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Živeti v senci mogočnih dreves

Nedavno sem naletela na dokumentarni film, v katerem so 
dokazovali, da starejši odrasli ljudje, ki živijo v bližini gozda, 
živijo dlje, ne glede na ekonomski ali socialni status. Stro-

kovnjaki ugotavljajo, da so ljudje, ki živijo ob gozdu, bolj zdravi, tako 
fizično kot psihično, da doživljajo manj stresa in da ga znajo veliko 
hitreje uravnotežiti in tako omiliti njegov vpliv na zdravje. Študentje so 
na primer boljši pri miselnih preizkusih, če stanujejo v bližini zelene 
površine ali gozda in je z njihovih oken pogled na naravo. Ljudje, ki 
živijo v velikih stanovanjskih naseljih, pa poročajo, da imajo boljše 
medsebojne povezave v družini, če živijo v bližini dreves. 

Sama sem ena tistih srečnežev, ki živijo povsem ob robu gozda in 
lahko rečem, da vpliv tako preprostega živega bitja, kot je drevo, ču-
tim dnevno. Mogočna in visoka drevesa, za katera sva se z možem ob 
gradnji hiše res potrudila, da so ostala nepoškodovana, nam v poletnih 
mesecih zagotavljajo višje bivalno udobje, saj s svojo gosto senco po-
skrbijo, da se hiša ne pregreva, medtem ko nas pozimi zavarujejo pred 
burjo. Nezanemarljivi niso niti občutki, ki jih dobiš ob pogledu skozi 
okna – migetanje zelenih (ali jeseni bolj pisanih) listov res pomirja. 

Ima pa gozd in les v njem poleg tega, da nam zagotavlja osnovne 
življenjske funkcije, pomembno vlogo tudi v gospodarstvu in tej smo 
se podrobneje posvetili v tokratni številki Eko dežele. Po letih mrtvila v 
lesnopredelovalni panogi se zdi, da ta obnovljiva surovina, ki jo je v naši 
državi v izobilju, znova pridobiva pomembnejšo vlogo, da začenjamo 
ceniti domače izdelke iz lesa in se zanje tudi vse pogosteje odločati. 
Potrebujemo le še zelo jasno dolgoročno strategijo, ki nas bo vodila 
po pravi poti v prihodnjih letih in ob pravilnem izkoriščanju tistega, kar 
nam gozd ponuja, pomagala ohranjati zdrave in kakovostne gozdove 
tudi za prihodnje generacije. Prav je namreč, da imajo tudi naši otroci 
in vnuki možnost živeti v senci mogočnih dreves.  

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica
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Država namerava torej do leta 
2030 predelavo lesa pove-
čati na tri milijone kubičnih 

metrov letno, kar naj bi povečalo pri-
hodke od prodaje v lesni panogi na 
2,5 milijarde evrov letno. Zvišalo naj bi 
se tudi število zaposlenih v tej panogi, 
in sicer na 15.000, zmanjšal pa naj bi 
se izvoz hlodovine. Država želi dose-
či tudi 30-odstotni delež lesa v vseh 
novih javnih stavbah. Na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) menijo, da je razvojni potenci-
al lesne panoge izjemen tako z vidika 
pozitivnih okoljskih in ekonomskih 
vplivov kot tudi z vidika zagotavljanja 
večje samooskrbe. Vse bolj prihaja 
namreč v ospredje trajnostno, zeleno 
in lokalno gospodarstvo, z njim pa 
tudi energetsko varčne tehnologije 
in uporaba energetsko nepotratnih in 
do okolja prijaznih materialov. 

»Da bi les v Sloveniji znali in zmogli 
uporabiti, lesnopredelovalno industri-
jo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) ter javna agenci-
ja SPIRIT podpirata na več načinov,« 
je izpostavil Simon Zajc. »Pri javnem 
naročanju smo na primer pomembno 
razširili uporabo lesa pri gradnji stavb, 
pri naročanju stavbnega pohištva in 
tudi pri protihrupnih ograjah. Podpira-
mo ključne predelovalne obrate, ki so 
nujni pri doseganju zastavljenega ci-
lja – to je tri milijone kubičnih metrov 
predelanega slovenskega lesa. Tako 
smo na primer pred kratkim v Ločah 
zagnali posodobljeno in povečano 
žago, ki je največja v Sloveniji,« pravi 
državni sekretar in doda, da so takšne 
naložbe najboljši način za zmanjševa-
nje izvoza naše hlodovine v tujino, saj 
omogočajo izkoristek potenciala na 
področju polproizvodov. »Za ta pro-
jekt smo na ministrstvu namenili 1,34 
milijona evrov, kar je skoraj polovica 
njegove vrednosti. Z 200 tisoč evri, 
kar je predstavljalo kar 96 odstotkov 
naložbe, smo podprli tudi projekt 
podjetja TGL, ki sicer izdeluje leseno 
embalažo. Z novo žago bo družba bolj 
konkurenčna na trgu, pripomogla pa 
bo tudi k razvoju regije.« 

Večina lesa iz naših 
gozdov ostane 
neizkoriščenega
Avtorici: Andreja Šalamun, Špela Šimenc 
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V slovenskih gozdovih se skriva obnovljivo bogastvo. Na leto vanje priras-
te devet milijonov kubičnih metrov oziroma za štiri kubične metre lesa na 
prebivalca. Od tega pa večina ostane neizkoriščenega – za izdelke ga namreč 
porabimo le okoli pol kubičnega metra na prebivalca. »Noro bi bilo tega po-
tenciala ne izkoristiti,« je na Dnevih slovenskega lesarstva konec aprila izjavil 
takratni državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Simon Zajc in poudaril, da bi morali doma vsako leto predelati vsaj tri mili-
jone kubičnih metrov lesa in to z vzpostavitvijo dejavnosti, ki imajo vpliv na 
proizvodnjo izdelkov v celotni lesni verigi. Trenutno doma na leto predelamo 
nekaj manj kot dva milijona kubičnih metrov lesa. 

Javni sektor mora biti zgled ostalim 
Kot je povedal Zajc, ministrstvo 

podpira tudi druga domača in tuja 
podjetja pri naložbah v lesno indu-
strijo, predvsem v proizvodnjo izdel-
kov z dodano vrednostjo. Od leta 2015 
so tako iz različnih virov za lesno in-
dustrijo namenili 64 milijonov evrov, 
Zajc pa obljublja, da bodo v naslednji 
perspektivi ta sredstva podvojili na 
134 milijonov evrov. »Trend naraš-
čajoče gradnje zasebnih lesenih hiš 
nam gre na roko, prav tako pa bomo z 
izvajanjem uredbe o zelenem javnem 
naročanju dosegli večjo rabo lesa tudi 
pri gradnji in prenovi javnih stavb,« 
pove in doda, da mora biti javni sek-
tor zgled ostalim. Prepričan je, da je 
slovenski les material prihodnosti in 
da mora to sporočilo doseči čim več 
Slovencev. Seveda pa so osnovni po-
goj za to pomlajeni gozdovi, kar, kot 
pravi državni sekretar, na ministrstvu 
zagotavljajo z različnimi akcijami. 

ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA

ODKUP BIOMASE
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Gospodarsko ministrstvo bo za 
naložbe v lesnopredelovalno 
industrijo letos namenilo 30 
milijonov evrov 

»Za spodbujanje naložb v lesno-
predelovalni industriji bo Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT) letos namenilo 30 
milijonov evrov,« je ob robu pro-
stovoljske spomladanske akcije 
sajenja dreves Pomladimo sloven-
ske gozdove povedal minister za 
gospodarstvo Zdravko Počivalšek. 

Kot je pojasnil Počivalšek, je bilo 
v preteklem kohezijskem obdobju 
za domačo lesno panogo name-
njenih 64 milijonov evrov, poudaril 
pa je, da si bodo na ministrstvu 
prizadevali, da bodo v naslednji 
finančni perspektivi sredstva pod-
vojena in da bo tako predvidoma 
na voljo 134 milijonov evrov. Ko-
nec marca letos so sicer že objavili 
javni razpis za spodbujanje večje 
predelave lesa za hitrejši prehod 
v podnebno nevtralno družbo, v 
okviru katerega bo na voljo 28 mi-
lijonov evrov. Prvi rok za prijavo 
je bil 6. maj, drugi letošnji pa bo 
1. september. V prihodnjem letu 
bosta roka 20. februarja in 31. av-
gusta, v letu 2023 pa 15. januarja in 
26. avgusta. Denar zagotavlja EU iz 
sklada za okrevanje in odpornost. 

Kot so zapisali na gospodarskem 
ministrstvu, bodo z razpisom so-
financirali naložbe, ki bodo zago-
tavljale zmogljivosti za predelavo 
ali obdelavo lesa oziroma trajno-
stno gradnjo na snovno učinkovit, 
okolju prijazen način, v skladu s 
principi krožnega gospodarstva 
in z najboljšo razpoložljivo teh-
nologijo. Sredstva so namenjena 
mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem, ki imajo registrirano 
dejavnost obdelava in predelava 
lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 
plute, slame in protja, razen po-
hištva, ali dejavnost proizvodnja 
pohištva. Za posamezen projekt 
lahko pridobijo od 50.000 do štiri 
milijone evrov.

Letos bodo razdelili tri milijone 
evrov, v letih 2023, 2024 in 2025 vsa-
ko leto po sedem milijonov evrov, 
v letu 2026 pa štiri milijone evrov.  

Številni multiplikativni učinki za 
številne panoge

»Slovenija je za Finsko in Švedsko 
tretja najbolj gozdnata država v Evropi, 
zato ima neizmerne možnosti za razvoj 
in krepitev lesne panoge ter za preu-
smeritev slovenskega gospodarstva v 
predelavo nizkokogljičnih materialov,« 
je prepričan tudi Rok Capl, vršilec dolž-
nosti direktorja javne agencije Spirit Slo-
venija. Tudi na omenjeni agenciji izvajajo 
številne aktivnosti za promocijo lesnih 
izdelkov. »Cilj je opolnomočiti Sloven-
ce in jim pojasniti, da s tem, ko kupimo 
izdelek iz lesa, podpiramo domača pod-
jetja in panogo ter odgovorno ravnamo 
z našim naravnim bogastvom,« je dejal. 

Lani so na Spiritu v ta namen 
zagnali tudi promocijsko kampanjo 
‚Uporabimo slovenski les‘, s katero les 
promovirajo kot surovino prihodnosti 
ter ozaveščajo o njegovih prednostih 
za človeka in okolje. »Pomen lesne 
panoge v naši državi je res izjemen, 

saj ima les veliko uporabnost v leseni 
gradnji in v izdelkih z visoko dodano 
vrednostjo. V zadnjih letih slovenska 
lesna industrija in z njo tudi pohištve-
na beleži pozitivne trende, kar ima 
številne multiplikativne učinke, saj 
so nanjo vezane tudi druge panoge. 
Les znova dobiva veljavo in postaja 
bolj cenjen,« je poudaril Capl.

V zadnjem letu več hlodovine 
iglavcev uvažamo kot izvažamo

Kateri pa so ključni izzivi sloven-
ske lesnopredelovalne industrije? Na 
gospodarskem ministrstvu pravijo, da 
so to pomanjkanje določenih lesnih 
polizdelkov na slovenskem trgu (kon-
strukcijski les, iverne plošče), prevelik 
dosedanji poudarek na rabi lesa kot 
energenta, izvoz nepredelane hlodo-
vine in žaganega lesa z nizko dodano 
vrednostjo v tujino ter pomanjkanje 
kadra. S tem se iz prve roke strinja 
Bruno Bizjak, direktor podjetja Smart 
Industries, ki že 30 let deluje v lesni 
industriji: »Zelo velike težave imamo s 
kvalificirano delovno silo ter nasploh 
s pridobivanjem delavcev, ki bi bili za-
interesirani za delo v lesni industriji.« 

Igor Milavec, direktor Združenja 
lesne in pohištvene industrije na Go-
spodarski zbornici Slovenije pa izposta-
vi, da sta povečana predelava lesa v 
zadnjih letih in zmanjšan sanitarni 
posek privedla do obrata v tokovih z 
okroglim lesom in tako v zadnjem letu 
več hlodovine iglavcev uvažamo, kot jo 
izvažamo. »Pomanjkanje lesa iglavcev 
zato postaja tudi že osrednja omejitev 
za nadaljnjo rast predelave lesa v Slo-
veniji,« pravi sogovornik, ki prav tako 
izziv vidi v tem, kako dodatno okrepiti 
pohištveni del lesnopredelovalne pa-
noge, ki dosega nižjo dodano vrednost 
na zaposlenega (33.000 evrov) kot le-
sarski (38.000 evrov). »Zato je tudi bolj 
pod udarom rasti stroškov dela, kar še 
dodatno slabi njegov razvojni potenci-
al. Ta del panoge je v desetletjih nena-
klonjeni lesnopredelovalni industriji 
tudi sicer utrpel največje izgube. Zato 
zdaj potrebuje še dodatno razvojno po-
zornost in podporo,« pravi Milavec.   

Podnebne 
spremembe in 
biogospodarstvo:  
izzivi in priložnosti 
slovenske gozdno-
lesne verige

Povzetki in sklepi posveta, ki je bil 26. 1. 2022 na 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

Avtorji: Jožica Gričar, Miha Humar, Luka Krajnc, Janez Krč, 
Andreja Kutnar, Boštjan Mali, Sergej Medved, Igor Milavec, 
Barbara Piškur, Dušan Plut, Andreja Pondelak, Peter Prislan, 
Primož Simončič, Nikolaj Torelli, Mitja Zupančič in Hojka 
Kraigher.

Gozdovi, ki pokrivajo približno 35 odstotkov kopne Evrope, so habitat šte-
vilnim živalskim in rastlinskim vrstam in glivam, so glavni vir čiste vode in 
lesa ter pomemben ponor atmosferskega ogljika. Ohranjeni gozdni eko-
sistemi, ki sledijo naravni dinamiki procesov, izpolnjujejo in zagotavljajo 
vsestranske rabe in funkcije. Za ohranjanje sposobnosti prilagajanja goz-
dov na spreminjajoče se okolje so nujni kombinacija naravne in umetne 
obnove, ohranjanje biotske in genetske pestrosti gozdov ter hitro odziva-
nje na vdore in prenamnožitve bolezni in škodljivcev gozdnega drevja. Slo-
venska gozdarska šola vključuje trajnostno (vzdržno), multifunkcionalno in 
sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Ob razvoju znanja o dinamiki procesov 
v gozdnih ekosistemih in nezadostnosti naravne obnove v času hitrih pod-
nebnih sprememb in ujm je Slovenska gozdarska šola začela vključevati 
nove razvojne smeri. Te temeljijo na ohranjanju in povečevanju vrstne in 
genetske pestrosti gozdnega drevja, spoznavanju razvojnih trendov goz-
dnih drevesnih vrst v spreminjajočem se okolju ter pomena bolezni in ško-
dljivcev za dolgoročno uspevanje gozdov, kot jih poznamo danes. 

V Sloveniji palinološke raziskave akademika Alojza Šerclja kažejo na razvoj 
do končne optimalne faze v subatlantskem obdobju, ki na velikem območju 
Slovenije predstavlja današnjo fazo jelke in bukve (Abieti-Fagetum s. lat.). PR
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Sukcesije (faze), nastale zaradi ujm ali 
antropozoogenih dejavnikov, so se-
kundarne faze, vezane na degradacijo 
talnih razmer in šele nedavno na pod-
nebne razmere. Akademik Mitja Zupan-
čič je v svojem nagovoru Gozd v času 
(včeraj, danes, jutri) opozoril na lastna 
opazovanja spremembe uspevanja 
bukve v zadnjih 50 letih, ko subatlantik 
holocenskega obdobja prehaja v antro-
pocensko obdobje. V spreminjajočih se 
razmerah se bodo bukvi predvidoma 
pridružile toploljubne vrste, npr. hrasti: 
cer, puhasti hrast, črnika, črni gaber, 
mali jesen, rdeči in črni bor idr.

Pomembno posvetovanje, ki s ko-
ristnim sodelovanjem Sveta za va-
rovanje okolja SVO SAZU postaja že 
tradicionalno, združuje in krepi stro-
ko, je poudaril prof. Nikolaj Torelli. 
Gozd je praktično edini mehanizem, 
ki sprejema ogljik iz atmosfere. Pri tem 
je bistveno vzdržno (trajnostno), ekosi-
stemsko (sonaravno) in večfunkcijsko 
gospodarjenje z gozdovi ter »gojenje« 
kakovosti lesa. S kakovostjo lesa se 
širita njegovi uporabnost in dolžina 
sekvestracije, kar je še posebej po-
membno v gradbeništvu, kjer z lesom 
in lesnimi materiali nadomeščamo 
energijsko intenzivne neobnovljive 
materiale. Svežega ali odsluženega, 
z malo lepili, premazi in impregnanti, 
lahko pogojno ter s primerno tehniko 
in tehnologijo uporabimo kot CO2 nev-
tralen energent. Potrebujemo redna 
znanstvena posvetovanja, sodelovanje 
stroke in naložbe v »gojenje« kakovo-
sti lesa, industrijsko proizvodnjo lese-
nih izdelkov, inovacije pri zaščiti lesa 
in dizajnu. Prof. Torelli je spomnil na 
genialno preprost stol Rex prof. Kralja 
iz upognjenih vezanih bukovih plošč in 
Thonetovo pohištvo iz krivljenih buko-
vih palic. »Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo 
treba izumiti,« je prof. Torelli citiral 
prof. Teischingerja z Univerze BOKU. 

Danes na gozd vplivajo čedalje 
pogostejše velikopovršinske ujme, 
podnebne spremembe in globa-
lizacija z vnosom novih bolezni in 
škodljivcev. Posledice novovnesenih 
bolezni in škodljivcev je težko finanč-

no vrednotiti, jasno pa je, da bodo 
prizadete vse funkcije gozdov, ogro-
ženi bosta ekosistemska stabilnost in 
raznovrstnost. Dr. Barbara Piškur je 
v svoji predstavitvi navedla izračune 
Evropske komisije iz leta 2011, da se 
ekonomske posledice zaradi izbruha 
karantenskega škodljivega organiz-
ma gibljejo med 39 do 90 milijardami 
EUR, kar ogroža delovna mesta (npr. 
11.000 delovnih mest v primeru izbru-
ha borove ogorčice v EU); potrebnih 
bi bilo več desetletij, da bi na novo 
zasnovani gozdni sestoji lahko daja-
li prve donose. Ukrepi prilagajanja 
podnebnim spremembam in zaščita 
biotske raznovrstnosti so tudi ele-
menti mehanizma NextGeneration 
EU – Načrta za okrevanje in obnovo 
EU (NOO). Investicijski nacionalni 
projekt NOO »Center za semenarstvo, 
drevesničarstvo in varstvo gozdov« 
prinaša okrepitev javne raziskovalne 
infrastrukture za podporo prizadeva-
nju za povečanje odpornosti gozdnih 
ekosistemov ter gozdno-lesne verige 
proti podnebnim spremembam.

V obdobju 2014–2018 je gozd v Slo-
veniji, ki je tradicionalno ponor CO2, 
občasno postal vir toplogrednih pli-
nov zaradi žledoloma, vetrolomov in 
napadov podlubnikov, ki so bili vzrok 
za obsežne sanitarne sečnje, kot je v 
diskusiji poudaril dr. Primož Simončič; 
skupen posek na letni ravni je bil blizu 
ali pa celo večji od prirastka gozdov. 
V zadnjih dveh letih (2020–2021) se 
je sanitarni posek precej zmanjšal, 
kar je vzrok za večji ponor CO2 in do-
kaj velik vpliv na nacionalno bilanco 
toplogrednih plinov. Glede na hitro 
spreminjajoče se podnebne razmere 
in njihove posledice za okolje in de-
lovanje gozdnih ekosistemov moramo 
razmisliti, kako se jim bomo prilagajali. 
Prav tako moramo poiskati ustrezne 
ukrepe blaženja posledic podnebnih 
sprememb v gozdarstvu in gozdno-le-
sni verigi. Nujni so večja prilagodlji-
vost, sprejemanje stalnih sprememb, 
ohranjanje gozdnih površin in skrb za 
njihovo stabilnost (npr. z ustrezno vr-
stno sestavo in vključevanjem dobrih 

praks obstoječega načina gospodarje-
nja z gozdovi in tudi z vključevanjem 
novih dognanj). Nujna sta vlaganje v 
izobraževanje, znanje in razumevanje 
novih procesov ter inovativno iskanje 
rešitev v gozdarstvu in lesarstvu.

Gozdarski sektor je eden izmed 
ključnih pri prehodu v nizkoogljično 
in podnebju prijazno gospodarstvo. 
Kljub velikemu deležu gozdnatosti in 
bogatim naravnim virom pa je ta sek-
tor v Sloveniji premalo izkoriščen. A 
vendarle so njegov potencial prepoz-
nali tudi oblikovalci politik, saj je les v 
zadnjih letih opredeljen kot nacional-
ni strateški vir zaradi pomembnosti 
kot material in vir energije. Z velikim 
deležem gozdnatosti in bogatimi 
naravnimi viri ima Slovenija velik 
potencial za prehod v krožno biogo-
spodarstvo. Zaradi majhnosti ne more 
biti konkurenčna na svetovnih trgih 
v smislu oskrbe z lesom, saj obsega 
manj kot dva odstotka celotne evrop-
ske zaloge lesa na manj kot odstotek 
površine gozda. Naša konkurenčna 
prednost je lahko v proizvodnji zelo 
kakovostnega lesa in izdelkov iz lesa z 
veliko dodano vrednostjo. Zdrav gozd 
je dober začetek gozdno-lesne veri-
ge, ki se lahko konča v kakovostni in 
donosni uporabi lesa. S podporo traj-

nostnemu gospodarjenju, celovitemu 
varovanju gozdnih virov in biotske 
raznovrstnosti ter z uvajanjem oko-
lju prijaznih, družbeno sprejemljivih 
in ekonomsko upravičenih izdelkov 
in delovnih procesov na osnovi lesa 
bodo aktivnosti nove programske 
skupine P4-0430, ki jo vodi in jo je 
predstavila dr. Jožica Gričar ter zdru-
žuje raziskovalce Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije, Biotehniške fakultete 
in Zavoda za gradbeništvo, usmerjene 
k povečanju prispevka gozdno-lesne 
verige k nacionalnemu gospodarstvu.

Rezultate svojih raziskav, obstoje-
čih provenienčnih poskusov različnih 
drevesnih vrst, je predstavil dr. Luka 
Krajnc, z ugotovitvijo, da lahko že 
izločimo najbolj obetavne proveni-
ence posameznih vrst za prihodnost. 
Lahko jih npr. izberemo glede na čim 
večjo odpornost proti prihodnjim 
podnebnim razmeram v kombinaciji 
s potencialnimi lastnostmi lesa v pri-
hodnosti. Tako izbrane provenience iz 
naših in tujih provenienčnih poskusov 
bi bilo potrebno in smiselno začeti 
dopolnilno saditi v sestoje, v katerih 

so te posamezne drevesne vrste že 
naravno prisotne. S tem bi te sestoje 
dodatno zavarovali pred podnebnimi 
spremembami in povečali celotno od-
pornost slovenskih gozdov.

Smernice preteklih let kažejo, da 
je les listavcev iz slovenskih gozdov 
slabo izkoriščen, čeprav bo delež v 
prihodnjih letih še naraščal v lesni 
zalogi. V Sloveniji torej z vidika izkori-
ščenosti potenciala sortimentov lesa 
listavcev obstajajo izrazite rezerve. Te 
kaže iskati zlasti v povečanju gospo-
darske rabe okroglega lesa znotraj 
Slovenije in krepitvi tehnološko na-
prednejših alternativ energijski rabi. 
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
kot je predstavil dr. Peter Prislan, 
potekajo raziskave potencialov lesa 
listavcev v slovenskih gozdovih, spre-
mljanje in evidentiranje tokov tega 
lesa, vrednotenje novih tehnologij 
predelave in novih proizvodov z ve-
liko dodano vrednostjo. Ugotavlja, 
kakšne multiplikativne učinke bodo 
imeli izboljšanje učinkovitosti izra-
be lesa listavcev, prestrukturiranje in 
nadgradnja gospodarskih aktivnosti 
na gospodarstvo.

S kakovostjo lesa se povečuje-
ta njegova uporabnost in dolžina 
sekvestracije, vendar podnebne spre-
membe vplivajo na gozdno sestavo in 
kakovost lesa, je poudaril prof. Miha 
Humar. Predvsem odpornost lesa, ki ga 
pridobivamo danes, ni vedno primer-
ljiva s podatki izpred nekaj desetletij. 
To se še posebej kaže pri lesu iglav-
cev. Pereča je sprememba dinamike 
razkroja lesa. Razkroj v večini Slovenije 
že zdaj poteka hitreje kot pred dese-
tletji. To se še posebej pozna v alpskih 
dolinah. Dinamika se lahko še pospeši 
v primeru pojava novih škodljivcev, 
kamor na primer spadajo termiti. 

Različne zaščite lesa že vrsto let 
proučujejo na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, zaščito pred og-
njem pa na Zavodu za gradbeništvo 
Slovenije. Dr. Andreja Pondelak je 
predstavila preprost in učinkovit na-
čin vključevanja karbonatov v sestavo 
lesa, ki so ga razvili nedavno. S tem so 
na okolju in zdravju bolj sprejemljiv 
način bistveno izboljšali požarne last-
nosti lesa in hkrati ohranili njegove 
bistvene lastnosti.

Prof. Janez Krč je poudaril, da les 
kot material ob upoštevanju celotne-
ga življenjskega cikla potrebuje manj 
energije za pridelavo, pridobivanje 
in predelavo kot drugi konkurenčni 
materiali. Lahko ima več življenjskih 
ciklov, ki se končajo z rabo lesa kot 
energenta (v tehnološko sodobnih 
sistemih daljinskega ogrevanja). Prof. 
Sergej Medved pa se je dotaknil upo-
rabe lesa slabše kakovosti. Les slabše 
kakovosti, les, ki ostane na tleh zaradi 
delovanja ujm ali napada insektov pa 
tudi pri rabi ostankov po sečnji, žagar-
skih obratov ali mizarskih obratov, bi 
lahko uporabili bolj učinkovito. Vsa ta 
surovina se lahko uporabi za izdelavo 
različnih lesnih ploščnih kompozitov 
in tako uskladišči CO2 za več desetletij.

Slovenija se uvršča med privile-
girane države sveta, ki razpolagajo s 
ključnimi obnovljivimi naravnimi viri 
za neizogiben prehod v skoraj bre-
zogljično in snovno zasnovano biogo-
spodarstvo, je na koncu poudaril prof. 
Dušan Plut. Praviloma dobro ohranje-
ni in izjemno bioproduktivni gozdni 
ekosistemi so ključna gospodarska, 
energijska pa tudi podnebna podlaga, 
so naravni izziv in priložnost Slovenije 
za blaženje podnebnih sprememb in 
tudi za opustitev linearno zasnovane-
ga modela rasti.

Gozd je praktično edini mehani-
zem, ki sprejema ogljik iz atmos-
fere. Pri tem je bistveno vzdržno 
(trajnostno), ekosistemsko (so-
naravno) in večfunkcijsko gospo-
darjenje z gozdovi ter »gojenje« 
kakovosti lesa. S kakovostjo lesa 
se širita njegovi uporabnost in 
dolžina sekvestracije, kar je še po-
sebej pomembno v gradbeništvu, 
kjer z lesom in lesnimi materiali 
nadomeščamo energijsko inten-
zivne neobnovljive materiale, je 
poudaril prof. Nikolaj Torelli.

S kakovostjo lesa se povečujeta 
njegova uporabnost in dolžina 
sekvestracije, vendar podnebne 
spremembe vplivajo na gozdno 
sestavo in kakovost lesa, je pou-
daril prof. Miha Humar.
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Danes je inštitut sodobni razisko-
valni inštitut, javni raziskovalni zavod 
nacionalnega pomena s področja te-
meljnega in aplikativnega raziskova-
nja gozdov, gozdne krajine, gozdnega 
ekosistema, gospodarjenja z gozdo-
vi, rabe dobrin in storitev gozdov. 
Znanstvena spoznanja teh področij 
omogočajo raziskovanje gozdne bi-
odiverzitete, njenih vlog in njenega 
upravljanja v povezavi s spremenlji-
vimi podnebnimi pogoji.

Pomembno je vzgajanje naslednje 
generacije

V državi, katere slabi dve tretjini 
površine prekriva gozd, raziskovalci 
na inštitutu zagotavljajo svoje pos-
lanstvo, ki je v spoznavanju, razi-
skovanju in razumevanju delovanja 
gozdov ter izvajanju nalog v podporo 
razvoja gozdov in gozdarstva v Slo-
veniji.

Ena izmed pomembnih nalog je 
tudi iskanje in vzgoja mladih razi-
skovalcev, pri tem pa je nujno sode-

75 let raziskovanja gozdov
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS, gozdis.si) je bil pred 75 leti ustanovljen z namenom po-
stavitve temeljev načrtovanja gozdnega in lesnega gospodarstva, izboljševanja gozdne in 
lesne proizvodnje ter pospeševanja tehničnega napredka v gozdarstvu in ustanovi. Čez čas 
se je inštitut spreminjal v svojem poslanstvu, imenu, številu zaposlenih in načinu finan-
ciranja dela. Od leta 1957 naprej deluje na obrobju današnjega Krajinskega parka Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib.

lovanje z izobraževalnimi instituci-
jami, raziskovalnimi institucijami in 
uporabniki znanja. »Kovid je presekal 
naše delo in prekinil komunikacijo 
med zaposlenimi, med strokovnjaki 
doma in v tujini, posledica krize in 
čakanje na začetek financiranja novih 
EU programov pa je za GIS zmanjšanje 
števila mednarodnih projektov, kar 
bomo morali nadoknaditi s povečano 
angažiranostjo na področju iskanja 
novih projektnih nalog,« pravijo na 
inštitutu.

Ponašajo se z različnimi 
raziskovalnimi dosežki

Na inštitutu so ponosni na 75 let 
prehojene poti. »Ponosni smo na 
raziskovalne dosežke, na mlade so-
delavce s svežo energijo in idejami, 
na znanje, na laboratorije in razi-
skovalno opremo v zgradbi inštituta 
in trajnih raziskovalnih objektih na 
terenu,« pravijo. Ponosni so tudi na 
svojo založbo Silva Slovenica s knji-
žno zbirko Studia Forestalia Sloveni-

ca in znanstveno revijo Acta Silvae et 
Lignin, na Repozitorij SciVie-Dirros, na 
Gozdarsko knjižnico, ki si jo delijo z 
Biotehniško fakulteto in Zavodom za 
gozdove ter na sodelovanje s števil-
nimi domačimi in tujimi institucijami.

Konec leta 2021 jim je uspelo 
pridobiti nov Raziskovalni program 
‚Gozdno-lesna veriga in podnebne 
spremembe: prehod v krožno biogo-
spodarstvo‘, ki inštitut povezuje z BF, 
Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire in Oddelkom za lesarstvo 
ter ZAG, z njim pa so povezali ključ-
ne elemente gozdno-lesne verige. 
Letos so dosegli še en velik uspeh, 
saj so pridobili akreditacijsko listino 
pri SA kot preizkuševalni laboratorij 
na področju varstva rastlin, gozdov.

Z novimi prostori v preučevanje 
biodiverzitete

GIS v okviru Načrta za okrevanje 
in odpornost izvaja naložbo v izgra-
dnjo Centra za semenarstvo, dre-
vesničarstvo in varstvo gozdov na 
lokaciji kompleksa inštituta. Projekt 
je bil prepoznan kot eden redkih, 
ki v okviru NOO naslavlja področje 
biodiverzitete – nova infrastruktura 
bo omogočala in okrepila nadaljnje 
raziskovalno delo s področja seme-
narstva, drevesničarstva in varstva 
gozdov in je po obsegu največji v zgo-
dovini delovanja inštituta po njegovi 
izgradnji. Za gradnjo bodo uporablje-
ni trajnostni in naravni materiali z niz-
kim ogljičnim odtisom in možnostjo 
recikliranja, zgradba pa bo vključe-
vala elemente ozelenjenih fasad in 
zelene strehe.

V okviru Centra SDVG bo 
omogočena:

 ▪ vzpostavitev laboratorijske 
infrastrukture in infrastrukture 
za pridobivanje, ekstrakcijo in 
shranjevanje in kalitev semena 
za podporo pri obnovi gozdov s 
področja semenarstva in drevesni-
čarstva ter varstva gozdov;

 ▪ vzpostavitev diagnostičnega cen-
tra za zdravje gozdov;

 ▪ vzpostavitev dela Slovenske 
gozdne genske banke – Semenske 
banke za potrebe:

 ▪ certifikacije izvora semena,
 ▪ dolgoročno shranjevanje dednine 

kot dela genskih bank po zakono-
daji s področja ohranjanja narave,

 ▪ analize kakovosti GRM (fenotipske 
in genotipske karakteristike);

 ▪ vzpostavitev monitoringa genetske 
pestrosti gozdnega drevja;

 ▪ nadgradnja hitrega in učinkovitega 
odzivanja na vdore in prenam-
nožitve škodljivih organizmov in 
invazivnih tujerodnih vrst;

 ▪ razvoj in prenos aktualnih tehno-
loških rešitev s področja seme-
narstva, drevesničarstva in varstva 
gozdov v prakso;

 ▪ nadaljnji razvoj človeških virov in 
stroke ter novih sistemskih rešitev 
s področja dela in mednarodne 
harmonizacije aktivnosti področja;

 ▪ podpora pri implementaciji evrop-

skega pravnega reda s področja 
sektorja.

 ▪ Obetajo si večjo finančno podpr-
tost države

GIS kot inštitut nacionalnega 
pomena intenzivno sodeluje s 
predstavniki države. 

»Želimo si, da bi nas Ministrstvo 
za okolje in prostor kot eno izmed 
ustanoviteljskih ministrstev še tesne-
je vključilo v svoje programe. Drža-
va je po večini aktivnosti partner in 
uporabnik rezultatov našega dela,« 
pravijo na inštitutu.

Nova zakonodaja iz 2021 na 
področju raziskovalne dejavnosti 
podpira samostojnost raziskoval-
nih institucij, zato načrtujejo po-
večanje obsega financiranja razi-
skovalnega dela. Krepile naj bi se 
naložbe v raziskovalno in razvojno 
ter inovacijsko dejavnost, podpira 
se interdisciplinarno, medsektor-
sko, mednarodno sodelovanje idr. 
»Uveljavitev takšnega zakona in spre-
memba načina razmišljanja in ukre-
panja odločevalcev bo dala nov zagon 
sodobnemu raziskovalno-razvojnemu 
sistemu. Posledično takšen proces 
vpliva na kakovost življenja vseh nas 
in omogoča učinkovitejše reševanje 
družbenih izzivov ter vzporedno dvig 
konkurenčnosti slovenske družbe in 
gospodarstva,« pojasnjujejo.PR
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Nenehno je treba nadgrajevati 
znanje

Z novo Zakonodajo na inštitutu 
upajo na stabilnejše finančne raz-
mere, s posodabljanjem raziskovalne 
infrastrukture pa na uspešno razisko-
valno-razvojno in inovacijsko delo. 
V prihodnje bodo začeli intenzivnej-
šo digitalno preobrazbo delovanja 
inštituta ter procesov gozdarskega 
in okoljskega sektorja, še vedno pa 
bodo vztrajali tudi pri povezovanju 
gozdarstva in lesarstva ter umni rabi 
lesa in sodelovali v interdisciplinarnih 
nalogah doma in v tujini.

»Po vsej verjetnosti se bodo priti-
ski na gozdove povečevali; prav tako 
se bodo zaostrovale okoljske razmere, 
ki bodo vplivale na nadaljnji razvoj 
gozdov. Za soočanje z novimi izzivi se 
moramo nenehno izobraževati, nad-
grajevati znanje in sodelovati z vsemi 
akterji sektorja in širše, prav tako pa 
je nujen tudi družbeni konsenz glede 
blaženja in prilagajanja na posledice 
podnebnih sprememb,« pravijo.
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Prispevajo k razbremenitvi 
delovnih procesov
Podjetje TO-MA palete se ukvarja z proizvodnjo, popravilom in prodajo transportne embalaže 
– palet kot tudi z odkupom rabljenih palet. Pri tem je poudarek na leseni embalaži, so pa priso-
tni tudi na segmentu plastične in kovinske transportne embalaže.

Podjetje je bilo ustanovljeno sre-
di leta 2011, do danes pa je zraslo v 
marsikaterem pogledu. V letu 2021 so 
zabeležili 17.1 milijona evrov prihod-
kov in 1.3 milijona evrov dobička, le-
tos pa načrtujejo med 25 in 30 milijoni 
evrov prihodkov. Krepijo pa se tudi v 
kadrovskem področju – trenutno za-
poslujejo 70 delavcev, letos pa imajo 
namen svoje vrste razširiti še za vsaj 
10 novih sodelavcev.

Napovedujejo nadaljnjo rast 
poslovanja

Prodaja podjetja TO-MA palete te-
melji na slovenskem trgu, kjer prodajo 

70 % izdelkov, 30 % pa prodajo v tujini, 
predvsem v Italiji in Nemčiji. Pri svojem 
poslovanju si prizadevajo ostati v ko-
raku s časom in konkurenco.

»Zremo v prihodnost, težimo k temu, 
da svoje produkte nadgrajujemo v 
smislu napredne tehnologije, hkrati 
pa jih približamo uporabniku tako, da 
je njegov delovni proces razbremenjen 
v tem segmentu, mi pa ga prevzamemo 
nase,« pravijo na podjetju.

Vse to dosegajo na način, da ved-
no izpopolnjujejo svoj delovni proces 
in sledijo razvoju globalne industrije. 
Njihove ideje prepoznavajo tudi njihovi 
dobavitelji in naročniki, kar pomeni, 

da tudi sami lažje dosegajo želene 
rezultate.

Lani so z vzpostavitvijo lastne pro-
izvodnje in samooskrbe naredili velik 
preskok in tudi veliko rast podjetja, 
saj so poslovanje povečali za kar 70 
%. Tudi letos so trendi izjemni, napo-
vedujejo namreč rast večjo od 50 %.

Pravočasno so vzpostavili 
samooskrbo

Nihanje cen energentov na poslo-
vanje TO-MA palete opazno vpliva, saj 
gre za proizvodno naravnano podjetje. 
»Energente potrebujemo, k sreči le ele-
ktriko, za ostalo pa smo samooskrbni z 
biomaso. Kar se surovin tiče, potrebu-
jemo le les in žeblje, vendar sta ravno 
ta dva segmenta zelo prizadeta in cene 
zato rastejo,« pojasnjujejo, imajo pa pri 
tem vzpostavljene dobre dobaviteljske 
kanale, zato nimajo težav s surovinami 
v količini, ki jo potrebujejo.

Izzive imajo tudi s stroški transpor-
ta, saj vse, kar pride do podjetja in gre 
iz njega, potuje s cestnim transportom.

Želijo si, da bi lahko uporabljali le 
slovenski les

V Sloveniji je skoraj 80 % gozdov 
zasebnih, kar pomeni, da z njimi raz-
polagajo posamezniki, posledično pa 
se v veliki meri dogaja, da se ta les 
namesto slovenskim predelovalcem 
proda v tujino. Ti so, zato da zapolnijo 
luknjo, les primorani kupovati v tujini.

»Sami bi si želeli, da bi uporabljali 
izključno slovenski les, vendar bi se 
morale v tem primeru zadeve na tem 
področju v Sloveniji urediti drugače. Ni 
vse odvisno od nas, pač pa od države 
ter tistih, ki tržijo slovenski les,« razlo-
žijo na podjetju.

V prihodnje nameravajo na TO-MA 
palete nadaljevati razvoj podjetja s po-
dobnim tempom kot do zdaj ter postati 
eden večjih, če ne celo največji, proi-
zvajalec palet v Evropi.
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50 največjih družb 
v gozdarstvu in 
lesni industriji 

v letu 2020 

Družba
Celotni prihod-

ki (v EUR)
Čisti poslovni 

izid (v EUR)

Čista donos-
nost kapitala 

(v %)

Realizirana do-
dana vrednost na 

zaposlenega  
(v EUR)

Povprečno 
število  

zaposlenih

1. Novem Car Interior 
Design, Žalec

86.878.956 2.531.869 13,39 38.426 702

2. Inotherm, Dolenja vas 64.777.240 12.214.935 16,71 110.819 249

3. SiDG, Kočevje 57.569.240 7.504.969 16,72 76.788 283

4. GG Bled 45.100.866 1.934.650 11,2 61.936 93

5. Lesonit, Ilirska Bistrica 44.068.325 3.681.687 9,6 94.052 139

6. Podgorje Šentjernej 39.823.309 3.028.978 17,47 49.865 378

7. Adria dom, Črnomelj 34.075.660 3.467.801 23,95 69.963 190

8. M Sora, Žiri 33.524.734 1.527.016 17,58 47.951 194

9. Stilles, Sevnica 30.372.404 409.998 5,84 34.239 248

10. MBS List, Stari trg pri 
Ložu

29.326.036 2.664.057 36,51 46.032 144

11. LIP Bled 27.169.390 1.023.717 8,4 38.602 210

12. Adles, Grosuplje 25.718.832 3.238.625 11,16 572.849 11

13. Merkscha, Celje 24.535.635 4.839.022 12,52 78.206 181

14. Marles hiše Maribor 22.838.500 1.033.261 18,81 46.231 119

15. Ilmest Nova Gorica 21.935.995 -249.171 -4,11 24.489 159

16. Inles, Ribnica 20.032.846 9.908 0,11 22.057 238

17. LIP Bohinj, Bohinjska 
Bistrica

19.336.769 921.621 7,92 35.942 223

18. Lumar IG, Maribor 18.615.689 1.413.920 24,1 77.750 79

19. Extraform, Prestranek 14.741.098 1.395.603 24,36 102.234 41

20. Riko hiše, Ribnica 12.613.720 271.128 12,56 34.103 57

21. Javor Opažne plošče, 
Postojna

11.719.709 486.123 22,74 43.963 46

22. SGG Tolmin, Ajdovščina 11.643.335 -729.469 -10,02 29.497 126

23. RZ Pellets, Pivka 11.192.581 837.211 45,72 105.414 24

24. Alples Železniki 11.150.083 163.662 2,12 35.027 133

25. Jera Mix, Begunje pri 
Cerknici

10.701.777 10.090 0,32 5.719 70

26. Profiles, Hruševje 10.626.726 98.934 0,72 39.263 117

27. Esol, Črnomelj 10.278.369 396.814 7,19 31.008 168

28. Hit Preless, Medvode 10.258.212 473.152 12,4 44.438 66

29. Noctis, Logatec 9.139.900 -614.523 -101,23 -13.557 23

30. Gozdarstvo Grča  
Kočevje

9.019.652 -334.795 -6,83 29.036 59

31. Snežnik, Kočevska Reka 8.543.241 -634.717 -12,12 21.533 97

32. GG Novo mesto 8.379.689 -155.941 -2,19 32.892 84

33. Magles, Škofja vas 8.224.684 18.833 0,73 23.149 100

34. Lesoj, Dolenja vas 7.942.402 60.436 2,12 46.330 14

35. Alojz Cugmajster, s. p., 
Loče pri Poljčanah

7.905.656 364.195 / 170.186 13

36. Rihter, Ljubno ob Savinji 7.850.388 99.537 5,03 30.620 43

37. Pergola, Radlje ob Dravi 7.482.059 325.696 31,2 39.678 43

38. Lesoteka, Slovenj 
Gradec

7.315.593 239.255 7,74 44.481 35

39. Žaga Pogorelc, Kočevje 6.996.622 299.969 18,62 25.706 37

40. Doors, Bled 6.822.950 772.448 54,67 50.238 51

41. Parametrik, Dekani 6.629.803 364.126 48,78 64.569 18

42. Solis Timber, Straža 6.343.683 765.126 21,75 103.594 20

43. G + S, Murska Sobota 6.300.095 283.346 32,74 31.341 63

44. Gozd Ljubljana 6.299.350 -244.053 -8,25 34.713 36

45. Jeles, Komenda 6.069.093 224.646 8,74 50.955 22

46. Bioles horizont, Maribor 5.946.209 134.821 16,13 81.304 7

47. Elvipo, Logatec 5.932.622 6.594 0,24 54.568 24

48. Marušič, Miren 5.762.335 179.412 4,48 34.299 51

49. Bobič Yacht Interior, 
Novo mesto

5.558.372 585.219 19,05 50.686 65

50. Marles PSP, Podvelka 5.505.184 136.865 16,21 30.460 26
Vir: Bisnode na osnovi Ajpes - podatkovne zbirke letnih poročil

Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: A 02 - Gozdarstvo; C 16 - Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 
razen pohištva; C 31 - Proizvodnja pohištva

Družba
Celotni prihod-

ki (v EUR)
Čisti poslovni 

izid (v EUR)

Čista donos-
nost kapitala 

(v %)

Realizirana do-
dana vrednost na 

zaposlenega  
(v EUR)

Povprečno 
število  

zaposlenih
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gozdovi lani poslovali 
z rekordnim 
dobičkom
Avtorica: Andreja Šalamun 

»Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je 
po prvih ocenah poslovno leto 2021 zaključila s 
14 milijoni evrov čistega dobička, kar je največ 
doslej in je za 87 odstotkov več kot leto pred tem 
ter 83 odstotkov nad načrtom,« so sporočili iz 
omenjene družbe. 

»Za nami je zahtevno in 
naporno, a obenem 
izjemno uspešno po-

slovno leto,« pravi mag. Robert Toma-
zin, glavni direktor SiDG. »Še bolj pa 
nas lahko veseli, da smo v letu 2021 
postavili temelje za velike razvojne 
korake v poslovanju, ki nas čakajo v 
letošnjem letu in letih, ki prihajajo. 
Temu primerno so ambiciozno zastav-
ljeni tudi cilji za leto 2022,« je dejal.

Prihodki, ki so leta 2020 dosegli 
57 milijonov evrov, so se v letu 2021 
povzpeli na 71 milijonov evrov (načrt 
poslovanja je predvideval 64 milijo-
nov evrov prihodkov), donosnost iz 
poslovanja (EBITDA) pa je po prvih 
ocenah znašala 27 odstotkov in je bila 
za osem odstotkov višja od EBITDA iz 
leta 2020. 

Lani so v SiDG posekali 1,1 milijona 
kubičnih metrov gozdnih lesnih sorti-
mentov (približno toliko kot leta 2020) 
in tako dosegli z načrtom predviden 
obseg gozdne proizvodnje. Večino so 
jih prodali kupcem po dolgoročnih 
prodajnih pogodbah. Od 1,1 milijona 
kubičnih metrov so tako lesnoprede-
lovalni industriji po dolgoročnih po-
godbah prodali 0,9 milijona kubičnih 
metrov, kar predstavlja 85 odstotkov 
celotne prodaje. Navajajo, da je leta 
2020 delež prodaje po dolgoroč-
nih pogodbah znašal 57 odstotkov, 

v letu 2019 pa 69 odstotkov. Delež 
prodaje gozdnih lesnih sortimentov 
slovenskim kupcem ostaja na ravni 
iz prejšnjih let in znaša skoraj 97 od-
stotkov.

V proračun 13,4 milijona evrov 
Na SiDG pravijo, da bo strošek na-

domestila za upravljanje z gozdovi 
v lasti RS, ki je prihodek proračuna, 
za preteklo leto znašal 13,4 milijona 
evrov (v letu 2020 10,8 milijona evrov). 
»Kot je znano, se sredstva gozdnega 
sklada, s katerimi upravlja in razpo-
laga Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, med drugim 
namenjajo za pridobivanje gozdov, 
financiranje ukrepov na območju Na-
tura 2000 v zasebnih gozdovih, pro-
mociji rabe lesa in lesnih proizvodov 
ter gozdno-lesnih verig, občinam, v 
katerih je potekala sečnja v državnih 
gozdovih, za gradnjo in vzdrževanje 
lokalne infrastrukture in podobno,« 
navajajo v SiDG.

Povišali delež lastne mehanizacije
Delež lastne gozdne proizvodnje 

v celotni proizvodnji je lani znašal 18 
odstotkov, predlani pa 11 odstotkov. 
Kot pravijo na SiDG, so z lastnimi zmo-
gljivostmi za sečnjo in spravilo pose-
kali 190.000 kubičnih metrov, letos 
pa bo delež lastne gozdne proizvo-

dnje presegel 20 odstotkov, kolikor je 
predvideno tudi v strateških načrtih 
družbe. Z lastnimi transportnimi zmo-
gljivostmi so lani prepeljali 174.000 
kubičnih metrov gozdnih lesnih sorti-
mentov, leta 2020 pa 172.000 kubičnih 
metrov. Zraslo je tudi število zaposle-
nih, in sicer iz 300 na 342, predvsem 
na račun krepitve lastnih gozdarskih 
zmogljivosti.

Vzpostaviti želijo 
lesnopredelovalne centre

SiDG je lani konec novembra objavil 
javni poziv za sodelovanje strateških 
partnerjev pri vzpostavljanju lesno-
predelovalnih centrov in tako storil 
pomemben korak k njihovi vzpostavi-
tvi. V lesne centre je SiDG pripravljen 
vstopiti s kapitalskim vložkom v zne-
sku do 7,4 milijona evrov, pri čemer bi 
bil kapitalski delež SiDG manjšinski (do 
49 odstotkov), in z zagotovitvijo delne 
dobave surovine. Cilj je vzpostaviti 
enega ali več lesnopredelovalnih cen-
trov. Pri izbiri strateških partnerjev bo 
družba upoštevala predvsem možnost 
vzpostavitve deficitarne predelovalne 
panoge na področju gozdno lesne ve-
rige (npr. proizvodnja furnirjev), daljše 
verige predelave lesa, doseganje višje 
dodane vrednosti predelave lesa in 
uvajanje novih načinov predelave in 
dodelave lesa.   
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Skrbi jih resno 
pomanjkanje kadra 
in vse višje cene surovin
Kljub soočanju s številnimi dobro znanimi izzivi zadnjih dveh let, lesna 
industrija beleži pozitiven trend in se prebuja, tudi s pomočjo podpore 
vladnih ukrepov. Strokovnjaki so za prihodnost optimistični, skrbi pa jih 
izrazito pomanjkanje kvalificiranega kadra. 

Lesna industrija vse od leta 2015 
beleži pozitiven trend, kar velja 
tudi za lani. »Po podatkih Go-

spodarske zbornice Slovenija (GZS) je 
bila industrijska proizvodnja glede na 
indekse rasti za dejavnost predelave 
lesa v letu 2021 za 30 odstotkov višja kot 
v letu 2020, za dejavnost proizvodnje 
pohištva pa za 28,2 odstotka višja. Izvoz 
lesne panoge je lani dosegel 1,37 milijar-
de evrov, kar je za 19,9 odstotka več kot v 
letu 2020,« pravijo na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
Največji skok izvoza (za 31 odstotkov) je 
imela dejavnost predelave lesa, pri po-
hištvenem sektorju pa je bila rast izvoza 
5,9-odstotna. Povečalo se je tudi število 
zaposlenih, in sicer za 3,9 odstotka glede 
na leto 2020. Lesna panoga je po zadnjih 
podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije (Surs) konec oktobra 2021 za-
poslovala 14.884 oseb. 

Rušenje oskrbnih verig in tudi do 
200-odstotne podražitve

Kljub optimističnim številkam pa 
se je lesna industrija, kot vse druge, v 
zadnjih dveh letih soočala s številnimi 

izzivi. Tudi leto 2021 je bilo še močno 
zaznamovano z epidemijo. Ta je, kot nam 
pove Igor Milavec, direktor Združenja 
lesne in pohištvene industrije na GZS, 
vplivala na pomanjkanje delavcev in 
še bolj na rušenje oskrbnih verig. Priš-
lo je do zamikov pri dobavi surovin in 
posledično tudi pri proizvodnji končnih 
izdelkov. »Posledice so bile še posebno 
hude pri cenah lesa, kjer so se nekateri 
sortimenti podražili tudi za skoraj trikrat. 
Podobno visoke podražitve so bile tudi 
pri električni energiji,« izpostavi.

Na MGRT povedo, da na primer grad-
bena podjetja, ki se ukvarjajo s postavi-
tvijo lesenih montažnih hiš, zaznavajo 
ekstremne podražitve nekaterih mate-
rialov, kot so les, izolacijski materiali in 
jeklo. Gre za 10- do 30-odstotne podra-
žitve, v primeru lesa pa celo za 200-od-
stotne. »Vse naštete težave so se tako 
seštevale – po eni strani se je material 
dražil, po drugi je prihajalo do zamud z 
dobavo. Pri leseni gradnji je to zagotovo 
velika težava; podjetja novih pogojev 
ne morejo na hitro vključiti v izdelke, 
saj so pogodbe podpisane ali v fazi 
podpisovanja,« pravijo na ministrstvu. 

Avtorica: Špela Šimenc 

Dodajo, da imajo podražitve velik 
vpliv na finančni rezultat pri večjih in-
frastrukturnih projektih, ki so bili pri-
dobljeni v preteklih letih. Naložbe se 
namreč z višanjem cen gradbenih ma-
terialov dražijo, ponekod zato naročniki 
že opravljajo revizije naložbenih vred-
nosti svojih projektov, ki še niso šli v 
fazo razpisa. »Razvite države se aktivno 
vključujejo v reševanje problematike, 
saj gradbinci sami ne morejo vzdržati 
cenovnih pritiskov in so lahko posle-
dično ogroženi tudi njihovi projekti,« še 
povedo. Stanje je dodatno poslabšala 
vojna v Ukrajini, ki je povzročila resno 
motnjo v oskrbi s potrebnimi surovi-
nami, ki jih lesnopredelovalna podjetja 
uvažajo iz Rusije in Ukrajine. 

Podjetja so se morala hitro odzvati 
na spremembe 

Podjetja v lesni industriji so se sko-
zi krizo prebijala s pomočjo ukrepov 
države in vsako po svoje, z zanje v do-

ločenem trenutku najboljšimi ukrepi. 
»Zaradi epidemije smo imeli izpad 
prisotnosti na delovnem mestu izredno 
velik, tako da smo se odločili dobavljati 
izdelke le strankam po (za nas) logični 
selekciji,« pove Bruno Bizjak, direktor 
podjetja Smart Industries, ki v lesni in-
dustriji deluje že tri desetletja. »Pred-
nost smo dali izdelkom z višjo dodano 
vrednostjo, prav tako smo morali na-
rediti selekcijo strank in dobaviteljev. 
Nekako nam je epidemija dala zagon 
za drugačen način poslovanja, za še 
bolj podrobno analizo nepotrebnih 
izgub delovnega časa v podjetju ter za 
prečiščevanje izdelkov in dobaviteljev. 
Pomembnih strank v Evropi nismo iz-
gubili. Zaradi povečanja stroškov lo-
gistike, dviga cen surovine in zdaj še 
energentov pa smo izpadli kot doba-
vitelji nekaterim strankam na drugih 
kontinentih,« o delu v času krize pove 
Bruno Bizjak. Ker so najbolj prisotni v 
zahodnoevropskih državah, se njihove 
transportne poti niso spremenile, so se 
pa povečali prevozni in logistični stro-
ški. Bizjak doda, da so se cene dvignile 
nad vsemi pričakovanji in da je na trgu 
že čutiti »nekoliko ohladitve na strani 
povpraševanja.« 

V slovenjgraški Lesoteki, kjer prodajo 
lesa dopolnjujejo s prodajo izdelkov, pa 
pravijo, da pandemija na njihovo skupi-
no z vidika poslovanja ni imela večjega 
vpliva, se je pa spremenilo delovanje, 
saj so se morali tako na nabavnem kot 
tudi na prodajnem področju hitro odz-
vati na spremembe trga. Da držijo korak 
z razvitimi podjetji lesne industrije iz 
tujine, so se odločili za naložbo v novo 
žago, ki je za njihov obseg poslovanja 
zelo visoka, presega namreč 15 milijonov 
evrov. Trenutno so v fazi zaključevanja 
finančne konstrukcije ter dogovarjanja 
in usklajevanja z dobavitelji. »Projekt 
vzpostavitve nove moderne žage je 
opredeljen kot strateški projekt Repu-
blike Slovenije v lesni industriji,« ob tem 
pove Žan Pritržnik, direktor Lesoteke.

Obeti za prihodnost so optimistični
Ne glede na vse, pa so naši sogo-

vorniki glede prihodnosti lesne indu-

strije optimistični. »Pričakujemo, da 
se bodo pozitivni kazalniki poslovanja 
nadaljevali tudi letos. Na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, Direktoratu za lesarstvo bomo 
razvoj lesne industrije spodbujali z 
različnimi ukrepi za ustvarjanje ugo-
dnega poslovnega okolja za lesno-
predelovalna podjetja,« obljubljajo 
na pristojnem ministrstvu, kjer so v 
zadnjih letih precej okrepili aktivno-
sti za promocijo lesne industrije in 
lesenih izdelkov, pomembni dosežki 
pa so bili tudi na področju strate-
ških dokumentov. Lesno industrijo 
so umestili v Slovensko industrijsko 
strategijo 2021–2030, s čimer so polo-
žili temelje za njeno rast in si zadali 
ambiciozne cilje. 

Ukrepe pozdravljajo v Lesoteki. 
Žan Pritržnik se nadeja, da se bo 
več vlagalo v raziskave, razvoj in 
prepotrebne naložbe v posodobitev 
tehnološke opreme: »Lesna industrija 
v Sloveniji je tehnološko zastarela, 
predolgo smo spali. Se pa prebujamo, 
in da se zbudimo, potrebujemo spod-
budo v obliki nepovratnih sredstev, 
saj so vlaganja v lesno industrijo fi-
nančno zelo zahtevna.«

Tudi Igor Milavec meni, da bo to 
leto še eno uspešno poslovno leto z 
izrazitim povečanjem izvoza izdelkov 
predvsem lesarskega dela panoge. Ga 
pa na drugi strani skrbijo napovedi o 
dolgoročno bistveno višjih stroških 
energije in številne težave pri oskrbi, 
v zadnjem času pa tudi napovedi na-
stajajoče vladne koalicije o bistvenem 
povečanju obremenitev delodajalcev. 

Optimističen je tudi Bruno Bizjak: 
»Lesna industrija se v zadnjem času 
kar dobro postavlja na noge. Podjetja 
investirajo, povečujejo proizvodne 
zmogljivosti, obstaja določen optimi-
zem. Vsekakor pa ni dovolj le osnovni 
razrez okroglega lesa, rezanemu lesu 
je treba dodati vrednost – ga posušiti, 
preskoblati, zlepiti, nadalje obdelova-
ti in kot končni izdelek ponuditi trgu.« 
Meni, da bi bila Slovenija na tem po-
dročju uspešnejša, če bi nastopila z 
enotno blagovno znamko. 
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Novi izdelki družbe Ponsse za 
odgovorno gozdarjenje
Ponsse predstavlja odlične nove izdelke za izboljšanje produktivnosti in trajnostno sečnjo. 
Pri razvoju novih rešitev smo sodelovali s kupci in upoštevali njihove potrebe. Stroj za sečnjo 
PONSSE Scorpion Giant in stroj za spravilo lesa PONSSE Mammoth izpolnjujeta najvišje zah-
teve modernega gozdarjenja v smislu ergonomije in produktivnosti.

»Ta dva nova izdelka krepita naš 
položaj med vodilnimi dobavitelji 
rešitev za odgovorno gozdarjenje 
na svetu. Razvoj obeh novih strojev 
smo začeli z izboljšano ergonomijo, 
varnostjo in uporabnostjo ter boljšo 
vidljivostjo iz kabine. Verjamemo, da 
nam je to zelo dobro uspelo in vese-
li smo, da lahko danes tukaj v Sura-
hammarju na Švedskem nova stroja 
predstavimo svojim kupcem,« je po-
vedal Marko Mattila, direktor prodaje, 
marketinga in servisa v družbi Ponsse.

Moč v različnih razmerah
Stroj PONSSE Scorpion Giant je ve-

likan v smislu produktivnosti in moči. 
Nov stroj za sečnjo lesa dopolnjuje 
paleto izdelkov Scorpion, ki je bila 
leta 2021 v celoti nadgrajena. Na pod-
lagi potreb kupcev smo se pri razvo-

ju tega stroja osredotočili na večjo 
vlečno moč, zaradi česar je stroj bolj 
okreten tudi v težavnih razmerah, 
vključno s snegom, strmimi pobočji 
in mehkim terenom. Je razred zase, 
ko govorimo o moči dvigovanja, tudi 
pri delu z večjimi debli.

»Scorpion Giant je najmočnejši 
stroj za sečnjo lesa v svoji liniji, iz-
stopa pa predvsem zaradi svoje vse-
stranskosti. Uporabljate ga lahko na 
različnih mestih, prilega se glavam 
strojev PONSSE H6, H7, H7HD Euca ali 
H8,« je povedal Mattila. 

Edinstvena ergonomija
Ergonomija in uporabnost kabine 

sta bili poleg razvoja varnosti vodil-
ni temi v zadnjih letih na področju 
raziskav in razvoja v Ponsse. PONS-
SE Scorpion Giant ima vetrobransko 
steklo iz enega kosa, ki sega do strehe 
kabine in upravljavcu omogoča boljšo 
vidljivost in zagotavlja varno delo v 
vseh razmerah. Delovni prostor v ka-
bini je kot praktična in mirna pisarna 

z razgledom, ustvarjena, da uprav-
ljavcu nudi udobje in dobro počutje.

Stroj premore tudi večjo vlečno 
silo in močnejše dvigalo C50+, njegove 
vilice pa omogočajo odlično vidljivost 
mesta sečnje. Ima edinstven aktivni 
sistem poravnave in stabiliziranja, 
ki ga poznamo pri drugih modelih 
linije Scorpion. Na voljo je z visoko 
naprednim in modernim sistemom 
Opti 5G in računalniškim zaslonom 
na dotik Opti 8.

Najmodernejši informacijski sistem 
na trgu

PONSSE Opti 5G je najmodernejši 
informacijski sistem na trgu. Gladko 
in hitro delovanje povzdigneta upo-
rabnikovo izkušnjo na popolnoma 
nov nivo. Zmogljivo dvigalo C50+ v 
kombinaciji z informacijskim siste-
mom Opti 5G izboljša operacijske 
učinkovitosti pri uporabi aktivne-
ga dvigala stroja za sečnjo PONSSE 
Harvester Active Crane. S strojem z 
aktivnim dvigalom Harvester Active 

Crane upravljavec lahko neposredno 
upravlja premike glave stroja za seč-
njo namesto upravljanja posameznih 
operacij dvigala. Upravljavec se tako 
lahko osredotoči na obdelavo lesa 
in ne samo na upravljanje dvigala. 
Harvester Active Crane je na voljo kot 
dodatna oprema in zahteva sistem 
krmilja Opti 5G, ki je trenutno na voljo 
v liniji strojev za sečnjo lesa Scorpion 
na določenih tržiščih.

Naslednja generacija glave strojev 
za sečnjo lesa

Nova glava stroja za sečnjo lesa 
PONSSE H8 ima intenzivno polnjenje, 
močan oprijem in čvrst, a hkrati okre-
ten okvir. Območje žage je še širše, 
glava stroja za sečnjo pa je odlična 
izbira za drevesa z visokim preme-
rom zadnjega dela. Glava stroja za 
sečnjo se prilega strojem PONSSE 
Ergo, Scorpion Giant in Bear, ki so 
najmočnejši stroji za sečnjo v naši 
paleti izdelkov.

Samodejne funkcije sistema krmi-
lja Opti, ki smo ga razvili in izdelali v 
Ponsse, upravljajo hitrost polnjenja 
in premike žage na podlagi premera 
drevesa in zagotavljajo hitro in na-
tančno žaganje. S funkcijo aktivne 
hitrosti Active Speed se lahko hit-
rost delovanja glave stroja za sečnjo 
prilagaja drevesni vrsti in premeru 
debla.

Zmogljivost obremenitve brez 
primere

Stroj za spravilo PONSSE Mam-
moth, močan v smislu produktivno-
sti, razširja obseg strojev za spravilo 
lesa Ponsse na novo kategorijo s 

PE KOMENDA, Potok pri Komendi 12        
PE SLOVENSKA BISTRICA, Trgovska ulica 5
info@interexport.si I 01 834 44 00 I www.interexport.si

25-tonsko obremenitvijo. Opremljen 
je z brezstopenjskim sistemom me-
njalnika (CVT) in nakladalnikom K121, 
čvrst okvir in super močna hidravlika 
pa zagotavljata prevoz velikih debel 
in težkega tovora brez naporov tudi 
na najzahtevnejšem terenu.

Pri tem stroju smo se na vsakem 
koraku posvetili ergonomiji upravljav-
ca, zato nudi največjo produktivnost 
pri dolgih razdaljah, potrebne pa je 
tudi manj vožnje, saj lahko naenkrat 
naložimo več debel.

Nove lastnosti za izboljšano 
produktivnost

Ena naših najboljših novih funkcij 
je aktivni sedež PONSSE Active Seat, 
ki smo ga razvili na podlagi potreb 
upravljavcev gozdarskih strojev. Acti-
ve Seat izboljša uporabnost, ker se 
obrača in sledi delovnemu okolju na 
podlagi premikov dvigala in hkrati 
izboljšuje produktivnost upravljavca 
stroja, na voljo pa je samo v gozdar-
skih strojih PONSSE.

Aktivna kabina PONSSE Active 
Cabin se ponaša z učinkovitim sis-
temom vzmetenja, ki z blaženjem 
tresljajev omogoča upravljavcem 
gozdarskih strojev delo tudi v dalj-
ših izmenah. Aktivna kabina Acti-
ve Cabin je poleg stroja PONSSE 
Mammoth na voljo tudi pri strojih 

za spravilo lesa Buffalo, Elephant in 
Elephant King.

Stroj Mammoth je lahko opremljen 
z dolgim zadnjim okvirjem, ki omogo-
ča prevoz izjemno velikih debel, na 
primer na plantažah v Južni Ameriki, 
in ima med vsemi stroji Ponsse naj-
večji prostor za nakladanje: 6,8 ali 8,0 
m2, odvisno od izbire posameznega 
kupca.

Funkcija aktivnega dvigala PONSSE 
Active Crane je sistem krmiljenja na-
kladanja, s katerim upravljavec krmili 
premike klešč namesto posameznih 
funkcij, kar mu omogoča, da se osre-
dotoči na delo z nakladalnikom. Funk-
cijo aktivnega dvigala Active Crane 
učinkovito upravlja z dvema ročica-
ma – ena upravlja višino klešč od tal, 
druga pa smer gibanja.

Pomoč in smernice s pomočjo 
video-predstavitev

Priročnik PONSSE Active Manual 
so navodila za uporabo in servisira-
nje z video predstavitvami za pomoč 
upravljavcem pri vsakodnevnem delu 
z gozdarskimi stroji. Vizualni priročnik 
PONSSE Active Manual je priročnik, ki  
obstoječ priročnik dopolnjuje z video 
predstavitvami, uporabnik pa ga lah-
ko uporablja na mobilnih napravah. 
Priročnik PONSSE Active Manual je na 
voljo v trgovini Apple in Android.
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Podnebne spremembe bodo 
po vseh napovedih povzro-
čile velike preobrate v slo-

venskih gozdovih. Kot pojasnjuje 
Mihael Koprivnikar s Sektorja za ži-
vinorejo, gozdarstvo in obnovljive 
vire na Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (KGZS), ogroženost glavnih 
drevesnih vrst za lastnike gozdov 
in lesnopredelovalno industrijo 
predstavlja velik izziv in ekonom-
sko negotovost. »Težava je aktualna 
tudi v luči novega zelenega dogovo-
ra Evropske unije, ki na eni strani 
predvideva odporne gozdove, ki 
bodo ustvarjali ponore ogljikovega 
dioksida, ter na drugi strani razvito 
lesno industrijo in več izdelkov z 
dolgo življenjsko dobo,« doda.

EU si je s podnebnim zakonom 
sicer zastavila cilj, da do leta 2050 
doseže podnebno nevtralnost, 
do leta 2030 pa kot vmesni korak 
zmanjša emisije toplogrednih pli-

nov za vsaj 55 odstotkov glede na 
leto 1990. To med drugim vključuje 
revizijo podnebne, energetske in 
prometne zakonodaje, pa tudi za-
konodajni paket o energetski rabi 
lesa. Ob hitrih podnebnih spre-
membah je namreč razvoj goz-
dov vse bolj odvisen od ravnanja 
gozdarjev in načrtovanja ustrezno 
pestrih in prilagodljivih gozdov za 
negotove razmere v prihodnosti.

Proces umika smreke iz najbolj 
suhih rastišč se je že začel

»V Sloveniji sta ogroženi obe nosil-
ni drevesni vrsti – smreka in bukev,« 
trdi Koprivnikar. »O smreki se večkrat 
pogovarjamo in proces umika smreke 
iz najbolj suhih rastišč se je že začel. 
Delno k temu prispeva tudi predolga 
proizvodna doba oziroma prevelika 
starost dreves – mlajši sestoji smreke 
so namreč bolj odporni proti suši in 
podlubnikom,« pravi. 

GZS je največja prostovoljna asociacija slovenskih lesarskih in pohištvenih 
podjetij. Združenje je činkovit gospodarski lobi in zastopa interese podjetij 
v odnosih z državo in sindikati, pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja 
ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom omogoča 
doseči vpliv in njihove cilje z organiziranim nastopom.

• izboljševanje zakonodaje 
• zagotavljanje boljše oskrbe z        

okroglim lesom 
• vplivanje na razvojne trende, sodelovanje 

na razvojnih tematikah
• omogočanje javnih razpisov za      

panožna podjetja
• organiziranje gospodarskih delegacij 
• posredovanje poslovnih ponudb 
• podpora pri registraciji raziskovalne 

skupine pri ARRS

Glavne dejavnosti in cilji: 

• vključanje lesarskih področij v osrednjo 
državno razvojno smer

• posredovanje informacij o poslovanju 
panoge in o javnih razpisih 

• omogočanje vključevanja v    
mednarodne projekte 

• podpora pri skupinskih sejemskih 
nastopih 

• podpora posameznih interesov članov 
• zagotavljanje razvojne podpore preko SRIP 

Pametne stavbe in dom z lesno verigo

• krepitev sodelovanja z lastniki gozdov   
in gozdarji

• krepitev gradnje z lesom z 
zagotavljanjem celovitih rešitev,           
tudi v smeri več nadstropnih stavb 
in z izgradnjo lesnih oskrbovalnih             
verig zanje

• organiziranje izobraževalnih, razvojnih 
in tržnih dejavnosti, ki so potrebne za 
prehod lesnopredelovalne industrije v 
„industrijo 4.0“

Čas za prilagoditev 
gozdov na podnebne 

spremembe  
se počasi izteka

Avtorica: Nina Šprohar

Smreka daje količinsko in vrednostno največji donos, zato je najbolj upo-
rabljena vrsta v lesnopredelovalni industriji, a slovenski gozdovi so za nje-
no rast vsako leto manj primerni.

Kot pojasnjuje 
Mihael 

Koprivnikar s Sektorja za 
živinorejo, gozdarstvo in 
obnovljive vire na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 
(KGZS), ogroženost glavnih 
drevesnih vrst za lastnike 
gozdov in lesnopredelovalno 
industrijo predstavlja 
velik izziv in ekonomsko 
negotovost.
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A težava je, da se na teh opusto-
šenih površinah največkrat zopet na-
ravno pomladi ali sadi prav smreka.

Kot pojasnjuje sogovornik, za lastni-
ke gozdov kot tudi za lesno industrijo 
smreka trenutno nima nadomestka 
in kaže, da ga še dolgo ne bo imela. 
»Smreka daje količinsko in vrednostno 
največji donos in je najbolj uporablje-
na vrsta v lesnopredelovalni industriji. 
Cena lesa smreke je trenutno na re-
kordni ravni, cene pa bodo v naslednjih 
letih verjetno še rasle,« pravi.

V Sloveniji pa resnega dialoga, s 
čim bomo nadomestili smreko, tre-
nutno ni. Kakšne so možnosti? »Del-
no lahko smreko zamenja jelka, ki 
pa za pomlajevanje potrebuje zelo 
nizek stalež divjadi in se trenutno 
večinoma ne more nemoteno po-
mlajevati. Možnost bi lahko bila tudi 
duglazija, ki se je v zadnjih stoletjih 
že udomačila in se kaže kot okoljsko 

neproblematična in neinvazivna tuja 
vrsta,« omejene možnosti našteje 
Koprivnikar. Ne le za lastnike goz-
dov, obstoječe stanje predstavlja 
izzive tudi za lesno industrijo. »Ta 
se bo morala prilagoditi in postati 
manj odvisna od smreke, a odloč-
nejših korakov k tem cilju še ni opa-
ziti,« pravi strokovnjak.

Zaradi podnebnih sprememb 
ogroženi tudi listavci

Zaradi podnebnih sprememb 
je, kot pravi Koprivnikar, ogrožena 
tudi bukev, sicer najbolj razširje-
na drevesna vrsta, ter ostale dre-
vesne vrste, kot sta npr. hrast in 
javor. »Vsekakor potrebujemo več 
pogovorov in jasnih smernic, kako 
naprej,« je prepričan. Naravi bo tre-
ba pomagati pri selitvi drevesnih 
vrst iz določenih območij. Ob tem 
sogovornik omeni proti suši odpor-

no smreko iz Srbije ali jelko iz Bosne 
in Hercegovine. »Na žalost drevesa 
nimajo možnosti prenosa semena 
na dolge razdalje oziroma poteka 
ta proces migracije tisočletja. Zato 
moramo naravi pri tem pomagati,« 
verjame. V sosednjih državah že po-
teka veliko testnih nasadov, pri nas 
pa smo, kot pravi, verjetno preveč 
konservativni. »Lastnikom gozdov je 
treba povedati, kaj naj sadijo in te 
sadike priskrbeti. Sadike je nato tre-
ba negovati, čeprav bo donos izko-
riščala šele tretja generacija. Dobro 
stanje gozdov bi moralo biti najprej 
v javnem interesu in šele nato v 
interesu lastnika in industrije. Na 
žalost družba zelo malo prispeva k 
obnovi gozdov, dolgotrajni postopki 
in birokracija pa marsikaterega la-
stnika in gozdarja odvrneta od tega, 
da bi vložil predlog za sofinanciranje 
del,« srž težav opiše Koprivnikar. 

Podjetje Kroflič d.o.o. je družinsko podjetje in se 
nahaja v Črnovi 2, Velenje.

Ukvarjamo se z nabavo, prodajo in razrezom listavcev in 
iglavcev. V podjetju je trenutno zaposlenih 8 oseb. 
Prodajamo rezan les in hlodovino- predvsem hrast in 
smreko domačim ter tujim kupcem. Les izvažamo  v 
Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško, Kitajsko …

Družinsko podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. Začeli 
smo z manjšo tračno žago za razrez hlodovine, sčasoma 
pa smo jo zamenjali z večjo tračno žago in dodali ostale 
stroje, kot sta viličarja, lupilni stroj, večlistna krožna žaga, 
skobelni stroj in robilni stroj.

Družinsko podjetje je podjetje, kjer lahko z 
vztrajnostjo, pridom, znanjem zaupanjem in 
spoštovanjem rastemo.
Naši največji uspehi so zadovoljni kupci, 
ki se vedno vračajo. 
Izziv nam predstavlja, da še v bodoče rastemo 
kot do sedaj.

LESU DAJEMO 
nov pomen!

Gsm: 041 962 663
E-pošta: info@zaga-kroflic.si

Pozornost posvečamo čim hitrejšem prilagajanju 
razmeram na trgu in zagotoviti našim kupcem 
kvalitetne izdelke.

V vseh letih delovanja smo se uspešno 
izpopolnjevali in nadgrajevali, pridobili  

Certifikat  o skladnosti kontrole 
proizvodnje konstrukcijskega lesa  

in certifikat PEFC.Delno lahko 
smreko 

zamenja jelka, ki pa za 
pomlajevanje potrebuje 
zelo nizek stalež divjadi 
in se trenutno večinoma 
ne more nemoteno 
pomlajevati. Možnost bi 
lahko bila tudi duglazija, 
ki se je v zadnjih 
stoletjih že udomačila 
in se kaže kot okoljsko 
neproblematična in 
neinvazivna tuja vrsta.

Lesna industrija se 
bo morala prilagoditi 
in postati manj 
odvisna od smreke, a 
odločnejših korakov 
k temu cilju še ni 
opaziti. 



Treba bo spremeniti zakonodajo, 
saj nas podnebne spremembe 
prehitevajo

A lastnike, ki se kljub vsemu na-
štetemu odločijo za obnovo gozdov, 
po žepu še dodatno udari dejstvo, da 
gre sofinanciranje opravljenega dela 
v dohodnino. »Področje vsekakor ni 
stimulativno urejeno,« ocenjuje so-
govornik. 

Kako torej težavo rešiti? Na KGZS 
predlagajo poenostavitev birokrat-
skih postopkov in spodbudno sofi-
nanciranje obnove gozdov, s katero bi 
bilo omogočeno stalno nagrajevanje 
lastnikov, ki izvajajo nego, ter dovolj 
sadik primernih drevesnih vrst. »Vse 
to vsekakor zahteva tudi spremem-
bo gozdarske zakonodaje in nove 
pristope do lastnikov gozdov, saj se 
kaže, da to, kar počnemo, trenutno ni 
dovolj oziroma nas podnebne spre-

membe prehitevajo. Časa za prilago-
ditev gozdov pa ni več veliko,« sklene 
Koprivnikar.

Stari gozdovi, homogenost dreves 
in neprimerne vrste 

Kot je na delavnici, ki je v prvi po-
lovici marca potekala v okviru projek-
ta LIFE IP CARE4CLIMATE, pojasnil dr. 
Marko Kovač z Gozdarskega inštituta 
Slovenije, je zdravstveno stanje gozdov 
v Sloveniji in Evropi problematično, 
kar se kaže tudi z osutostjo krošenj 
drevja, ki zadnjih 20 let vztrajno naraš-
ča. V Sloveniji je površina gozdov sicer 
stabilna, a so gozdovi precej zastarani, 
kar z vidika stabilnosti gozdov in gos-
podarjenja ni ugodno. 

V večini delov države je smreke in 
bukve preveč. Nekdanji jelovo-bukovi 
gozdovi se spreminjajo v smrekovo-
-bukove ali pa postanejo zgolj bukovi 
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gozdovi. S tem izgubljamo pestrost. V 
določenih delih države pa se pojav-
ljajo tudi težave z razraščanjem tuje-
rodnih vrst, kot je npr. robinija. To, da 
sekamo le 60 odstotkov prirastka, je 
po Kovačevi oceni bistveno premalo. 
Stari gozdovi, homogenost dreves in 
neprimerne vrste pa lahko ob izre-
dnih vremenskih dogodkih pripeljejo 
do stanja, ko gozdovi ne prinašajo 
več ponora, temveč emisije. 

Lani so poslovali odlično,  
letošnje leto bo slabše

Kako pa se z vsemi težavami spo-
padajo gozdarji? Kot pravi Marko 
Matjašič, glavni direktor Gozdnega 
gospodarstva Bled, podnebne spre-
membe ključno vplivajo na njihovo 
poslovanje, saj povzročajo kalami-
tete v gozdovih (ujme, vetrolomi in 
podobno). »Načrtovanje gozdne 
proizvodnje je zato zelo oteženo, 

saj se moramo sproti prilagajati 
danim razmeram. Drevesna sesta-
va gozdov v prihodnosti bo vpli-
vala na spremenjeno tehnologijo 
v lesni industriji, ki se bo morala 
prilagoditi listavcem,« pojasnjuje. 
»Lani so sicer poslovali odlično, a 
bo žal letošnje leto slabše, ker so 
se sečnje v srednji Evropi zmanj-
šale in bomo imeli manjši obseg 
poslovanja.«

Izvoz in uvoz okroglega lesa (v m3)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz

Okrogli 
les  

- skupaj
448.536 2.682.656 458.501 3.083.546 562.573 3.061.796 523.619 2.636.036 614.160 1.910.392 855.286 1.557.591

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Drevesna sestava 
gozdov v prihodnosti 

bo vplivala na 
spremenjeno 

tehnologijo v lesni 
industriji, ki se bo 
morala prilagoditi 

listavcem. 

TOVARNA MERIL KOVINE D.D. je edini slovenski 
in pomemben evropski proizvajalec merilnih orodij za 
gozdarsko in gradbeno stroko. Poleg široke proizvodnje 
vodnih tehtnic, zidarskih letev, merilnih kotnikov, 
kovinskih ravnil, dolžinskih meril in ostalih meril so 
za gozdarje pomembni proizvodi kot so gozdarska 
premerka, lesen zložljiv meter  in merilo za deske.

UMIRITE SI ŽIVLJENJE Z UMERJENIMI MERILI TOVARNE MERIL KOVINE

GOZDARSKA PREMERKA ZA GOZDARJE, 
KI CENIJO KAKOVOST, TOČNOST IN FUNKCIONALNOST!

- Izdelana iz kakovostnih aluminijastih 
   eloksiranih profilov, kar zagotavlja 
   dolgo življenjsko dobo izdelka

- Z dvostransko kombinirano cm 
   in taksacijsko merilno skalo,  
   trajno odporno proti obrabi. 

- Dimenzije 60, 80 in 100 cm.

- Gozdarska premerka dolžine 80 cm ima 
   prigrajeni zarisovalni igli  za 
   označevanje dolžine 1 metra

- Gibljivi krak s kakovostnim drsnikom 
   omogoča  trajno natančne meritve 

- Aluminijasta gozdarska premerka je, 
   v primerjavi  z leseno, uporabna v vseh 
   klimatskih   pogojih

Pameče 153, 2380 Slovenj Gradec
Tel: + 386 (0)2 88 46 311

E-mail: info@tm-kovine.si 
www.tm-kovine.si

LESEN ZLOŽLJIV METER 
je izdelan iz kakovostnega bukovega lesa in je 
eno izmed najuporabnejših dolžinskih meril, 
predvsem v gozdarstvu in gradbeništvu. Prednost 
merila je v priročni uporabi, merilo je zložljivo 
in v razpetem stanju togo. Natančna milimetrska 
skala je izdelana v skladu z evropskim merilnim 
standardom DIN 6403. Lesen zložljiv meter 
je zaščiten z UV odpornim in vodoodpornim 
transparentnim lakom na vodni osnovi.

Priloga: Gradnja in bivanje z naravnimi materiali
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RAVNILO ZA DESKE 
je priročno merilo za  merjenje širin desk. Merilni trak, s pritrjenim 
nastavkom, je izdelan iz kakovostnega vzmetnega jekla. Proti 
koroziji je zaščiten s praškastim lakom. Merilna skala je natančna 
in obstojna.

TOVARNA MERIL KOVINE D. D. je edini slovenski in pomemben 
evropski proizvajalec merilnih orodij za gozdarsko in gradbeno stro-
ko. Poleg široke proizvodnje vodnih tehtnic, zidarskih letev, meril-
nih kotnikov, kovinskih ravnil, dolžinskih meril in ostalih meril so 
za gozdarje pomembni proizvodi kot so gozdarska premerka, lesen 
zložljiv meter  in merilo za deske.

LESEN ZLOŽLJIV METER
je izdelan iz kakovostnega bukovega lesa 
in je eno izmed najuporabnejših dolžinskih 
meril, predvsem v gozdarstvu in gradbeni-
štvu. Prednost merila je v priročni uporabi, 
merilo je zložljivo in v razpetem stanju togo. 
Natančna milimetrska skala je izdelana v 
skladu z evropskim merilnim standardom 
DIN 6403. Lesen zložljiv meter je zaščiten z 
UV odpornim in vodoodpornim transparen-
tnim lakom na vodni osnovi.

RAVNILO ZA DESKE je priročno merilo za  merjenje širin desk. Merilni trak, 
s pritrjenim nastavkom, je izdelan iz kakovostnega vzmetnega jekla. Proti ko-
roziji je zaščiten s praškastim lakom. Merilna skala je natančna in obstojna.
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direktor Janko Robič  041 616 842  |   prodaja tujina: Aleksandra Saša Robič  051 616 842   
prodaja Slovenija: Tjaša Robič  051 244 740   |   nabava: Simon Sukič  031 339 999

Smo družinsko podjetje, ki že 30 let uspešno deluje na domačem in tujem tržišču. Odkupujemo predvsem 
listavce: hrast, javor, jesen, brest in predelujemo polproizvode: deske, bulse, pragove, mostnice, fliče ...
Les dobavljamo v tri kontinente: Evropa, Azija, Afrika. V Evropi smo prisotni v 25 državah.

+386 8 205 4039          info@montpreis.si         www.montpreis.si

V našem več kot 30-letnem 
poslovanju že ves čas prisega-
mo na izkušnje, zanesljivost in 
verodostojnost, saj smo resen 
in zaupanja vreden partner. 
Smo imetniki FSC® certifika-
ta in prejemniki najvišjih 
bonitetnih ocen, ki jih podeljuje 
bonitetna hiša Bisnode d.o.o..

Našo uspešnost pa dokazuje 
tudi sodelovanje z Ministrst-
vom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Slovenskimi 
železnicami in tudi humani-
tarnimi zavodi (Pod strehco).

031 811 297
Strojne lope - Skladišča
- Hlevi - Industrijski objekti

www.konstrukcije-gorsko.si      info@gorsko.si

Vrednost odkupa okroglega lesa raste
Vrednost odkupa okroglega lesa je 

bila marca po izračunih Statističnega 
urada Republike Slovenije (SURS) na 
mesečni ravni višja skoraj za polovico 
kot prejšnji mesec in za osem odstot-
kov višja kot leto prej. Odkupljenega je 
bilo za 8,8 milijona evrov okroglega lesa 
iz zasebnih gozdov. 

Vrednosti odkupljenih hlodov za 
žago in furnir ter drugega okrogle-
ga industrijskega lesa sta bili v pri-
merjavi z enakim obdobjem lani višji 
za skoraj 23 oziroma 50 odstotkov, 
vrednosti lesa za celulozo in plošče 
ter lesa za kurjavo pa nižji kot pred 
enim letom za okoli 44 oziroma 17 
odstotkov. 

Za lastnike gozdov 
kot tudi za lesno 

industrijo smreka trenutno 
nima nadomestka in kaže, 
da ga še dolgo ne bo imela. 
»Smreka daje količinsko in 
vrednostno največji donos in 
je najbolj uporabljena vrsta v 
lesnopredelovalni industriji. 
Cena lesa smreke je trenutno 
na rekordni ravni, cene pa bodo 
v naslednjih letih verjetno še 
rasle,« pravi Mihael Koprivnikar 
iz Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije.

V večini delov države je smreke in bukve 
preveč. Nekdanji jelovo-bukovi gozdovi 

se spreminjajo v smrekovo-bukove ali pa postanejo 
zgolj bukovi gozdovi. S tem izgubljamo pestrost. V 
določenih delih države pa se pojavljajo tudi težave z 
razraščanjem tujerodnih vrst, kot je npr. robinija.
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Glede na zadnje podatke Statističnega urada 
Republike Slovenije se v energetske namene po-
rablja več kot dva milijona ton lesa, po besedah 
Nike Krajnc, vodje oddelka za gozdno tehniko in 
ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
pa od leta 2017 raba lesa v gospodarske namene 
upada, predvsem na račun gospodinjstev. Ta so 
lesno biomaso v veliki meri začela nadomešča-
ti s toplotnimi črpalkami. Nasprotno pa poraba 
lesa v velikih podjetjih raste. Pri nas ogromnih 
energetskih podjetij, ki bi lahko bili porabniki 
lesne biomase, ni, z izjemo Termoelektrarne To-
plarne Ljubljana(TE-TOL).

Zaradi gozdnatosti lesna bio-
masa v Sloveniji predstavlja 
pomemben vir surovin in tudi 

pomemben obnovljiv vir energije. Le-
tni prirastek v slovenskih gozdovih je 
približno 9,1 milijona lesa na kubični 
meter, letno bi lahko na trajnosten 
način posekali več kot 6,5 milijona 
lesa na kubični meter, to je 75 od-
stotkov letnega prirastka, ne da bi 
ogrozili stabilnost slovenskih gozdov. 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slo-
venije je bil posek v slovenskih goz-
dovih leta 2018 ocenjen na 6.837.356 
kubičnih metrov. V zadnjih letih se 
je posek povečeval predvsem zaradi 
naravnih ujm, ki so prizadele goz-
dove, od žledoloma v letu 2014, do 
gradacije podlubnikov v letih 2015 
do 2017 in vetrolomov v letih 2017 in 

2018. V zadnjih letih v poseku pre-
vladujejo iglavci, kar vpliva tudi na 
trg z lesnimi gorivi. Čeprav se posek 
v zadnjih letih povečuje, pa še ved-
no ne dosega načrtov predvidenega 
možnega poseka. 

Ustrezen energetski vir
Po besedah Nike Krajnc je les tudi 

povsem ustrezen energetski vir, saj 
se za energetske namene uporablja 
les iz gozdov in plantaž (to je les iz 
gozdov, parkov, nasadov hitrorasto-
čih drevesnih in grmovnih vrst ter 
drugih nasadov), stranski proizvodi 
in ostanki iz lesnopredelovalne in-
dustrije (sem sodijo lesni stranski 
proizvodi in ostanki iz industrijske 
proizvodnje, biomasa pa je lahko 
kemično neobdelana – npr. ostanki 

pri odstranjevanju skorje, žaganju, 
razžagovanju, oblikovanju ali stiska-
nju, ali pa gre za ostanke kemično 
obdelanega lesa, če ne vsebujejo tež-
kih kovin ali halogeniranih organskih 
sestavin) ter odslužen les (tisti, ki je 
pri potrošniku oziroma uporabniku 
že zadostil osnovnemu namenu in 
ga ta jemlje kot odpadek, ne sme pa 
vsebovati težkih kovin ali halogeni-
ranih organskih sestavin, ki izvirajo 
iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev 
ali premazov).

Večina gozdov je v zasebni lasti
V Sloveniji je 76 odstotkov goz-

dov v zasebni lasti, zato marsikdo 
napačno sklepa, da je sečnje lah-
ko tudi preveč oziroma da gospo-
darjenje posameznikov z gozdovi 

Za energetske 
namene se 

običajno uporablja les iz 
gozdov in plantaž, stranski 
proizvodi in ostanki 
iz lesnopredelovalne 
industrije ter odslužen les.

Lesno 
biomaso  
bi lahko v 
Sloveniji bolje 
izkoristili
Avtorica: Urška Kužner

ni ustrezno. Krajnčeva poudari, da 
sečnja v gozdu kljub lastništvu ni 
v rokah posameznikov, temveč jo 
mora odobriti država. Posledično bi 
lahko organizirali več sečnje, kot jo 
imamo vsako leto, zato lesni poten-
cial ni povsem izkoriščen, nikakor 
pa ni presežen. Krajnčeva pojasni, 
da je pri uporabi lesne biomase 
pomembno upoštevati tudi načelo 
ohranjanja konstantne vrednosti 
gozda, torej se izrablja samo tisti 
del gozda, ki ponovno zraste – lahko 
mu rečemo tudi letni prirastek slo-
venskega gozda. Po njenih besedah 
smo posekali le malce več kot 50 
odstotkov celoletnega letnega pri-
rastka. Del sečnje se nato proda, to 
je kakovosten les, del pa se nameni 
v energetske namene; najpogosteje 
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se uporablja v obliki polen, lesnih 
peletov, briketov in sekancev. Po 
zadnjih podatkih Gozdarskega 
inštituta Slovenije se skoraj 50 
odstotkov gospodinjstev na po-
deželju še vedno ogreva z lesom. 

Največ se porabi v gospodinjstvih 
Največ lesa se po besedah Nike 

Krajnc še vedno porabi v gospo-
dinjstvih za individualne namene. 
Je pa hkrati lesna industrija tudi 
ekonomska panoga, ki zajame bo-
gato bazo surovin. V zadnjih letih 
se beleži rast rabe lesa v gradbe-
ništvu, pri razvoju novih materialov 
in pohištva, ki je narejeno po meri 
kupca. Z okoljsko ozaveščenostjo 
uporabnikov pa lahko v priho-

3
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PROIZVODNJA 
SEKANCEV IN PELET

KOTL I  NA  POLENA, 
SEKANCE IN  PELETE  FRÖL ING

KO LES
NI STRES

041 383 383   www.biomasa.si

7 – 1500 KW

Učinkovita izraba 
lesne biomase v 
energetske namene
V podjetju BIOMASA, d. o. o. iz Luč že več 
kot 20 let pokrivajo velik del verige učinko-
vite in sodobne izrabe lesne biomase v ener-
getske namene.

Sodelujejo s podjetjem Fröling, avstrijskim proizvajal-
cem najsodobnejših kotlov na lesno biomaso z več kot 
petdesetletno tradicijo. Prodajajo, vgrajujejo in servisi-
rajo kotle na polena, sekance in pelete v razponu moči 
od 7 do 1500 kW. V Sloveniji so jih vgradili že več kot 
3000, tako v individualnih, večjih javnih in industrijskih 
objektih kot tudi daljinskih sistemih ogrevanja. V Bioma-
sinem biomasnem centru Nazarje upravljajo z lastnim 
sistemom naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike 
iz lesnega plina ter jih razvijajo in prodajajo tudi na 
trgu, vključno s potrebnimi transportnimi linijami in 
sušilnicami za lesne sekance. Proizvajajo in prodajajo 
lesne sekance in pelete, hkrati pa tržijo tudi zmogljive 
sekalnike za lesne sekance Pezzolato.   

PROIZVODNJA 
SEKANCEV IN PELET

KOTL I  NA  POLENA, 
SEKANCE IN  PELETE  FRÖL ING

KO LES
NI STRES

041 383 383   www.biomasa.si

7 – 1500 KWPR
O

M
O

9,1 
milijona lesa na 

kubični meter znaša 
letni prirastek v 

slovenskih gozdovih.

6,5 
milijona lesa na kubični meter 

ali več bi lahko vsako leto 
posekali, ne da bi ogrozili 

stabilnost slovenskih gozdov.

Kot pojasni Krajnčeva, na nakup 
malih kurilnih naprav na lesno bio-
maso vplivata predvsem cena naku-
pa naprave in gibanje cen goriv na 
trgu. Velik delež pri tem imajo tudi 
spodbude države, ki zadnja leta 

podeljuje nepovratne spodbude 
za kurilne naprave na lesno bio-
maso. Stare kurilne naprave nam 
neustreznost pokažejo iz posrednih 
kazalcev, težava pa je poleg veli-
kega izpusta prašnih delcev tudi 

ta, da velik del uporabnikov ne 
pozna ali ne upošteva navodil za 
pravilno pripravo drv in pravilno 
kurjenje. Krajnčeva meni, da je na 
tem področju še veliko prostora za 
izboljšave. 

virov surovine za izdelavo lesnih se-
kancev in lesnih peletov. 

Največji porabnik lesnih goriv so 
gospodinjstva. Po podatkih Stati-
stičnega urada Slovenije (SURS) za 
leto 2017 so porabila za ogrevanje 
1,6 milijona ton lesnih goriv. Po 
podatkih SURS se več kot 240.000 
gospodinjstev v Sloveniji ogreva z le-
som, medtem ko smo za proizvodnjo 
elektrike v elektrarnah in sistemih 
za sočasno proizvodnjo elektrike in 
toplote v letu 2017 porabili manj kot 
200.000 ton lesa. 

Večji porabniki lesne biomase 
(predvsem sekancev) so tudi daljin-
ska ogrevanja na biomaso, ki letno 
porabijo več kot 160.000 normalnih 
kubičnih metrov (nm3) lesnih sekan-
cev in drugih lesnih goriv (peleti, lu-
bje, ostanki). 

Država ne regulira trga kurilnih 
naprav

Krajnčeva poudari, da koriščenje 
lesa v energetske namene ni težavno, 
če bi država uredila minimalne stan-
darde peči na lesno biomaso, določila 
torej, kakšen mora biti minimalen iz-
pust prašnih delcev. Zaradi denarne 
stiske namreč posamezniki kupujejo 
cenovno ugodne kotle oziroma peči, 
pri katerih pa so izpusti prašnih del-
cev nad dovoljeno mejo. 

Po podatkih SURS je bilo leta 2015 
okoli 400.000 kurilnih naprav, danes 
se ocenjuje, da je kurilnih naprav 
še vsaj 100.000 več. Od tega jih je 
bilo na trdno gorivo okrog 205.000. 
Več kot polovica kurilnih naprav na 
trdna goriva, ki so v uporabi, je zdaj 
stara več kot dvajset let.

dnosti pričakujemo še povečano 
povpraševanje po lesu in lesnih 
izdelkih. Močna domača primarna 
predelava lesa boljše kakovosti je 
pomembna tudi za nadaljnji razvoj 
rabe lesa v energetske namene, saj 
so lesni ostanki iz primarne pre-
delave eden od najpomembnejših 
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Smiselna je raba 
materialov,  

ki jih imamo pri roki
Avtorica: Jerneja Srebot

Raba lesa v gradbeništvu je v Sloveniji v zadnjem času v porastu, kar kaže 
na to, da je les izjemno uporaben material za sodobno arhitekturo. Pred-
nosti, ki jih ima les na tem področju, so številne.

»Zelo enostaven je za 
obdelavo oziroma 
modeliranje, upo-

rablja se lahko pravzaprav na vseh 
področjih, od stavbarstva do pohi-
štva, poleg tega je zelo enostaven 
za vzdrževanje,« pravi Gregor Fic-
ko, direktor Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala 
(ZGIGM) na Gospodarski zbornici 
Slovenija (GZS). Kot pomanjkljivost 
pri tem navaja požarno nevarnost in 
propadanje materiala v primeru ne-
pravilnega vzdrževanja.

Gradnja z lesom je hitrejša, energet-
sko učinkovitejša in za bivanje v njej 
prijaznejša od klasične gradnje, razlika 
v tem pa se pozna že takoj ob zaključ-
ku gradnje. Arhitektka Mojca Gregorski 
razliko doživlja takole: »Običajno so vse 
novogradnje na začetku še malo mokre, 
smrdijo po novem in delujejo precej 
neprijetno, dokler se jih ne opremi in 

uredi okolice. Pri leseni gradnji pa je 
obrnjeno. Ko vstopite v pravkar kon-
čano leseno gradnjo, v njej pravzaprav 
diši po lesu in ni treba čakati, da se 
posuši, da se vanjo vnese življenje.«

Lesena gradnja izpolnjuje vse 
zahteve sodobne gradnje

Lesena gradnja lahko ob pravilnem 
izboru lesa, vrste konstrukcije in na-
čina gradnje izpolnjuje bistvene zah-
teve sodobne trajnostne gradnje, ki 
zmanjšuje obremenitev okolja. Upo-
raba lesa tako v konstrukciji samih 
stavb kot v notranji opremi pa kaže 
na vse večje zavedanje o pomenu 
trajnostno in kakovostno oblikova-
nih prostorov.

»Uporaba lesa pri gradnji stavb 
zaradi sprememb zakonodaje, večje 
ekološke ozaveščenosti in sodobnih 
tehnologij tudi v Sloveniji počasi, a 
vztrajno narašča,« pravijo na Mini-

strstvu za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT).

Po podatkih, ki jih imajo na raz-
polago, se je namreč delež lesenih 
hiš od leta 2000 do 2021 povečal za 
okrog osem odstotkov in še naprej 
narašča. Od približno 4.400 novih dru-
žinskih hiš, ki jih v zadnjih obdobju 
letno zgradimo v Sloveniji, naj bi bilo 
okrog 500 lesenih.

»Letno se torej v takšne lesene 
hiše pri nas vgradi okrog 15.000 m3 
konstrukcijskega lesa. Ker vsak ku-
bični meter vgrajenega lesa pomeni 
zmanjšanje emisij CO2 v ozračje za 
dve toni, to pomeni letno zmanjšanje 
emisij ogljikovega dioksida za 30.000 
ton,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Okrepiti je treba predelovalno 
industrijo

Trendi rabe lesa so odvisni tudi od 
zmogljivosti, ki jih ima posamezna dr-

Strmica 23  |  SI-1370 Logatec, Slovenija
M: 031-741-685  |  E: info@elvipo.si

Podjetje z večletno tradicijo. Z zdajšnjim lastnikom Francem Nagode že od leta 1980.

Ukvarjamo se z razrezom smrekove in jelove hlodovine.
Že vrsto let vlagamo v razvoj, digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnje.

Kupce imam na slovenskem in tujem trgu. Odkupujemo smrekovo in jelovo hlodovino  
ter izmero opravimo na naši žagi na liniji za pripravo hlodovine, kjer se vrši 3D izmera hlodovine.

Trudimo se, da ostanemo še naprej zanesljiv, dolgoletni poslovni partner  
do vseh kupcev in dobaviteljev, s katerimi sodelujemo.

ŽAGAN LES    LES ZA EMBALAŽO   SEKANCI   ŽAGOVINA
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žava. Slovenija je gozdnato zelo boga-
ta država in ima v tem pogledu dobre 
pogoje, je pa precej odvisno tudi od 
lesarske industrije, ki pa je pri nas 
v tranzicijskem postopku propadla.

»V prejšnji državi je bila lesna in-
dustrija v Sloveniji zelo razvita, imeli 
smo zelo veliko tovarn, ki so se ukvar-
jale s stavbnim ali notranjim pohi-
štvom, danes pa je žal te ponudbe 
veliko manj. Tako v Sloveniji zelo 
veliko neizdelanega lesa izvozimo in 
ga potem uvažamo na račun drugih 
držav, ki iz njega naredijo (pol)izdel-
ke,« pravi direktor ZGIGM.

Poudari, da moramo nujno okrepiti 
predelovalno industrijo, da bo lahko 
na trgu ponujala domače izdelke z 
dodano vrednostjo. Trend se počasi 
sicer že obrača na bolje, a nismo še 
na ravni, na kateri smo bili, ima pa 
industrija po mnenju sogovornika še 
veliko rezerv.

»Država bi morala pomagati za-
sebnemu sektorju pri vzpostavljanju 
te proizvodnje s subvencijami, spod-
budami, davčnimi olajšavami, kot je 
to primer pri nekaterih drugih indu-
strijah, recimo pri visokotehnološki in 
avtomobilski industriji,« meni Ficko.

Na MGRT zatrjujejo, da so si ustvar-
janje ugodnega poslovnega okolja za 
lesnopredelovalna podjetja zadali za 
glavni cilj v prihodnjih letih, lesno 
industrijo pa določili kot eno naj-
pomembnejših slovenskih panog, ki 
temelji na naravnih virih. Letos bodo 
tako za podporo v lesnopredelovalni 

panogi namenili skoraj 30 milijonov 
evrov.

Pametna izbira iz več vidikov
Ko govorimo o uporabi lesa kot 

konstrukcijskem materialu, je ena od 
njegovih glavnih odlik to, da je veliko 
bolj trajnosten. Gozdovi se ob ustre-
znem ravnanju ponovno zarasejo in 
obnovijo, kar se ne zgodi pri uporabi 
večine drugih gradbenih materialov. 
Pesek, ki se npr. uporablja za izdelavo 
betona, se pridobiva iz kamnolomov, 
vkopavanje v hrib pa je nereverzibilen 
postopek, torej so ti viri omejeni.

Poleg sposobnosti obnavljanja 
pa je les v našem prostoru smiselna 
izbira predvsem zato, ker ga imamo 
v izobilju in na dosegu roke. Zgodo-
vinsko gledano in z vidika smiselno-
sti uporabe materialov ljudje namreč 
vedno uporabljamo tisto, kar imamo 
v bližini.

»Tako se recimo v Španiji uporab-
lja specifična kamnita obloga, ker 
imajo določen kamnolom s takšnim 
kamnom. Na Malti, kjer ni lesa in 
vode, uporabljajo pesek in kamen. V 
slovenskem prostoru pa je glede na 
to, da smo v državi, ki ima eno največ-
jih površin, pokritih z lesom, seveda 
smiselno, da se ta uporablja,« razloži 
arhitektka Mojca Gregorski.

Izbira lesa je pogosto pametna 
tudi zaradi okoliščin, kjer klasična 
gradnja ni najbolj ustrezna. Slovenija 
je namreč v svojih pogojih gradnje iz-
redno raznolika in ima veliko območij, 

ponekod imajo tla slabšo stabilnost. 
»Tam bi recimo težki betonski objekt 
povzročil, da bi morali imeti zelo ve-
like temelje in bi porabili veliko več 
materiala. Če gradimo z lesom, pa je 
ta hiša lažja, manjša po dimenziji, po 
ceni pa pravzaprav enaka,« pojasnjuje 
sogovornica.

Za zgled naj nam bo tradicionalna 
arhitektura

Les je zagotovo surovina, ki jo 
imamo v Sloveniji veliko, zato je že s 
tega vidika najbolj smiseln material 
za uporabo ne glede na trende, a ne 
vedno in ne povsod. Mojca Gregor-
ski opozarja, da moramo kljub vsem 
koristim lesa pri gradnji ravnati ra-
zumno. »Če je neko območje izredno 
poplavno, je materiale smiselno kom-
binirati. Torej po pameti, ne vedno na 
silo nujno samo les, ampak če se le 
da, tam, kjer je smiseln, kjer je po-
treben, kjer služi svojemu namenu,« 
pojasni.

Pri tem se sklicuje na tradicio-
nalno slovensko arhitekturo, ki je 
zgodovinsko delala s tistim, kar je 
imela pri roki in je bilo smiselno za 
uporabo. Na kraških predelih, kjer je 
kamna veliko, tako najdemo kamnite 
stavbe, na Gorenjskem pa je precej 
starih lesenih gradenj, ker je bil les 
enostavno dosegljiv.

»Ne nazadnje je tudi kozolec lesen, 
ker je omogočal gradnjo doma, brez 
žebljev. Pri tej tradicionalni arhitek-
turi, ko so ljudje delali po pameti, se 
najbolj vidi, kateri so tisti materiali, 
ki so za naš prostor najbolj smiselni, 
in kje, v katerih območjih,« poudarja 
sogovornica. 

Od približno 
4.400 novih 

družinskih hiš, ki jih v 
zadnjih obdobju letno 
zgradimo v Sloveniji, naj 
bi bilo okrog 500 lesenih.

Na gospodarskem ministrstvu zatrjujejo, 
da so si ustvarjanje ugodnega poslovnega 

okolja za lesnopredelovalna podjetja zadali za glavni 
cilj v prihodnjih letih, lesno industrijo pa določili kot 
eno najpomembnejših slovenskih panog, ki temelji 
na naravnih virih. Letos bodo tako za podporo 
v lesnopredelovalni panogi namenili skoraj 30 
milijonov evrov.
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 V letu 2016 in 2017 je John Deere lansiral na trg nove G modele Forwarderjev in Harvesterjev. Glavne 
značilnosti  serije G so zmogljivejši John Deere final tier 4 motor z manj emisijami, stroji so bolj robustni in 
opremljeni z  uporabnikom prijaznejšo avtomatiko TimberMatic H-16. Stroji G serije so še bolj zanesljivi in 
omogočajo visoko  zmogljivost, hkrati pa se obratovalni stroški zmanjšujejo za 20% v primerjavi s 
predhodnimi modeli.  
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Podsmreka 15, 1356 Dobrova

T: +386 1 520 33

E: info@tehnogozd.si

W: www.tehnogozd.si

Pooblaščeni serviser 
in prodajalec rezervnih 
delov, ter strojev za 
gozdarstvo.

Osnovni tehnični podatki: 
• Cummins diesel motor Tier 4, 129kW.
• Naf osovina 17t.
• Gume Alliance ali Nokian 23.1-26(širina 600mm).
• Zmogljiva hidravlika.
• Hitrost vožnje do 40 km/h.
• Fiksna kabina z  rotirajočim sedežem voznika 270°.
• Hidravlična roka 120kN. Opcije: 6,1m 1 teleskop;  

7,5m dvojni teleskop; 9,5m dvojni teleskop.
• Klembunk.
• Daljinsko upravljanje vitla in stroja.
• Enojno ali dvojno vitlo (11t, 13t, 15t).
• Možnost Harvesterske glave.
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Les v arhitekturi 
le počasi dobiva 

pomembnejše mesto
Avtorica: Jerneja Srebot 

Les je v arhitekturi priznan kot estetski in za bivanje zelo prijeten mate-
rial, ki pa temu navkljub pri nas ni ravno klasična izbira, ko se odločimo 
za gradnjo novega objekta. Odsotnost lesene gradnje lahko pripišemo 
več dejavnikom – od pomanjkanja izkušenih izvajalcev do preveč šibkih 
spodbud države v preteklosti, gre pa vsekakor za področje, ki ga je v z le-
som bogati državi vredno bolje izkoristiti.

Splošno sprejeto dejstvo je, da 
je lesena gradnja z vidika am-
bienta veliko bolj prijetna za 

bivanje kot klasična. Les je znan po 
svoji akustični kakovosti in občutku 
topline, arhitekta Mojca Gregorski pa 
predvsem z vidika javnih zgradb iz-
postavlja tudi predvidljivost oziroma 
trajnost njegove uporabe v arhitektu-
ri: »Pri uporabi lesa v takih prostorih 
lahko predvidimo, kakšen bo ta inter-
jer tudi čez naslednja leta in desetle-

tja. Za razliko od ometanih sten, ki jih 
ljudje lahko sami spreminjajo in jih 
predelujejo, je les takšen, da ohra-
nja podobo interjerja. In ta podoba je 
vsem prijetna, ni stvar okusa.«

Arhitekti imajo vse več izbire
V zadnjem obdobju se pri nas vse 

bolj prepoznavajo številne prednos-
ti gradnje z lesom, nove tehnologije 
gradnje in novi materiali pa omogoča-
jo izvedbo sodobnih, tudi večnadstro-

pnih stavb. To omogoča arhitektom 
in projektantom, da lahko s projekti 
zadovoljijo potrebe investitorjev ne 
glede na namene uporabe stavb.

Na Direktoratu za lesarstvo v tej 
smeri izvajajo različne aktivnosti za 
spodbujanje razvoja lesne panoge 
v Sloveniji, ob čemer se povezujejo 
tudi z drugimi institucijami. »S šte-
vilnimi promocijskimi aktivnostmi, 
kot so Dnevi slovenskega lesarstva, 
stalne razstave (Čar lesa, Bivanje z 
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Kvaliteta in design,
ki vas
prevzameta.

Mi naredimo za vas. Sodimex d.o.o.,
Dolenje Otave 13, 1380 CERKNICA
T: +386 (0)1 540 30 41
E: info@sodimex.si
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lesom), festival Odprte hiše Slove-
nije, strokovni posveti in okrogle 
mize, oglaševalske kampanje, tele-
vizijska oddaja Ambienti lesu po-
novno vračamo njegovo vrednost,« 
pojasnjujejo.

Ob tem izpostavljajo tudi več pri-
merov dobrih praks, ki so v zadnjem 
času nastali na slovenskih tleh: Hiša 
Kranjske čebele v Višnji Gori, številni 
vrtci, največja lesena stavba v Slove-
niji Innorenew …

Vsak material zahteva določeno 
mero vzdrževanja

Les je sam po sebi material, ki je 
zelo spremenljiv. Ko gre za zunanjo 
podobo stavb, to pomeni, da se njen 
videz s staranjem materiala sčaso-
ma spreminja. »To je neobičajno za 
arhitekturo, ki jo sicer obravnavamo 
kot statičen element,« pravi Mojca 
Gregorski, pri tem pa se dotakne tudi 
vzdrževanja oziroma propadanja lesa. 
»Ljudje se tega bojijo, ampak ta teža-
va je enaka kot pri vseh drugih ma-
terialih. Prav tako je treba vzdrževati 
ometano fasado, opečno in tudi be-
tonsko hišo. Les je najbolj viden, ga je 
pa tudi najlažje menjati in poskrbeti 
za vzdrževalna dela.«

»Če pri gradnji gledamo na ceno, 
je les praviloma nekoliko dražji, a 
moramo biti pri primerjavi pozorni 
na podrobnosti in posebnosti,« opo-
zarja arhitektka. Pri lesu je po njenih 
izkušnjah lahko cena enaka kot pri 
klasični gradnji, če ga le uporabimo 
na pameten način.

»Če npr. uporabimo les kot kon-
strukcijski material strehe tako, da 
je s spodnje strani viden in ga ne ob-
lačimo v stropne plošče, v bistvu ne 
potrebujemo dodatnega stroška za 
izvedbo stropa. Pri velikem objektu 
je tako les lahko enakovreden os-
talim materialom ali celo cenejši,« 
poudarja.

Projektiranje je veliko bolj 
predvidljivo

Poleg občutka, ki ga da bivanje 
v leseni stavbi, ima les kot material 

določene prednosti že pri gradnji in 
izvajanju. Za razliko od betonskih hiš 
je veliko bolj obvladljiv in predvidljiv.

»Z vidika arhitekta bi rekla, da 
lesena gradnja omogoča veliko bolj 
kakovostno arhitekturo, saj je že pri 
načrtovanju določena skoraj v mi-
limeter natančno. Stavba, narejena 
iz lesa, je enakovredna obrtniškemu 
izdelku, kot bi delali pohištvo,« po-
jasnjuje arhitektka. 

Na drugi strani z betonom ni mo-
goče računati s takšno gotovostjo, 
saj je veliko bolj nepredvidljiv in 
zahteva precej več improvizacije, 
posledično pa količina in cena za 
investitorja nista tako točno do-
ločeni. »Pri betonu se hitro lahko 
vlije več betona ali porabi več ar-
mature, kot je bilo predvideno, pri 
lesu pa je nedvoumno. Potreben je 
točno tak kos, kot je bil določen, in 
nič drugače, zato je tudi naložba 
zelo jasno opredeljena,« pojasni 
sogovornica.

Gradnja z lesom je poleg tega tudi 
veliko hitrejša od katerekoli druge, 
saj se lahko vzporedno dela več faz 
projekta in ni treba čakati, da se na 
primer en del posuši, preden nada-
ljujemo z naslednjim.

Med izvajalci je premalo poznavanja
Ima pa tudi les svoje pasti. V Slo-

veniji je tradicija samogradnje in 
participacije poskrbela, da si lahko 
skoraj vsak posameznik zgradi nekaj 
zase, a predvsem iz opeke in betona. 
Posledično les ni prišel v prvi plan 
in ga za potrebe gradbeništva niti ni 
veliko na trgu, pa tudi izvajalci v slo-
venskem prostoru z njim niso vajeni 
delati oziroma imajo do njega pogos-
to površen odnos.

»Lesa ne obravnavajo kot končen 
element, kar je težava, saj je gradnja 
pri delu z lesom premalo delikatna. 
To je material, ki zahteva drugačno 
obravnavo kot klasična gradnja iz 
betona ali opeke,« poudarja Mojca 
Gregorski.

Eden od razlogov za slabo zasto-
panost izvajalcev je tudi pomanjka-

nje predelovalnih podjetij, ki bi les 
predelovala pri nas. V zadnjih letih 
se namreč slovenski les v veliki meri 
izvozi v Avstrijo, od koder se kupuje 
nazaj v obliki polizdelkov.

Podporo mora nuditi država
Pomembno vlogo pri spodbujanju 

lesene gradnje ima kot financer tudi 
država, katere podpora se v zadnjem 
času krepi. K temu so veliko doprines-
le subvencije Eko sklada, ki so pripo-
mogle, da je veliko novejših javnih 
objektov zgrajenih v lesu.

Eden od ukrepov je npr. tudi raz-
širitev minimalne obvezne rabe lesa 
za gradnjo v vseh javnih stavbah in 
pri gradnji protihrupnih obcestnih 
ograj. Na Direktoratu za lesarstvo 
posledično pričakujejo opazen po-
rast rabe lesa pri gradnji in obnovi 
javnih stavb ter pri nameščanju le-
senih protihrupnih ograj ob cestah. 

Splošno sprejeto 
dejstvo je, da je 
lesena gradnja z vidika 

ambienta veliko bolj 
prijetna za bivanje kot 

klasična. Les je znan po 
svoji akustični kakovosti in 

občutku topline, arhitekta 
Mojca Gregorski pa 

predvsem z vidika javnih 
zgradb izpostavlja tudi 
predvidljivost oziroma 

trajnost njegove uporabe 
v arhitekturi: »Pri uporabi 

lesa v takih prostorih 
lahko predvidimo, kakšen 

bo ta interjer tudi čez 
naslednja leta in desetletja. 

Za razliko od ometanih 
sten, ki jih ljudje lahko 

sami spreminjajo in jih 
predelujejo, je les takšen, da 

ohranja podobo interjerja. 
In ta podoba je vsem 

prijetna, ni stvar okusa.«

Za najmlajše, 
le najboljše!

Slovensko  
pohištvo  
iz naravnega  
lesa

W: www.lip-satler.si    
E: info@lip-satler.si   
T: 02 29 27 451

»To bo pozitivno vplivalo tudi na 
razvoj domače lesno predelovalne 
industrije in povečanje deleža doma 
predelanega lesa ter posledično na 
zmanjšanje izvoza nepredelane hlo-
dovine,« zagotavljajo.

Po mnenju arhitektke Mojce Gre-
gorski bi bila celotna industrija – od 
predelave lesa do postavljanja hiš 
– dandanes veliko bolj razvita, če bi 
država s promocijo rabe lesa začela 
že pred petnajstimi leti, vsekakor pa 
dejstvo, da nimamo lastne tradici-
je lesene gradnje, ne bi smelo biti 
ovira. »Avstrijsko mesto Gradec je 
tipičen primer, kjer nikoli niso ime-
li tradicije lesene gradnje, pa so jo 
namenoma vzpostavili. Spodbuja-
ti so začeli gradnjo, predelovalna 
podjetja in medsebojno povezova-
nje deležnikov in v tem trenutku je 
v Gradcu gradnja iz lesa praktično 
samoumevna,« še pove. 

Gradnja z lesom 
je veliko hitrejša 

od katerekoli druge, saj 
se lahko vzporedno dela 
več faz projekta in ni 
treba čakati, da se na 
primer en del posuši, 
preden nadaljujemo z 
naslednjim.
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Potreba po kadrih 
v lesarski in gozdarski 

industriji vztrajno raste
Avtorica: Urška Kužner

»Velika večina naših diplomantov se zaposli v prvem letu po končanem 
študiju, nekaj tudi že v zadnjem letniku študija,« pravita prof. dr. Marko 
Petrič, prodekan za področje lesarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, in prof. dr. Robert Brus, prodekan za področje gozdarstva na isti 
fakulteti. Povpraševanje po tovrstnih strokovnjakih pa je vse večje. 

Biotehniška fakulteta je med 
največjimi članicami Univerze 
v Ljubljani, obenem pa je tudi 

pedagoško raziskovalna institucija s 
področja ved za in o življenju, kamor 
sodita tudi področji gozdarstva in 
lesarstva. Pedagoški in raziskovalni 
proces sta na obeh področjih orga-
nizirana v obliki samostojnega od-
delka, za področje gozdarstva poteka 
pedagoški proces v okviru Oddelka 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, za področje lesarstva pa v okviru 
Oddelka za lesarstvo. 

O pedagoškem procesu na fakulte-
ti in obeh oddelkih je prof. dr. Nataša 
Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fa-
kultete, povedala: »Na fakulteti pote-
ka študij gozdarstva in lesarstva tako 
na visokošolskem strokovnem študij-
skem programu kot na univerzitetnih, 
magistrskih in doktorskih študijskih 
programih. Ponosni smo, da sta oba 
oddelka tudi močno raziskovalno in 

družbeno angažirana. Samostojne 
raziskave so pomembne, saj je prenos 
znanja pomemben del pedagoškega 
procesa; le z izvajanjem aktualnih 
raziskav lahko podajamo aktual-
no znanje. Strokovno delo pa nam 
omogoča, da nismo zaprti v steklene 
stolpe, ampak so raziskave in njihove 
ugotovitve pomemben del slovenske 
in evropske družbe. Člani Oddelka za 
lesarstvo sodelujejo v SRIP progra-
mih, člani Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire pa pri uteme-
ljevanju sonaravnega gospodarjenja 
z gozdom s Pahernikovo ustanovo in 
društvom Prosilva.« 

V okviru visokošolskih strokov-
nih študijskih programov potekata 
na fakulteti dva programa, program 
lesarsko inženirstvo in program goz-
darstvo. Na fakulteti se izvajata tudi 
dva univerzitetna študija s področja 
gozdarstva in lesarstva, študijski pro-
gram gozdarstvo in obnovljivi gozdni 

viri in študijski program lesarstvo. 
V okviru magistrskega študija po-
tekata na fakulteti dva študijska 
programa s področja gozdarstva in 
lesarstva, študijski program lesarstvo 
in študijski program gozdarstvo in 
upravljanje gozdnih ekosistemov. Na 
doktorski stopnji študija pa poteka 
študij gozdarstva in lesarstva v okvi-
ru študijskega programa bioznanosti, 
in sicer na znanstvenih področjih les 
in biokompoziti ter na znanstvenem 
področju upravljanje gozdnih eko-
sistemov. 

Želijo si še več vpisa v študijske 
programe lesarstva in gozdarstva

»Zanimanje za študij na področju 
gozdarstva in lesarstva med dijaki je, 
seveda pa bi si želeli, da bi ga bilo za 
obe področji, ki sta pomembni tako 
za zeleni prehod kot za podnebne 
spremembe, več,« pravi Nataša Po-
klar Ulrih. Promocija študija obeh 
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področij poteka na Informativi, v 
okviru Informativnega dne in drugih 
promocijskih dogodkih pred vpisom 
v študijske programe. Pedagoško 
delo na fakulteti je predstavljeno na 
spletni strani fakultete, novosti pa 
tudi na družbenih medijih fakultete 
in oddelkov. 

Terensko in praktično delo sta pri 
študentih zelo priljubljeni

Na Oddelku za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire je vse od prvega 
letnika naprej pomemben del peda-
goškega procesa terensko delo. Po-
memben del pedagoškega procesa, 
posebej za univerzitetne, magistrske 
in doktorske študijske programe, pa 
poteka tudi v specializiranih labora-
torijih, npr. v Laboratoriju za varstvo 
gozdov, Ergonomskem laboratoriju, 
Dendroekološkem laboratoriju in 
Molekularnem laboratoriju. Prof. dr. 
Robert Brus, prodekan za področje 
gozdarstva na Biotehniški fakulte-
ti Univerze v Ljubljani, pravi, da so 
terenske vaje ključni del njihovega 
izobraževanja in so zasnovane tako, 
da študentje z njimi spoznajo vso 
pestrost slovenskega gozda in nje-
govih ekosistemov, različne načine 
gospodarjenja in upravljanja z njimi 
in različne načine prilagajanja gos-
podarjenja na spremenjene pod-
nebne spremembe. »V največji meri 
jih poskušamo izvajati prek celega 
študijskega leta, največ pa jih vendar-
le pride na vrsto maja in na začetku 
junija, ko se razvije nova vegetacija. 
Zadovoljni smo, da letos ta del spet 
poteka normalno in brez prilagoditev, 
s katerimi smo se spopadali v zad-
njih dveh letih,« pove in doda, da je 
terenski pouk tudi pri študentih zelo 
priljubljen.

Vse več poudarka na sodelovanju  
z gospodarstvom 

Na Oddelku za lesarstvo je zaradi 
preteklih izkušenj z zaposlovanjem v 
lesnopredelovalni industriji zelo po-
memben element pedagoškega pro-
cesa tudi izobraževanje o ustanavlja-

nju podjetja, podjetniško razmišljanje 
in delovanje ter sodelovanje z gospo-
darstvom. Zelo pomemben poudarek 
je na laboratorijskih vajah in praktič-
nem delu, posebej na visokošolskem 
strokovnem programu, kjer študentje 
v zadnjem semestru v podjetjih op-
ravljajo praktično usposabljanje. »S 
terenskimi in laboratorijskimi vajami 
ter praktičnim delom v podjetjih bo-
gatimo znanje in izkušnje študentov, 
kar pa pomembno vpliva na njihove 
zaposlitvene možnosti,« pravi prof. dr. 
Marko Petrič, prodekan za področje 
lesarstva na Biotehniški fakulteti Uni-
verze v Ljubljani. »Zelo pomembno je 
tudi redno sodelovanje s strokovnimi 
društvi in mejnimi strokami – z arhi-
tekti za razvoj in uporabo znanja s 
področja lesene gradnje, arheologi za 
področje zgodovinskih najdb iz lesa 
(leseno kolo, stebri stavb in kolišč) 
in drugo.«

Večina diplomantov se zaposli  
v prvem letu študija

Alumni študijskih programov, ki 
jih izvajajo na Oddelku za gozdar-
stvo in obnovljive gozdne vire, so 
zelo dobro zaposljivi, potreba po 
kadrih s področja gozdarstva v zad-
njem času vztrajno narašča. Poleg 
zasebnih podjetij za gospodarjenje 
z gozdom je najpomembnejši zapo-
slovalec strokovnih delavcev Zavod 
za gozdove Slovenije. Raziskovalci pa 
se zaposlijo na Gozdarskem inštitu-
tu v Sloveniji ali pa svoje raziskave 
nadaljujejo v okviru Oddelku za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire. Z 
mednarodnimi izmenjavami in ude-
ležbami študentov na mednarodnih 
tekmovanjih pa se je vzpostavila tudi 
možnost zaposlovanja strokovnjakov 
in raziskovalcev s področja gozdarstva 
v tujini. Prof. dr. Robert Brus pojasni: 
»V zadnjem času je povpraševanje 
po gozdarskih inženirjih in magistrih 
močno naraslo, zlasti v okviru Zavo-
da za gozdove Slovenije in podjetja 
Slovenski državni gozdovi. Alumni pa 
se zaposlujejo tudi v javni upravi in 
drugih organizacijah.« Alumni vseh 

študijskih programov, ki jih izvajajo na 
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, pridobijo vsa potrebna 
teoretična in praktična znanja, ki so 
potrebna za vstop na trg dela, oziro-
ma pridobijo vse potrebne kompe-
tence, zatrdi Brus.

Tudi za alumne študijskih pro-
gramov, ki se izvajajo na Oddelku za 
lesarstvo, samoevaluacijske ankete 
kažejo, da so zelo uspešni pri iskanju 
zaposlitve. Kot pravi Marko Petrič, se 
velika večina njihovih diplomantov 
zaposli v prvem letu po končanju 
študija, kar nekaj tudi že v zadnjem 
letniku študija. »V zadnjem času opa-
žamo povečano povpraševanje malih 
lesarskih podjetij po kadrih. Vsako 
leto pa se nekaj diplomantov odloči 
tudi za samostojno podjetniško pot, 
precej tudi za delo v domačih dru-
žinskih podjetjih.« Na Oddelku za le-
sarstvo se veliko pozornost namenja 
digitalnemu znanju, ki je vključeno 
v učne načrte večine predmetov in 
temu področju posebej prilagojenih 
predmetov, npr. s področja konstru-
iranja. Na oddelku se spodbuja tudi 
projekten način dela, predvsem so-
delovanje s podjetji oziroma lesno-
predelovalno industrijo.

V prihodnosti se bodo poskušali  
še bolj mednarodno povezovati

Kot pove prof. dr. Petrič, se na izva-
janje pedagoškega dela v naslednjem 
študijskem letu pripravljajo tako, da 
bodo lahko v primeru poslabšanja 
epidemiološke situacije študentom 
znova zagotavljali pridobivanje prak-

tičnih veščin, kar je njihova prioriteta.
»Zavedamo se tudi izzivov, ki jih 

prinaša digitalna preobrazba, zato 
smo na Oddelku za lesarstvo spro-
žili proces prenove ali vsaj osvežitve 
naših študijskih programov, tako da 
bomo diplomantom tudi v naslednjih 
letih omogočili pridobivanje kompe-
tenc, s katerimi bodo konkurenčni na 
trgu hitro potekajoče digitalne preo-
brazbe podjetij, razvoja tehnologije 
in zelenega, trajnostnega razvoja. V 
drugi polovici septembra bomo orga-

nizirali skupno poletno šolo za štu-
dente 1. letnika magistrskega študija 
Lesarstvo in za študente s tehniške 
univerze v Clausthalu v Nemčiji. Tako 
obliko smo že zelo uspešno organizi-
rali v Nemčiji, dvakrat pred izbruhom 
epidemije, zdaj pa bomo s to tradicijo 
nadaljevali v Ljubljani,« pove.

Prof. dr. Robert Brus pa pojasni, 
da na Oddelku za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire v zadnjih letih 
veliko naporov vlagajo v promocijo 
študija in gozdarskih poklicev. Letos 
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Za inženirje gozdarstva in za slovenske 
gozdove: nov študijski program
Na VSŠ Postojna, ki je enota Šolskega centra Postojna, izvajajo študijske programe, ki jih sloven-
ski trg še vedno potrebuje: Inženir strojništva, Inženir gozdarstva in lovstva, Poslovni sekretar.

»Slovensko gozdarstvo potrebuje 
nov inženirski zagon in s tem večjo ure-
jenost področja projektiranja spravila 
lesa z gozdarsko žičnico, saj le tako 
lahko v prihodnje dosežemo najprej 
nujno potrebno varnost in s tem zmanj-
šanje vseh vrst nezgod, nato pa tudi 
pozitivne učinke gozdno gojitvenega 
načrtovanja in ugodne ekonomske re-
zultate,« poudarjajo na VSŠ Postojna, 
zato so pripravili nov študijski program 
Projektant/projektantka spravila lesa z 
gozdarsko žičnico. 

Zanimanje za vpis se povečuje, 
diplomanti hitro zaposljivi

Na vpis vpliva večje povpraševanje 
na trgu dela po inženirjih gozdarstva 
vseh stopenj. Tudi v skladu z napoved-
mi, da bo naša prihodnost digitalna in 
zelena, se zanimanje za vpis povečuje.

»Naše evalvacije o zadovoljstvu in 
zaposljivosti kažejo visoko stopnjo za-
posljivosti diplomantov,« pravi mag. 
Slavko Božič, vodja programskih podro-
čij VSŠ Postojna, ob tem pa opozarja, da 
drugi prijavni rok poteka od 25. do 31. 
avgusta 2022 z elektronskim prijavnim 

obrazcem na spletni strani Višješolske 
prijavne službe https://vss-ce.com/vps.  
Za izredni študij se lahko po drugem 
prijavnem roku študenti vpišejo ne-
posredno na Višjo strokovno šolo do 
28. oktobra 2022.

Diplomanti pridobijo kompetence 
s področja gospodarjenja, urejanja, 
načrtovanja in izvajanja del v gozdar-
stvu in lovstvu. »Inženir gozdarstva 

in lovstva se lahko zaposli kot revirni 
gozdar, organizator del v gozdu, revirni 
lovec, vodja s. p. Gozdarstva,« pojasnju-
je Božič, ki zaposlitvene možnosti vidi 
tudi na področju storitvenih dejavnosti, 
naravovarstva, komunale in urejanja 
okolice, arboristike, turizma, lesne bi-
omase, v povezavi z lesno industrijo, 
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, 
urejanjem hudournikov in vodotokov.

bodo spet organizirali poletni gozdar-
ski tabor za dijake, pravkar začenjajo 
s postopno prenovo visokošolskega 
strokovnega študija, veliko truda vla-
gajo v povečevanje kakovosti peda-
goškega dela in v individualno delo 
s študenti. »Rezultati so vidni, saj se 
tudi na osnovi tega povečuje zanima-
nje za študij. Prizadevamo si za čim 
večjo internacionalizacijo študija; 
tako k nam redno prihajajo študen-
tje na mednarodno izmenjavo, naši 
pa odhajajo v tujino.« 

Na Oddelku 
za lesarstvo se 

veliko pozornost namenja 
digitalnemu znanju, ki je 
vključeno v učne načrte večine 
predmetov in temu področju 
posebej prilagojenih predmetov, 
npr. s področja konstruiranja. 
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JE Na šolo prihajajo 
ponudbe delodajalcev,  
ki iščejo kader v lesni 
industriji
Avtorica: Urška Kužner

»Čeprav je število dijakov, ki za svoje šolanje izberejo srednjo šolo za lesarstvo, 
manjše kot pred leti, vseeno počasi raste,« ugotavlja Milan Štigl, ravnatelj sre-
dnje šole za lesarstvo na Šolskem centru Škofja Loka. Doda, da je povpraševa-
nje po lesnem kadru izjemno visoko; na šolo dnevno prihajajo ponudbe delo-
dajalcev, fluktuacija je nenehna in hitra. Lesarska panoga je zelo intenzivna, 
vedno bolj se razvija in podjetja nenehno iščejo delavce.
 

Omenjena srednja šola ima 
dolgoletno tradicijo dela z 
dijaki v lesni panogi, njihov 

največji cilj pa je vzgoja in izobraže-
vanje kompetentnih strokovnjakov za 
obdelavo lesa v 21. stoletju. Srednja 
šola za lesarstvo trenutno zajema več 
različnih programov: nižje poklicno iz-
obraževanje s programom obdelovalec 
lesa, ki traja dve leti in se zaključi z 
zaključnim izpitom, po končanem pro-
gramu pa se dijaki lahko zaposlijo kot 
pomožni delavci v lesarstvu. Učenci 
se lahko vpišejo tudi v program sre-
dnjega poklicnega izobraževanja, ki 
traja tri leta, obstajata pa program 
mizar (v šolski in vajeniški obliki) in 
program tapetnik. Program se zaključi 
z zaključnim izpitom. Zadnji program 
v srednjem strokovnem izobraževanju 
je lesarski tehnik, ki traja štiri leta in 

se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se 
lahko po končanem triletnem progra-
mu vpišejo tudi na poklicno tehniško 
izobraževanje (3+2) in program zaklju-
čijo s poklicno maturo.

Vpisa je manj kot pred leti, vendar 
postopoma narašča

Milan Štigl pove, da v zadnjem času 
zanimanje za vpis na Srednjo šolo za 
lesarstvo ponovno narašča, še pred ne-
kaj leti je bilo precej slabo. »Če vam 
samo omenim, za primerjavo, še leta 
1990 je bila lesna industrija izjemno 
razvita, v njej je delalo približno 45.000 
ljudi. Danes jih je v lesni industriji le 
še okoli 12.000, upad delavcev na tem 
področju je ogromen. Če je bilo na našo 
srednjo šolo za lesarstvo leta 2008 v 
programe srednje šole vpisanih okoli 
800 dijakov, so jih leta 2021 vpisali le 
še okoli 271,« ponazori. Meni, da država 
trenutno zanemarja lesno industrijo, 
predvsem je po njegovem mnenju za 
to kriva privatizacija. Do razlik prihaja 
tudi pri lesnih podjetjih – nekoč so bila 
velika, takšnih danes ni več, prihaja pa 
do porasta manjših, mikropodjetij, z 
največ 20 zaposlenimi. Trend na tem 
področju je precej pozitiven. 

»Podjetja danes v precej manjši 
meri ponujajo kadrovske štipendije, 
saj mladim vezava vnaprej ni preveč 
pogodu. Dijaki se namesto kadrovskih 
štipendij raje odločajo za štipendije 
za deficitarne poklice in mizar je eden 
od njih,« pojasni ravnatelj. Doda, da 
dobijo na praksi tudi nagrade – nagra-
da za en mesec dela znaša v 1. letniku 
270 evrov, v 2. letniku 350 evrov in v 3. 
letniku 450 evrov. »Rečem lahko, da je 
država začela močno spodbujati vaje-
ništvo; to namreč poteka že peto leto. 
Sam vidim v vajeništvu le pozitivne 
stvari, največji doprinos pa je, da se 
delodajalec in vajenec povežeta že na 
samem začetku,« pove Štigl.

Praksa je lahko v vajeniški ali v 
šolski obliki

Zgoraj našteti srednješolski progra-
mi so po besedah ravnatelja v večini 
dobro obiskani, izjema je le tapetnik, 

ki ga bolj ali manj umetno vzdržuje-
jo, saj zanimanja zanj ni, so pa edina 
šola, ki izobraževanje za ta poklic tudi 
izvaja. Ravnatelj poudari, da si želi-
jo, da bi program zaživel, saj je pok-
lic vsestranski. Tapetnik se ukvarja z 
obnavljanjem starega oblazinjenega 
pohištva in dekoracijo prostorov.

Prakse je v vseh poklicnih smereh 
srednje šole veliko, število ur se raz-
likuje glede na izobraževalni program 
in glede na to, ali praksa poteka v šoli, 
tj. šolska praksa, ali pri delodajalcu, tj. 
vajeniška oblika prakse. Kadar dijak 
izbere šolsko prakso, to pomeni, da 
je polovica prakse opravljena v šoli, 
polovica pa pri delodajalcu, medtem 
ko pri vajeniški praksi opravi pri delo-
dajalcu kar 99 odstotkov vse prakse, le 
en teden v šoli. Prakse je zelo veliko, na 
nižjem poklicnem izobraževanju imajo 
dijaki v šoli 76 ur prakse, pri delodajal-
cu pa 100. Na triletnem izobraževanju 
imajo dijaki v šolskih delavnicah 827 
ur prakse, pri delodajalcu pa kar 912. 
Na štiriletnem izobraževanju pa imajo 
dijaki v šoli 912 ur prakse, pri deloda-
jalcih pa 984. Praksa se začne z vajeni-
ško pogodbo, ki je osnovni pogoj med 
delodajalcem, obrtno zbornico in šolo. 
Dijaki sami izberejo ali vajeniški ali šol-
ski program, država pa je z nagradami 
vajeništvo še dodatno spodbudila.

Fluktuacija na lesnem trgu je velika
Štigl pove, da je povpraševanje po 

lesnem kadru izjemno visoko, na šolo 
dnevno prihajajo ponudbe delodajal-
cev, fluktuacija je nenehna in hitra. 
Lesarska panoga je zelo intenzivna, 
vedno bolj se razvija in podjetja ne-
nehno iščejo delavce. 

V prihodnosti se nadeja tudi spre-
membe pri strokovnoteoretičnih pred-
metih, saj meni, da bi bile koristne. 
Trenutno imajo v programih okoli 
80 odstotkov predmetnika vnaprej 
predpisanega, 20 odstotkov pa tvori 
odprti kurikulum, ki ga ustvarja šola 
v sodelovanju s socialnimi partnerji. 
Zadnja formalna prenova programa 
je bila pred 15 leti, zato v prihodnosti 
pričakujejo nekaj sprememb. 

»Podjetja 
danes v precej 

manjši meri ponujajo 
kadrovske štipendije, saj 
mladim vezava vnaprej 
ni preveč pogodu. Dijaki 
se namesto kadrovskih 
štipendij raje odločajo 
za štipendije za 
deficitarne poklice in 
mizar je eden od njih,« 
pojasni Milan Štigl, 
ravnatelj srednje šole 
za lesarstvo na Šolskem 
centru Škofja Loka. 
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Avtorica: Urška Kužner 
Cene modernih in digitaliziranih stro-
jev, ki olajšajo delo v gozdu, so zelo vi-
soke, zato si marsikateri kmet nakupa 
in tudi najema tovrstne mehanizacije 
ne more privoščiti. Na žalost tudi niso 
vsi usposobljeni za sečnjo ali pa ima-
jo takšno mehanizacijo, ki ni primer-
na za določen teren. Kot ugotavljajo na 
Gozdarskem inštitutu, smo letos prav 
zaradi neusposobljenosti in napačne 
gozdarske mehanizacije priča velikemu 
porastu nesreč v gozdu. Do nastanka 
tega članka se je v Sloveniji zgodilo že 31 
nezgod pri delu v gozdu, od tega sedem 
s smrtnim izidom. Statistično gledano 
se je vsaka četrta nezgoda v gozdu kon-
čala s smrtjo. Primerna mehanizacija za 
delo je torej še kako pomembna.

Preveč smrti zaradi 
neustrezne mehanizacije

TRISA D.O.O., HRAŠKA CESTA 5, 4248 LESCE, 041 495 395
PE MALA PIREŠICA, MALA PIREŠICA 10, 3301 PETROVČE, 040 219 923
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Novi rezalno-cepilni stroji KRPAN CS 4218
Rezalno-cepilni stroj KRPAN CS 4218 je bil na podlagi 

dolgoletnih izkušenj na terenu razvit v tesnem sodelovanju 
z uporabniki. Rezultat je zelo učinkovit in hiter stroj, ki je 
primeren za domačo kot tudi profesionalno rabo. V osnovi 
nošen traktorski priključni stroj je gnan s traktorsko priključ-
no gredjo (kardanom), gnati pa ga je mogoče tudi na elek-
triko z namensko elektro enoto s 15 kW trifaznim motorjem. 

NA VOLJO SO TRI IZVEDBE:
- CS 4218 M je model z mehanskim krmiljenjem; 
- CS 4218 H je krmiljen mehansko-hidravlično; 
- CS 4218 PRO predstavlja vrh ponudbe, krmiljen je z ele-
ktromagnetnimi ventili preko joysticka, pri katerem se vsi 
premiki posameznih sklopov izvedejo elektro-hidravlično, 
razen nastavitve omejevala za dolžino polen.   

BOGATA SERIJSKA OPREMA
Vsi trije modeli že v osnovi nudijo vse potrebno za op-

timalno delo. Na stroju so vgrajeni tudi hitri hidravlični 
priključki za dodatno opremo (dvižna miza in verižna rampa). 
Ozka in kompaktna zasnova stroja omogoča, da je težišče 
blizu traktorja, zato lahko traktor (z močjo nad 60 kW oz. 80 

KM in 3.500 kg lastne mase) približno 1500 kg težak stroj 
transportira na tritočkovnem priklopu II. ali III. kategorije.

Stroj ima hidravlični sistem s filtracijo olja. V zalogovniku 
je 100 l hidravličnega olja, ki ga na ustrezno temperaturo 
ohlaja serijsko nameščen hladilnik olja. 

Vsaka od štirih črpalk skrbi za posamezen proces (žaga-
nje, cepljenje, izhodni trak in pomožne funkcije). Črpalke 
omogočajo istočasen potek procesov neodvisno eden od 
drugega. Pri H in PRO modelu avtomatski sistem pomika 
žage omogoča regulacijo hitrosti pomika. 

Tri opcije pogona meča in verige pri modelih H in PRO:
- STANDARD: z zobniškim motorjem in 3/8 verigo Husqvarna,  
- POWER DRIVE: z batnim motorjem in 3/8 verigo Husqvarna,  
- HARVESTER POWER DRIVE: z batnim motorjem, harvester verigo 
in mečem 404 Oregon.

Za več informacij o Rezalno-cepilnem stroju KRPAN 
CS 4218 skeniraj QR kodo na oglasu. 
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Puhalnik

Elektromotorni 
sekalnik lesa 

ES 30+

Traktorski 
elektro 
agregat

Traktorski 
mešalnik za 

gnojevko

DOL-SUHA 3a, REČICA OB SAVINJI 041 647 793www.bider.si 03 839 18 00

Giljotina TRESKAR

Trosilnik silaže

Polži za sekance

Sekalnik SL640
Sekalnik TS435

Sekalnik TS30

ENOSTAVNO IN UPORABNO  SEKALNIKI LESA   PEČI NA LESNE SEKANCE   POLŽI ZA TRANSPORT SEKANCEV   
  PUHALNIK S TROSILNIKOM   TRAKTORSKI ELEKTRO AGREGAT   MEŠALNIK GNOJEVKE 

Peč na sekance

DVIŽNI ELEMENTI ZA GOZDARJE:
- verige in jeklenice - klešče za vleko hlodov

- gozdarski drsniki - škripci s škopcem, škopci
- dvižni trakovi - verižni dvižniki

SERVIS IN POPRAVILA

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije se število strojev in opreme v 
gozdu povečuje. Kot pravi dr. Nike Krajnc z Goz-

darskega inštituta Slovenije je k temu največ prispeval 
državni Program razvoja podeželja (v nadaljevanju 
Program), saj so bile subvencije za nakup gozdne me-
hanizacije zelo visoke. Država je ustanovila dva Pro-
grama: prvi je potekal med letoma 2007 in 2013, drugi 
pa med letoma 2014 in 2020. V okviru obeh programov 
je bilo za sofinanciranje nabave sodobnih strojev in 
opreme porabljenih več kot 33,6 milijona evrov. Zaradi 
modernizacije je bilo nabavljenih 24 strojev za sečnjo 
in 26 zgibnih prikoličarjev. Kljub temu se trenutno za 
večino del v gozdovih še vedno uporablja klasična 
mehanizacija, okoli 80 odstotkov je še vedno motornih 
žag in traktorjev (motorne žage uporabljajo za posek, 
traktorje pa za spravilo lesa), v ekstremnih pogojih 
uporabijo tudi žični žerjav.

Porast mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa
A dr. Nike Krajnc pravi, da je kljub vsemu zaznati 

porast nakupov v zadnjih desetih letih, in sicer pred-
vsem strojev za strojno sečnjo in spravilo (gozdarskih 
prikolic). Če je bilo še v okviru Programa do leta 2013 
med mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilom lesa 

sofinanciranih največ traktorjev kolesnikov za delo v gozdu 
(za traktorje so namenili kar 69 odstotkov vseh izplačanih 
sredstev), je bilo v Programu med 2014 in 2020 sofinanci-
ranih največ vitlov (29 odstotkov) in dodatne opreme za 
vitle, temu pa sledijo gozdarske prikolice, kasneje pa še 
mehanizacija za strojno sečnjo, kar po njenih besedah 
nakazuje na večjo profesionalizacijo dela v gozdovih. 

Gozdarske prikolice z dvigali!
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iTrgovina s kmetijsko  

in gozdarsko opremo 
ter servisom
Čeplje 12b | 3305 Vransko 

info@profi-kmet.si

Martin: 040 60 28 29 
Vinko: 040 602 828
Tomaž: 040 684 868

Pokličite za ponudbo!

Vaš partner
v gozdu!
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Priključki za spravilo lesa

V teh časih 
praktično ni več 

panoge, ki se je proces 
digitalizacije ne bi 
dotaknil v večji ali manjši 
meri. Sama robotizacija 
je po mnenju dr. Nike 
Krajnc neučinkovita brez 
človeškega subjekta, ki 
stvari usmerja, zato se vanjo 
ne vlaga. Izjema so veliki 
lesni obrati in žage, ki lahko 
delujejo brez človeškega 
upravljavca. V gozdu je to 
nemogoče.

Digitalizacija da, za robotizacijo  
še ni pravi čas

V teh časih praktično ni več pano-
ge, ki se je proces digitalizacije ne bi 
dotaknil v večji ali manjši meri. Sama 
robotizacija je po mnenju dr. Nike 
Krajnc neučinkovita brez človeškega 
subjekta, ki stvari usmerja, zato se 
vanjo ne vlaga. Izjema so veliki lesni 
obrati in žage, ki lahko delujejo brez 
človeškega upravljavca. V gozdu je 
to nemogoče.

Razvoj in uporaba različnih digi-
talnih tehnologij, ki se uporabljajo 
za optimizacijo procesov v kmetij-
stvu, poteka zadnjih nekaj desetle-
tij, največjo prepoznavnost pa je 
dosegla pred nekaj leti. Poleg vseh 
prednosti, ki jih digitalizacija omo-
goča, pa je v gospodarski panogi na 
prvem mestu odkrivanje trajnostnih 
in do okolja prijaznih rešitev. Teh-
nološki razmah je na tem področju 
še vedno velik, obstajajo različne 

Novost proizvajalca Volvo 
je prav nakladalnik Volvo 
L200H HL za manipulacijo 
z lesom
V  podjetju   Balavto  d.o.o.  iz Aj-
dovščine vam  z veseljem pred-
stavljajo novost programa strojev 
Volvo: povsem nov nakladalnik za 
rokovanje s hlodovino Volvo L200H 
HL. Ta nov model je nasledil že do-
bro poznan nakladalnik Volvo L180H 
HL. Odlikuje ga večja zmogljivost, 
dvižna moč je v primerjavi s pred-
hodnikom povečana za 27%, dvigne 
lahko celih 11,2t, za 13% ima večjo 
kapaciteto grabeža, sklada lahko 
tudi na višino 6,9 m,  s svojo udob-
nostjo, preglednostjo, varnostjo, ter 
hitrim in natančnim upravljanjem
zagotavlja strojniku vse udobje dela.

  Tovarniška cesta 5b, 5270 Ajdovščina
  Tel:     + 386 5 365 99 00
  Gsm:  + 386 31 627 398 
  Email: sales@balavto.si
  Web:   www.balavto.si

NOVO NA TRŽIŠČU!

GOZD IN LES  |  2022 GOZD IN LES  |  2022
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tehnologije, kot so npr. zemeljski senzorji, kontrolni in 
sledilni sistemi, satelitske slike, geolokacija in podob-
no, ki še niso postale del vsakdana v gozdarski ali lesni 
panogi. Sogovornica meni, da je trenutno digitalizaci-
ja usmerjena predvsem v razvoj pametnih aplikacij za 
specializirane pametne traktorje, ki vozniku omogočajo 
večjo natančnost in varnost pri delu (GPS sistemi vode-
nja traktorjev, nadzor nad občutljivimi opravili, daljinski 
nadzor nad delom traktorja in podobno. Lastnik lahko s 
pomočjo aplikacij spremlja tudi vse informacije o loka-
ciji, porabi, vrtljajih, temperaturi in storilnosti traktorja. 

Prillinger, d.o.o. 
Arja vas 101

SI-3301 Petrovče

w
w

w
.prillinger.si

NADOMESTNI DELI
NENADOMESTLJIVE STORITVE
Že pri vašem prodajalcu kmetijske 
mehanizacije

Inserat_SL_210x146mm_Forst_2022_06.indd   1Inserat_SL_210x146mm_Forst_2022_06.indd   1 24.05.22   15:2024.05.22   15:20

Skupina strojev in naprav v slovenskih 
gozdovih

Skupine strojev in naprav, ki jih po besedah Goz-
darskega inštituta Slovenije trenutno najdemo 
v slovenskih gozdovih:

 ▪ motorne žage in motorne kose;

 ▪ kamioni z gozdarsko nadgradno in nakladal-
no napravo ali kamioni polpriklopniki (vlačil-
ci) ali kamioni za gradnjo (prekucniki);

 ▪ traktorji: prilagojeni kolesniki, gozdarski 
zgibniki, prilagojeni goseničarki in traktorji za 
priključke;

 ▪ drugi stroji in naprave, kot so kamionske goz-
darske prikolice in polprikolice, nakladalniki, 
žični žerjavi, stroji za gradnjo gozdnih cest, 
sekalniki, traktorski priključki, osebni avto-
mobili, kombiji, stroji za sečnjo in izdelavo 
sortimentov, procesorski agregati na drugih 
strojih, zgibni polprikoličarji, kombinirani 
stroji za sečnjo in spravilo.

051 647 716  |  prodajalna@uniforest.si  |  www.uniforest.si

Vstopite v 
naš virtualni 

razstavni  
salon

REZALNO CEPILNI STROJ 
TITAN 40/20 PREMIUM

KROŽNE ŽAGE CEPILNIKI DRV
TITANIUM

Razvoj in uporaba različnih digitalnih tehnologij, ki se uporabljajo za 
optimizacijo procesov v kmetijstvu, poteka zadnjih nekaj desetletij, 

največjo prepoznavnost pa je dosegla pred nekaj leti. Poleg vseh prednosti, ki jih 
digitalizacija omogoča, pa je v gospodarski panogi na prvem mestu odkrivanje 
trajnostnih in do okolja prijaznih rešitev. Tehnološki razmah je na tem področju 
še vedno velik.
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Letos v gozdu  
veliko delovnih nesreč

Krajnčeva omeni, da imajo tovr-
stni digitalizirani stroji izjemno visoke 
cene: na trgu se gibljejo med 70.000 
in 150.000 evri, zato si marsikateri 
kmet najema ali nakupa tovrstne 
mehanizacije ne more privoščiti. 
Posledično si manjši kmetje med 
seboj pomagajo, težava pa nastane, 
ko ljudje za sečnjo niso usposoblje-
ni oziroma njihova mehanizacija ni 
ustrezno prilagojena terenu, sami pa 
precenijo lastne sposobnosti. Po nje-
nih besedah smo ravno letos zaradi 
neusposobljenosti in napačne goz-
darske mehanizacije priča velikemu 
porastu nesreč v gozdu. Gozdarski 
inštitut zapiše, da je bilo v letu 2022 
že 31 nezgod pri delu v gozdu, od tega 
sedem s smrtnim izidom. Statistično 
gledano se je vsaka četrta nezgoda v 
gozdu končala s smrtjo.  

Vedno več 
povpraševanja po 

premazih na vodni 
osnovi

Avtorica: Jerneja Srebot

Les je kot material vse bolj priljubljen predvsem v svoji naravni obliki, ko 
lahko vidimo vzorce letnic ter spremljamo njegovo naravno staranje in po-
stopno spreminjanje barve. Kljub temu pa ga moramo, da mu lahko zagoto-
vimo čim daljšo življenjsko dobo, primerno zaščititi pred zunanjimi vplivi.
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Varovanje 
okolja je postal 

pomemben dejavnik 
tako med potrošniki kot 
med proizvajalci vseh 
vrst premazov. Vse bolj je 
ključno, katere surovine 
vsebujejo izdelki in kako 
vplivajo na okolje.Četudi les 

uporabljamo zgolj v 
notranjih prostorih, 
obstaja nevarnost 
mehanskih 
obremenitev, kot so 
drgnjenje in udarjanje 
ter izpostavljenost 
kemičnim čistilom, 
vlagi in lesnim 
škodljivcem.

Zunanji lesni elementi so iz-
postavljeni vremenskim vpli-
vom in temperaturnim niha-

njem, ultravijolični (UV) svetlobi in 
biološkim škodljivcem, ki povzročijo, 
da se les razteza in krči, zaradi česar 
nastajajo razpoke.

»Pod vplivom UV-svetlobe se poli-
merni del lesa počasi razkraja in povr-
šina postaja vse bolj hrapava, biološki 
škodljivci, kot so glive modrivke, ga 
obarvajo temno sivo, v najhujšem pri-
meru pa ga s trohnenjem razgradijo,« 
naštevajo v podjetju Jub.

Četudi les uporabljamo zgolj v 
notranjih prostorih, obstaja nevar-
nost mehanskih obremenitev, kot sta 

drgnjenje in udarjanje, ter izposta-
vljenost kemičnim čistilom, vlagi in 
lesnim škodljivcem.

Kako izbrati?
Poznamo vrsto premazov za les, 

ki se razlikujejo po več parametrih: 
namembnost lesa, stopnja zaščite, 
videz itd. Ko gre za zunanje stavbno 
pohištvo, v glavnem uporabljamo la-

zurne in pokrivne premaze, za notra-
nje pohištvo pa lužila, patine, lake, 
emajle in bio premaze. Laki in emajli 
predstavljajo najvišjo zaščito lesene-
ga pohištva in notranjega stavbnega 
pohištva, lužila in patine pa pouda-
rijo najboljše lastnosti lesa, moramo 
pa po njihovem nanosu površino še 
polakirati.

»Lužila obarvajo lesene površine, 
pri čemer ohranijo strukturo lesa vi-
dno, in ob tem polepšajo njihov videz. 
Patine so najboljša izbira, če želimo 
doseči posebne učinke senčenja ali 
izboljšati videz lesenih por, robov in 
nepravilnosti na starinskem pohi-
štvu,« pojasnjujejo na Heliosu. 

V Sloveniji je zaščita nujna
Les, ki je namenjen uporabi na 

prostem, je veliko bolj izpostavljen 
zunanjim vplivom, zato mora biti zaš-
čita zanj veliko bolj temeljita. 

»S številnimi standardiziranimi te-
stiranji na prostem je bilo večkrat po-
trjeno, da je pri uporabi večine lesnih 
vrst na prostem temeljna zaščita lesa 
v Sloveniji nujno potrebna. Podnebje 
večine slovenskih krajev namreč omo-
goča hiter razvoj lesnih škodljivcev in 
posledično propad lesenih izdelkov 
in objektov,« opozarjajo v podjetju 
Silvaprodukt.

V prvi fazi je zato priporočljivo, da 
se les zaščiti s temeljno impregnacijo, 
ki varuje pred biološkimi škodljivci, 
kot so glive trohnivke, razkrojevalke, 
insekti, bakterije in plesni. Pri tem pa 
je pomembno tudi, na kakšen način 
izvedemo zaščito. Za les, ki se uporab-
lja na prostem, so namreč učinkovite 
le rešitve, ki omogočajo, da temeljna 
zaščita prodre dovolj globoko v les 
in se v njem kemijsko poveže, kar 
prepreči izpiranje s padavinsko vodo.

»Največje globine penetracije te-
meljne zaščite dosežemo z vakuum-
sko tlačno impregnacijo lesa v indu-
strijskih komorah. Temeljna zaščita 
je v svoji osnovi biocidni pripravek, ki 
mora biti izdelan skladno s slovensko 
in evropsko zakonodajo, in zagota-
vljati, da ni škodljiva za ljudi, živali 

in okolje, zato je pomembno, da se iz 
lesa ne izpira in ne vsebuje lahko hla-
pnih organskih snovi,« pojasnjujejo.

Ljudje imajo najraje  
naraven videz lesa

Po nanosu osnovne zaščite na zu-
nanji les lahko nadaljujemo z barvami 
ali laki, ki ga še dodatno zaščitijo pred 
vdorom vode, UV-žarki in mehanskimi 
vplivi oziroma služijo estetski vlogi. 
Pri tem pa strokovnjaki v Silvapro-
duktu opozarjajo: »Pomembno je 
vedeti, da zgolj s površinsko zašči-
to ni možno povečati odpornosti in 
podaljšati življenjske dobe vremenu 
izpostavljenega lesa, saj ta sčasoma 
razpoka, s tem pa je biološkim ško-
dljivcem ponovno omogočena pot 
do nezaščitenega lesa v notranjost 
nastalih razpok.«

Proizvajalci opažajo vse večjo pri-
ljubljenost lesnih premazov, ki nudijo 
visoko zaščito, ob tem pa ohranijo na-

raven videz lesa, ki sčasoma pridobi 
srebrno sivo patino. Med površinskimi 
premazi so najbolj zaželeni taki, ki se 
ne luščijo in omogočajo hitro obnav-
ljanje brez dolgotrajnega brušenja. To 
so tankoslojne lazure z dobro hidro-
fobnostjo in visoko paroprepustnos-
tjo, ki omogoča, da se od dolgotrajnih 
padavin navlažen les lahko nemoteno 
izsušuje in voda ne zastaja pod pre-
mazom.

»Paro-ne-prepustni površinski 
premazi lahko v naših podnebnih 
razmerah celo bistveno skrajšajo ži-
vljenjsko dobo lesenega izdelka ali 
objekta, saj z zastajanjem vlage pod 
filmom lesa pospešujejo njegovo 
trohnenje,« pojasnjujejo v podjetju 
Silvaprodukt.

Vse pomembnejša je skrb za okolje
Hkrati pa je opazen tudi izrazit pre-

hod z uporabe topilnih premazov na 
okolju prijazne. »Na segmentu zaščite 

NOVO

JUBIN Polyurethane lak 
gloss/matt

• Visoka mehanska odpornost za 
močnejšo zaščito lesa

• Odporen na gospodinjska čistila 
in madeže (kava, čaj, vino)

OGLAS_JUBIN Polyurethane_210 x 146 +5 mm_JUN22_SLO.indd   1OGLAS_JUBIN Polyurethane_210 x 146 +5 mm_JUN22_SLO.indd   1 2. 06. 2022   09:17:382. 06. 2022   09:17:38
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Poleg samih 
premazov se 

na področju zaščite 
lesa razvijajo tudi nove 

tehnološke rešitve 
in sistemi zaščite, 
ki les ščitijo bolje 

in dolgotrajneje od 
starodobnih, ob tem pa 

manj obremenjujejo 
okolje. Tako je npr. poleg 

impregnacije lesa z 
biocidnimi pripravki 

vse bolj v ospredju tudi 
termična modifikacija 

lesa. To je okolju prijazen 
način osnovne zaščite 
lesa, pri katerem se ne 

uporabljajo kemikalije.

lesa je vse večji trend, da potrošniki 
posegajo po izdelkih, narejenih na 
vodni osnovi, ki so prijazni do potro-
šnika in dodatno ne obremenjujejo 
okolja,« pravijo v podjetju Jub.

Poleg tega, da so premazi na vodni 
osnovi prijaznejši do ljudi in okolja, 
omogočajo enostavnejše delo in či-
ščenje orodja z vodo. Po kakovosti 
so identični zaščitam na osnovi to-
pil, saj je kakovost odvisna od vrste 
uporabljenega veziva, ki formira film 
premaza, ne pa na uporabi topila, saj 
to izhlapi v času sušenja.

Varovanje okolja je postal pomem-
ben dejavnik tako med potrošniki kot 
med proizvajalci vseh vrst premazov. 
Vse bolj je ključno, katere surovine vse-
bujejo izdelki in kako vplivajo na okolje. 
»To gre pripisati predvsem vedno večji 
ozaveščenosti o pomenu trajnosti. Bio 
olja in voski so biološko razgradljivi in 
lesa ne zaprejo, ampak mu pustijo di-
hati, poleg tega pa naravna rastlinska 
olja in voski tudi poudarijo naravno 
barvo in videz lesa,« pojasnjujejo na 
Heliosu.

Led sijalke prinašajo vrsto 
prednosti

Trend usmerjanja v okolju pri-
jaznejše tehnologije se pozna tudi na 
drugih področjih, kot je npr. utrjeva-
nje premazov z UV-svetlobo, kjer se v 
zadnjem obdobju namesto klasičnih 
galijevih ali živosrebrnih luči vse pogo-
steje uporablja LED tehnologija. Upo-
raba LED sijalk je predvsem bolj okolju 
prijazna, saj ne sprošča emisij ozona, 
njihova življenjska doba je bistveno 
daljša, poraba energije pa nižja in z 
manj segrevanja. Hkrati omogočajo 
tudi večjo varnost in prilagodljivost 
v proizvodnji, večji nadzor nad proi-
zvodnim procesom in zahtevajo precej 
manj vzdrževalnih stroškov.

»V primerjavi z živosrebrno žarni-
co, ki ima življenjsko dobo 1.500 do 
2.000 ur, bo UV LED žarnica zdržala 
približno 30.000 ur brez občutne iz-
gube UV-intenzivnosti. S tem imamo 
zagotovljeno tudi bolj stabilno in 
enakomerno premreženje po celotni 

površini, enakomeren sijaj in oprijem 
na podlago,« pojasnjujejo na Heliosu.

Standardne, klasične UV-žarnice 
povzročajo pregrevanje podlage, kar 
je še posebej težavno v obdobju viso-
kih temperatur: pojavlja se dvigovanje 
vlaken, razpoke na podlagi, pri smol-
natem lesu pa pride do raztapljanja 
smole in posledično do spremembe 
nianse, slabega oprijema itd.

Do zaščite tudi brez kemikalij
Poleg samih premazov se na po-

dročju zaščite lesa razvijajo tudi nove 
tehnološke rešitve in sistemi zaščite, 
ki les ščitijo bolje in dolgotrajneje od 
starodobnih, ob tem pa manj obre-
menjujejo okolje.

»S tem je olajšana izbira uporab-
niku, ki bi les kot nizkoogljičen mate-
rial izbral zaradi topline in ekološke 
ozaveščenosti, čeprav ga skrbi njego-
va trajnost in potreba po pogostem 
obnavljanju,« poudarjajo v podjetju 
Silvaprodukt.

Tako je npr. poleg impregnacije 
lesa z biocidnimi pripravki vse bolj 
v ospredju tudi termična modifika-
cija lesa. To je okolju prijazen način 
osnovne zaščite lesa, pri katerem se 
ne uporabljajo kemikalije.

»S pomočjo segrevanja lesa do 
temperatur 180 oziroma 230 °C v po-
sebnih komorah v odsotnosti kisika 
pride do spremembe lesne strukture. 
Ob tem se bistveno poveča odpornost 
lesa proti lesnim škodljivcem, zmanj-
ša ravnovesna vlažnost lesa, izbolj-
ša njegova dimenzijska stabilnost in 
zmanjša toplotna prevodnost,« raz-
ložijo v Silvaproduktu.

Tako obdelan les je zaščiten po 
celotnem preseku lesnega elementa, 
zaradi česar je priljubljen v številnih 
segmentih – od stavbnega pohištva do 
otroških igral in savn. Poleg tega pa 
ima termična modifikacija pozitivne 
učinke tudi pri trajnostni rabi domačih 
virov surovine, saj dvigne odpornost 
nekaterih občutljivejših domačih sort 
lesa na raven pogosto zaželenih ekso-
tičnih in tropskih vrst, kot so sibirski 
macesen, tik, meranti ipd. 

62

PR
EM

AZ
I Z

A 
LE

S

PR
O

M
O

Trajnostni in okolju prijazni 
materiali za notranjo opremo
Okolju prijazni in trajnostni materiali so se v zadnjih nekaj letih pri stanovanjski gradnji za-
čeli dokončno uveljavljati, zdaj pa se temu trendu pridružuje tudi hotelirstvo. To je vsekakor 
smiselno, saj si predvsem mlajše generacije prizadevajo za ohranjanje okolja in zagotavljanje 
zelenih alternativ, kar vpliva tudi na izbiro hotela ali doma.

Večja vzdržljivost kombinirana z 
enostavnejšim čiščenjem

Ob razvijajočem se trendu smo bili 
tako izpostavljeni zahtevi hotelirjev, 
da se razvije trajnejše pohištvo, ki bo 
tudi po intenzivni uporabi zagotavljalo 
dobro funkcijo in lep videz. Odgovor 
smo našli v Re:NEW površinski zaščiti, 
kjer pri zadnji plasti nanosa s poseb-
nim nano tehnološkim postopkom 
suhe matirne delce laka dvignemo na 
površino pod določenim kotom ter 
jih utrdimo z UV-žarki. Pri običajnih 
zaščitnih nanosih so ti delci razporejeni 
plosko na površino. Nanos zagotavlja 
popolno zaščito različnih materialov, 
trendovski mat učinek in žametni ob-
čutek na dotik. 

Prednosti materialov, ki so lakirani z 
Re:NEW tehnologijo, so, da se bistveno 
težje razijo, so vodo odbojni, vodood-
porni in na njih ni vidnih prstnih odti-
sov ter madežev razlite tekočine kot na 
primer kave, rdečega vina in podobno.

Zaradi teh prednosti lahko pohi-
štvo uporabljamo tudi v prostorih 
z višjo vlago, npr. v kopalnicah ali 
plovilih. Prednosti so izrazite pri po-
hištvu za kuhinje, saj je čiščenje eno-
stavnejše, na površinah pa ni sledi 
prstnih odtisov. Največja prednost je, 
da manjše praske  enostavno odpra-

vimo z vročo krpo, kar se odlično iz-
kaže v primeru uporabe pri parketih. 
Parketu podaljšamo življenjsko dobo 
in estetiko, saj težje razi, morebitne 
praske pa enostavno popravimo z 
vročo krpo.

Inovativna rešitev v široki paleti 
izbora

Premaz je lahko transparenten, 
s čimer ohranjamo naraven videz 
materiala, lahko je lužen, s čimer 
lesu dodamo barve, a ohranimo vi-
dnost njegove strukture, lahko pa je 
preprosto pokrivno lakiran, pri čemer 
si kupec izbere barvo po RAL lestvici. 
S to tehnologijo obvladujemo tako 
ploskve kot tudi robove; omejitev pa 
je ta, da so površine matirane (visoki 
sijaji niso mogoči). 

Smo edini proizvajalec s tovrstno 
tehnologijo v Sloveniji in eden redkih 
v Evropi, v preteklem letu pa smo za 

rešitev prejeli priznanje Gospodar-
ske zbornice Slovenije za inovacijo. 
Premaz smo testirali v laboratoriju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer 
smo določali odpornost parketa, pre-
mazanega z nanotehnologijo Re:New. 
Minimalna sila, ki povzroči vidno razo 
na površini vzorca, znaša 3 N, odpor-
nost parketa pa se je s tem izkazala 
za zelo dobro. Vzorci so se prav tako 
izkazali za zelo odporne proti hladnim 
tekočinam, acetonu, kavi, etanolu, olju 
in vodi. Na površini parketa ni bilo za-
znati nobenih sprememb, ne glede na 
čas izpostavitve.

Tovrstne rešitve smo že aplicirali 
v vrsto hotelov najbolj prestižnih ho-
telskih verig (Marriott Luxury Collecti-
on in W, Four Points by Sheraton …). 
Potencialni uporabniki so tako hoteli in 
drugi javni objekti, pa vse do končnih 
potrošnikov, ki opremljajo svoj dom in 
želijo trajnejše pohištvo.

Stilles, d. o. o.,  
Savska cesta 13, 8290 Sevnica, 

Stilles.si / stilles@stilles.si
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Profesionalni premazi za les in kovino
V podjetju DO-RAL, d. o. o. se ukvarjamo s prodajo in svetovanjem profesionalnih premaznih 
sistemov. Razpolagamo s prodajno-razstavnim prostorom, regalnim skladiščem, imamo svojo 
lastno mešalnico barv za les in kovino (laboratorijem in lakirno kabino), stalno zalogo, fleksi-
bilno dostavo in rešitvami po meri kupcev. 

Poslovalnica v Škofji Loki

Trudimo se zagotavljati dobro teh-
nično podporo z izkušnjami, ki smo jih 
pridobili v zadnjih več kot 20 letih. Po 
potrebi lahko za vas naredimo vzorce 
po vaših željah, podajamo tehnološko 
znanje, oblikujemo produktne novičke 
in letake, da je barvanje z našimi bar-
vami še lažje in bolj dostopno. Imamo 
lastnega Frosio inšpektorja level III, ki 
poskrbi za inšpekcijski pregled in pre-
izkusni načrt oz. test.

Specializirali smo se za antikoro-
zivne sisteme in premaze za kovino 
International (grupacija Akzo Nobel), 
premazne rešitve za stavbno pohištvo 
Adler in površinsko zaščito za pohištvo 
Votteler in Icro.

International: Poganja jih 
radovednost

Blagovno znamko International po-
ganja radovednost. Je vodilna na pod-
ročju antikorozivnih industrijskih pre-
mazov in premazov za ladijski program. 
International je sinonim za inovacije, so-
delovanje, nudi širok spekter proizvodov 
in je prva izbira še tako zahtevnih strank, 
ki iščejo odličnost in strokovnost. Pro-
dajni program zajema premaze za anti-
korozijsko in protipožarno zaščito, zašči-
tne in dekorativne premaze za obalne in 
morske konstrukcije, (programa Marine 
in Yacht). Izdelki so mednarodno dosto-
pni, podprti s kakovostnim svetovanjem 
in lokalno podporo po vsem svetu, ki 
si prizadeva zadovoljiti potrebe naših 
kupcev danes in v prihodnje.

Adler: »Po naših žilah teče barva«
Adler je vodilni avstrijski proizva-

jalec lakov, barv in sredstev za zaščito 
lesa in je znan po svojih visokokako-
vostnih izdelkih. Ponujamo vam širo-
ko ponudbo lakov in premazov za vse 
zunanje lesene površine. 

Vodni materiali Lignovit so zasnova-
ni za profesionalno uporabo in zaščitno 
zunanjih lesenih konstrukcij. Uporab-
ljamo jih za lesene fasade, zunanje 
vrtno pohištvo, lesene ograje in druge 
lesene izdelke, ki so izpostavljeni zu-
nanjim vplivom.

Družina premazov Pullex je primer-
na za novogradnje kot tudi za obnovo 
že premazanih lesenih fasad, ograj in 
ostalih lesenih izdelkov. Premazi Pullex 
so na osnovi topil, enostavni za nana-
šanje in se zelo dobro vpijejo v les.

Votteler: V lakih so njihove izkušnje, 
srce in duša

Votteler je začel proizvodnjo ino-
vativnih premazov za les pred več kot 
100 leti in še danes ustvarja nova po-
glavja. Ponuja izpopolnjene sisteme za 
vse vrste pohištva. Pravijo, da v vsako 
kapljico laka vložijo svoje izkušnje, srce 
in dušo.

Votteler poganja inovativnost, fle-
ksibilnost in hitrost. S strokovnimi 
nasveti skupaj s tehnologi Votteler 
in ekipo DO-RAL ponujamo rešitve, ki 
ustrezajo vsem zahtevam, presegajo 
vsa pričakovanja in nudijo popolno 
izkušnjo barvanja.

Najbolj prodajan Vottelerjev lak je 
Puridur Saphir. Je visoko kakovosten 
in izredno učinkovit dvo-komponentni 

brezbarvni univerzalni lak za pohištvo, 
primeren za profesionalno uporabo. 
Uporablja se kot temeljni ali zaključni 
premaz (tudi za že obarvane površi-
ne). Je izredno mehansko odporen in 
UV-obstojen, enostaven za nanašanje 
ter z dobro polnilno močjo. 

Icro: Ključne so inovacije
V podjetju ICRO so inovacije ključ-

ne, saj so vsak dan predani razvoju in 
uporabi novih formul. Imajo visoke 
standarde kakovosti in proizvodnjo z 
največjim možnim spoštovanjem do 
okolja. Fleksibilna in sodobna organi-
zacija predstavlja Icro kot partnerja, 
ki s svojimi izdelki vedno izpolni vaša 
pričakovanja. Glavne značilnosti nji-
hovih premazov so: visoka mehanska 
odpornost, zelo dobra UV-obstojnost, 
ohranjajo naravni videz premazane po-
vršine, imajo dobro kemično zaščito, 
nizko vsebnost hlapljivih organskih 
snovi, daljši odprti čas mešanice in 
odlične polnilne lastnosti.

Najdete nas tudi na Facebooku in 
spletnih straneh: www.doral.si in www.
barvajteznami.si.

Naša vizija je postati vodilno pod-
jetje pri svetovanju in prodaji kakovo-
stnih premazov za les in kovino.

Vljudno vabljeni k nam v Škofjo 
Loko.

Barve in laki za zahtevne površine 
in ladijsko pohištvo

podjetje za proizvodnjo, 
trgovino in storitve d.o.o. 

PE Kidričeva cesta 94, 4220 Škofja Loka
040 343 601, 059 335 340

www.doral.si
www.barvajteznami.si
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Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si
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Lesene hiše Jelovica pomenijo 
premišljeno trajnostno gradnjo
Jelovico z njihovimi kupci hiš druži ljubezen do lesa kot materiala, ki prinaša številne pred-
nosti gradnje in bivanja. Stranke v zadnjih letih postajajo vse bolj zahtevne pri arhitekturi, zu-
nanjem videzu hiše in tlorisu, zato v Jelovici nenehno razvijajo inovativne rešitve. Hiša mora 
biti funkcionalna, arhitekturno zanimiva, svetla in energijsko varčna. »Za najboljši rezultat 
se projekta izdelave sodobne lesene hiše lotimo integralno,« trdijo v podjetju Jelovica hiše.

V podjetju Jelovica hiše ustvarjajo življenjski slog sobivanja z naravo. Hiša Trend 126+ v velikosti 126 m2 bivalne površine. 

Inovativne rešitve v sodobni gradnji 
z lesom

Jelovičini poslovni model in njihovi 
objekti, kot so vrtci, šole, športne dvo-
rane, poslovne stavbe, večstanovanjske 
in večnadstropne stavbe, temeljijo na 
dolgoletnih izkušnjah, saj so v 80 letih 
postavili že več kot 13.000 objektov 
doma in v tujini. Materiali in izdelava 
lesene montažne hiše se za sloven-
ske naročnike ne razlikujejo od trgov 
Nemčije, Italije, Švice in Avstrije, kamor 
vsako leto povečujejo izvoz.

Pri inovacijah je ključno tesno sode-
lovanje med arhitekti, projektanti in ra-
zvojnimi inženirji, ki naročnike spremljajo 
v vseh fazah, saj lahko le s takšnim pris-
topom zgradijo hišo po njihovih željah. 

Široka izbira energetsko učinkovitih 
hiš z velikim udobjem bivanja

V Sloveniji se zadnje desetletje vse 
več ljudi nagiba k energetsko učin-
koviti leseni montažni gradnji. Kupce 
privlačijo hitra gradnja, visoka ener-
gijska učinkovitost objekta in odlična 
kakovost bivanja. Pri Jelovici so se jim 

pri tem približali s široko ponudbo hiš 
različnih velikosti in oblik za vsako 
družino in lokacijo. Visoko kakovost 
bivanja zagotavljajo s pravilno izbra-
nim lesom, njegovo naravno obdelavo 
in premišljenimi detajli lesene gradnje. 
Optimalna je tudi izbira drugih mate-
rialov: oken, kritine in tehnologije za 
ogrevanje, kar skupaj vodi do energet-
sko visoko učinkovitih lesenih objektov, 
hkrati pa uporabnikom daje občutek 
domačnosti in prijetnega bivanja.

Edini slovenski proizvajalec lesenih 
hiš s certifikatom PEFC

V podjetju Jelovica svojo odgovor-
nost do narave zaznamujejo predvsem s 
projekti, skozi katere pripomorejo k živ-
ljenju v zdravem in čistem okolju. S po-
membnim PEFC certifikatom strankam 
sporočajo, da les v njihovih objektih pri-
haja iz gozdov, ki so trajnostno upravlja-
ni, in imajo zagotovljeno spoštovanje 
vnaprej opredeljenih okoljskih, druž-
beno-socialnih in etičnih standardov. 
Certifikat so pridobili zaradi sodelovanja 
v trajnostni dobavni verigi z uporabo 

najkakovostnejšega gradbenega lesa za 
lesene nosilne konstrukcije svojih hiš.

Trajnostna lesena konstrukcija hiše 
v inovativni obliki

Bistvo lesene hiše je njena konstruk-
cija, ki zagotavlja energijsko učinkovitost. 
Razvoj inovativnih konstrukcijskih sis-
temov je zato v Jelovici prioriteta že od 
nekdaj. Odličnost njihovih konstrukcij se 
kaže v velikem naboru sistemov za grad-
njo različnih lesenih objektov – od vrtcev, 
šol, športnih dvoran do individualnih hiš. 
Stranke lahko izberejo nizkoenergijsko, 
pasivno ali skoraj nič-energijsko oz. sa-
mozadostno hišo. V Jelovici uporablja-
jo les in izolativne materiale potrjeno 
vrhunske kakovosti, obnovljive in človeku 
prijazne. Nudijo odlično zvočno, proti-
potresno in protipožarno zaščito. Ga-
rancija na trdnost in statično stabilnost 
konstrukcije, narejene v Jelovici, je 30 let.

Jelovica hiše, Hrib 1, Preddvor
T: 04 2750 324
M: info.hise@jelovica.si
www-jelovica-hise.si
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