 km prepotovane razdalje znotraj surovinskega bazena za vseh 61 žag. Upoštevana je 
konkurenčna raba. Dodatno so upoštevane tudi rastrske celice, kjer je količina surovine = 0 m3/km2. 

 

Slika 13: Povprečna količina lesa na 1 km2 površine v surovinskem bazenu za vseh 61 žag. 

Ker se rob, ki definira surovinski bazen nelinearno povečuje z naraščanjem produktivnosti žage (večja 
produktivnost žage → večji surovinski bazen → večja dolžina roba) moramo pri presoji kazalca ''povprečna 
količina lesa na 1 km prepotovane razdalje'' to upoštevati. Dodatno je potrebno opozoriti tudi na upoštevanje 
rastrskih celic, kjer je razpoložljiva količina surovine = 0 m3/km2. Tudi ta prostor se nahaja znotraj območja, 
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ki definira bazen surovine, zato ga je pri vrednotenju lokacije potrebno upoštevati, kljub temu da na njem ni 
razpoložljive surovine. Dodatni kazalec ustreznosti bi lahko bil tudi a) delež prostora znotraj surovinskega 
bazen, kjer je je razpoložljiva količina surovine = 0 m3/km2 ter b) ter porazdelitev površine znotraj 
surovinskega bazena glede na velikost razpoložljive količine. 

 

4 POVZETEK IN ZAKLJUČKI 

Predstavljena metodologija (lahko) služi kot pomemben in (glede na zanesljivost vhodnih podatkov) zanesljiv 
vir oziroma pripomoček pri presoji ustreznosti posameznih lokacij za postavitev ne samo lesno predelovalnih 
obratov, temveč katerega koli obrata, kjer je njegova upravičenost oziroma uspešnost odvisna od njegove 
lege v prostoru; pri tem se seveda spreminja lahko tako sloj razpoložljive količine kot sloj stroškovnih ploskev. 

 

Nadaljnji razvoj predstavljene metodologije vidimo predvsem v posodabljanju tako sloja razpoložljive količin 
(z metodami daljinskega pridobivanja podatkov izdelani sloji razpoložljive surovine, npr. lidar ter 
multispektralne kamere) kot tudi v urejeni (in uporabni) prostorski bazi prometne infrastrukture. Pomembno 
nadgradnjo predstavlja razvoj stroškovnih funkcij (upor). Tokrat smo kot utež v stroškovnih ploskvah 
upoštevali (zgolj) evklidsko razdaljo. Znaten napredek bo narejen, ko bomo (lahko) izdelali stroškovne 
ploskve, kjer bo utež bodisi čas transporta surovine ali pa celo stroške transporta.  

 

Omeni velja tudi prostorsko enoto na kateri predstavljana metodologija deluje. V predstavljenem primeru 
smo operirali z rastrsko celico velikosti 1 km2. Zagotovo bi bilo primernejše operirati z manjšo prostorsko 
enoto, npr. v gozdovih v zasebni lasti s posamezno parcelo ali sestojem, v gozdovih v državni lasti s sestojem.  

 

Po našem vedenju predstavlja prikazana metodologija nov pristop pri preučevanju ustreznosti posamezne 
lokacija za postavitev žagarskega oziroma katerega koli drugega lesno predelovalnega obrata. Zaradi tega je 
naša želja, da se v nadaljnji razvoj metodologije vključijo tudi investitorji in ostali uporabniki prostora, saj je 
predvsem preko sloja razpoložljivih količin mogoče posredno (lahko tudi neposredno z vpeljavo dodatnega 
prostorskega sloja) kontrolirati tudi različne naravovarstvene zahteve oziroma omejitve z vidika ekologije. 


