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LES: KLJUČNA SUROVINA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SLOVENIJE
V diplomskem delu smo geografsko analizirali razširjenost gozdov ter posek lesa po Sloveniji
na nivoju občin. Na podlagi podatkov o možnem ter dejanskem poseku lesa, smo prišli do
zaključka, da je realizacija poseka v večini slovenskih občin razmeroma nizka. Glede na
dejstvo, da imajo slovenski gozdovi največjo lesno zalogo med vsemi članicami Evropske
Unije, je proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov pri nas na zelo nizkem nivoju. Veliko lesa
torej ostaja po gozdovih neizkoriščenega, precej pa se ga tudi izvozi neobdelanega, torej brez
dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji. Slovensko gozdarstvo je klub težavni gospodarski
ter finančni situaciji v zadnjih letih uspelo poslovati pozitivno, saj sta se proizvodnja ter
prihodek v minulih letih povečevali. Žal to ni uspelo podjetjem v lesno predelovalni industriji,
ki zaradi neprilagojenosti, tehnološke zaostalosti ter ekonomske krize niso uspela konkurirati
podjetjem iz drugih držav. Še posebej to velja za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
pohištva. V zadnjem desetletju se je število zaposlenih v tej dejavnosti več kot prepolovilo,
saj so propadla številna podjetja, ki so bila nekoč sinonim za uspeh ter kvaliteto. V
diplomskem delu smo predstavili tudi razširjenost uporabe lesa kot vira energije, njegove
prednosti in slabosti. Izpostavili smo predvsem problem individualnih kurišč ter prednosti ter
razširjenost daljinskih ogrevalnih sistemov na lesno biomaso. Poleg proizvodnih vlog gozda,
smo izpostavili tudi socialne ter okoljske, ki vse bolj pridobivajo na pomenu in so pomemben
element trajnostnega razvoja in ravnanja z gozdovi.
KLJUČNE BESEDE: gozdovi, gozdarstvo, lesna industrija, energijska izraba lesa, sonaravni
razvoj
WOOD: KEY MATERIAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SLOVENIA
This diploma thesis is based on the analysis of geographical forest distribution and its felling
on the level of municipalities. According to the data of the possible and actual felling, we
have come to the conclusion that the realisation of felling in Slovene municipalities is rather
low. Since Slovene forests have the most abundant wood supply among all European Union
members, the production of wood in the rough is very low. A great amount of wood in
Slovene forests is therefore unused and a lot of it is being exported unprocessed, i.e, without
the economic value being added to it in Slovenia. In spite economic and financial crisis, the
Slovene forestry has been able to deliver positive business outcome, since the production and
the income of the last few years increased. Due to the lack of market conformability,
technological backwardness and the economic crisis, the companies in the wood processing
industry were not able to successfully compete with the companies of other countries. This is
especially the case in companies which produce furniture. In the last decade, the number of
employees in this sector has fallen down by over 50 % because a lot of the once reputable
high quality and successful companies went out of business. This diploma thesis also presents
the broad wood use as the energy resource, its advantages and disadvantages. On the one hand
it exposes the issues of individual wood fired central heating systems and on the other, the
advantages and the frequency of biomass district heating systems use. Along with forest
production functions, also the social and environmental functions have been discussed, which
are gaining in importance and are the essential elements of sustainable development and forest
management.
KEYWORDS: forests, forestry, wood processing industry, energy use of wood, sustainable
development
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1. UVOD
Slovenija je imela konec leta 2011 po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (2012) 11861
km² gozdov, kar je predstavljalo 58,4 % površja naše države in nas je po gozdnatosti uvrščalo
v sam vrh držav članic EU. Slovenski gozdovi veljajo za kvalitetne ter bogate z lesom, saj je
njihova lesna zaloga na hektar gospodarskega gozda največja med vsemi državami EU.
Razlog za to so predvsem ugodne naravne razmere za rast gozdov ter dejstvo, da veliko lesa
neizkoriščenega ostaja v gozdovih. Realizacija poseka je bila v zadnjih letih namreč na zelo
nizki ravni, saj lesno predelovalna industrija ni bila zmožna predelati večjih količin lesa. Zato
se je skoraj tretjina lesnih sortimentov izvozila v tujino, največ v sosednjo Avstrijo ter Italijo.
Podoben delež v strukturi gozdnih lesni sortimentov je predstavljal tudi les za kurjavo, ki ne
prinaša visoke dodane vrednoti našemu gozdarstvu, na drugi strani pa ob najnovejših
tehnologijah ter vzpostavitvi sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, predstavlja
pomemben obnovljivi vir energije.
Za trajnostni razvoj družbe so poleg proizvodnih funkcij pomembne tudi socialne ter
ekološke. Zavedati se moramo, da je gozd pomemben zadrževalnik ter filtrator vode. Poleg
tega varuje reliefno razgibano površje pred erozijo ter pred močnimi sunki vetra. Njegove
socialne funkcije nudijo številne možnosti za razvoj turizma, gozd pa je prav tako vir znanja
ter prostor za rekreacijo. Že samo z vlogami gozda (proizvodne, socialne, ekološke) lahko
povlečemo vzporednice s komponentami trajnostnega razvoja, ki bi morale biti vodilo tako pri
upravljanju z gozdom, kot pri predelavi in obdelavi lesa.
1.1. NAMEN IN CILJI
Glavni namen diplomskega dela je s pomočjo statističnih kazalcev ter ostale literature
analizirati in predstaviti aktualno stanje gozdarstva ter lesno predelovalne industrije in podati
možnosti za trajnostni razvoj same panoge v nadaljnje.
V delu smo si zastavili več ciljev, in sicer:
narediti pregled prostorske razširjenosti gozda in ovrednotiti njegov večfunkcijski pomen;
z uporabo geografskih informacijskih sistemov napraviti pregled stanja in razlike v lesnih
zalogah v Sloveniji;
predstaviti aktualno stanje lesno predelovalne industrije ter gozdarstva v Sloveniji in
Evropski Uniji;
ovrednotiti les in gozd kot obnovljiv vir energije ter predstaviti njegove prednosti in
slabosti;
predstaviti primere dobrih praks v gozdarstvu, lesno predelovalni industriji ter energetski
rabi lesa.
1.2. HIPOTEZI
V diplomskem delu smo si zastavili naslednji hipotezi:
zaradi premajhne uporabe lesa v lesno predelovalni industriji, le ta ostaja v gozdovih ali
pa se neobdelan izvaža na tuje trge;
gozdarstvo, slovenska lesno predelovalna industrija ter energetska izraba lesa lahko
postanejo gonilo trajnostnega razvoja Slovenije.
1

1.3. METODOLOGIJA
V diplomskem delu smo sprva podrobno analizirali razširjenost gozdov ter razporeditev in
izrabo lesne biomase na nivoju občin v Sloveniji ter posamezne parametre primerjali z
drugimi članicami EU. V naslednjem koraku smo analizirali stanje gozdarstva ter lesno
predelovalne industrije pri nas in ga primerjali z državami EU ter podali primere podjetij, ki
uspešno poslujejo kljub ekonomski ter finančni krizi. Vzporedno smo izpostavili les kot
pomemben energent, predstavili načine uporabe tega obnovljivega vira energije ter navedli
njegove prednosti in slabosti. V prilogi smo predstavili vloge, ki jih ima gozd v naši družbi in
podali posamezne primere, ki prispevajo k trajnostno sonaravnem razvoju ter ravnanju z
gozdom.
Podrobne analize smo opravili predvsem s statističnimi ter kartografskimi programi kot
kabinetno delo. Podatke in mnenja o stanju ter povezanosti gozdarstva in lesno predelovalne
industrije smo poskušali dobiti z metodo intervjuja, vendar v veliki večini primerov kontaktne
osebe niso izkazale interesa do sodelovanja. Ravno nasprotno je bilo pri predstavitvi
turističnih ter drugih potencialov gozda, kjer so sogovorniki pozdravljali našo namero in temo
diplomskega dela.
Slika 1: Metodološka shema diplomskega dela

Podatke za analizo razširjenosti gozdov, lesno zalogo in drugih parametrov nam je priskrbel g.
Andrej Grum z Zavoda za gozdove Slovenije. V veliko pomoč nam je bilo tudi Poročilo
Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2011 (2012) in publikacija Forestry in the EU
ant the World (2011), ki jo je izdal Eurostat. Ostale statistične kazalce smo pridobili s spletne
strani Statističnega urada Republike Slovenije. Pomemben vir informacij je predstavljalo tudi
interno poročilo Informacije o poslovanju lesne in pohištvene industrije v letu 2011 (2012) ter
Letna poročila (2012) posameznih podjetij, ki so jih le ta vsako leto dolžna izdelati za
Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve.
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2. GOZDOVI IN LES NA SLOVENSKEM
Začetek sedanjih gozdov na širšem območju Slovenije sega 10.000 let nazaj, torej v čas po
zadnji ledeni dobi, ko se je gozdna vegetacija zopet začela razraščati. V času ledene dobe je
bilo ozemlje današnje Slovenije namreč podobno mahovni tundri ali tajgi z redkimi
smrekami, brezami in bori. Ta drevesa so se po otoplitvi začela razraščati, saj veljajo za
pionirska in s tem prilagojena na slabe talne razmere, ki so bile posledica ledene dobe. Tej
začetni fazi je sledila faza hrastovih gozdov, ki so jih sestavljali brest, hrast, lipa, javor in
jesen (Tome, 2007). V tem obdobju je prišlo do povečane populacije rastlinojede divjadi, ki se
je prehranjevala z mladimi poganjki omenjenih drevesnih vrst. Tako je mešane hrastove
gozdove za kratek čas izpodrinila leska. Ob koncu boreala oziroma na začetku atlantika
(7700-5300 pr.n.št.) se je zaradi bolj vlažnega podnebja začela v gozdovih razraščati bukev, ki
se ji je kmalu pridružila jelka. Ti vrsti sta skupaj tvorili fazo bukve in jelke (Abieti-Fagetum),
ki je od tedaj naprej v raznih različicah dominantna gozdna vegetacija pri nas (Perko, 2011).
V prej omenjenih obdobjih je bil antropogeni vpliv človeka lokalno omejen, kar pa ne velja za
zadnje tisočletje, ko se je pritisk na gozdove močno intenziviral in razmahnil. Sprva so
fevdalci pospeševali krčenje gozdov v kmetijske namene, saj so polja in pašniki prinašali
veliko večje dohodke kot gozd, les kot surovina pa je bil predvsem drugotnega pomena.
Zaradi dohodkov so deželni glavarji vse bolj pospeševali rudarstvo, fužinarstvo ter
glažutarstvo, za kar je bilo potrebno veliko energije. Razvijati se je začela tudi obrtna
predelava lesa in trgovina z lesom. Na prehodu iz 18. v 19. stoletje so bili tako gozdovi na
Slovenskem ter v celotni Evropi, zaradi prekomerne sečnje, nenadzorovanega pašništva ter
prebiranja precej izropani. Na območju Slovenije je bil najnižji delež gozda zabeležen v letu
1875, ko je le dobro tretjino slovenskega ozemlja pokrival gozd. To je tudi obdobje za
katerega je značilna agrarna prenaseljenost ter gospodarska kriza in posledično množično
izseljevanje. Opuščanje kmetijstva je pripomoglo k zaraščanju prej kmetijskih zemljišč, tako
da je delež gozda začel počasi naraščati. Po 2. sv. vojni je delež gozda narasel na 42 %, ob
hitri industrializaciji in deagrarizaciji pa je konec 70. let prejšnjega stoletja pod gozdom bilo
že več kot polovica Slovenije (Remic, 1975).
Od leta 1875, ko so prvič izmerili površino gozda pa do danes, se je površina gozda nenehno
povečevala. Omenjenega leta je bilo pod gozdom le 7300 km² površin oziroma 36 %. Do
začetka petdesetih let prejšnjega stoletja se je površina gozda povečala za 1200 km² ter še za
dodatnih 1900 km² do leta 1980, ko je delež gozda po dolgem času presegel polovico
slovenskega ozemlja (Gozdarstvo, 2011).
2.1. KLIMATSKI IN DRUGI POGOJI ZA RAST GOZDA
Naravna vegetacija v Sloveniji je gozd, saj bi v pogojih, kjer ne bi bilo antropogenega vpliva
ta pokrival več kot 90 % ozemlja Slovenije. Z gozdom ne bi bili poraščeni le najvišji vrhovi
nad gozdno mejo ter mokrišča oziroma vodne površine. Velik odstotek dejanske razširjenosti
gozda pa je pričakovan in razumljiv zaradi hribovitega in razgibanega reliefa, ki je
neprimeren za kmetijsko rabo ter ugodnih klimatskih razmer za rast gozda (Repe, 2007).
Po Klinku in Mayerju (1983) mora biti vegetacijska doba za listnate gozdove dolga najmanj
160 dni, padavin pa mora biti letno več kot 450 mm, le te pa morajo biti razporejene dokaj
enakomerno. Na območju Slovenije je padavin za uspevanje gozda dovolj, vegetacijska doba
pa je prekratka le v visokogorju ter posameznih mraziščih, kjer prevladuje podnebje višjega
gorskega sveta in uspeva ruševje, gorsko travniško rastlinstvo in lišaji. V ostalih podtipih
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gorskega, zmerno celinskega ter submediteranskega podnebja pa so pogoji za rast gozda zelo
dobri. Ravno prepletanje alpskih, submediteranskih in celinskih vplivov daje slovenskim
gozdovom še posebno vrstno pestrost. Pomembno vlogo imajo z mikroklimo povezan relief in
nanj vezana nadmorska višina, naklon ter ekspozicija, ki oblikujejo višinske rastlinske pasove
ter zgornjo gozdno mejo, ki je v Dinarski Sloveniji na 1600 m.n.v., v Alpskem svetu pa še
300 m višje (Repe, 2007).
Prsti na katerih raste gozd, so v skoraj 50 % rendzine, med katere uvrščamo vse humusnoakumulativne prsti na karbonatni matični podlagi. Več kot 10 % predstavljajo še trije tipi
kambičnih prsti, in sicer rjava pokarbonatna, evtrična ter distrična rjava prst. Ker pa je za
Slovenijo značilna velika pestrost pedogenetskih dejavnikov, so tudi prsti v gozdovih izjemno
pestre, tako da se lahko na manjših gozdnih površinah prepleta več tipov prsti (Kutnar in
sodelavci, 2005).
Poleg klime, matične podlage, prsti ter reliefa, je največji preoblikovalec gozda pri nas
človek. Že v preteklosti je krčil gozdne površine in jih spreminjal v njive, travnike in pašnike,
les pa uporabljal kot kurivo in material za gradnjo. Poleg tega je človek vnašal hitro rastoče
gospodarske vrste, predvsem smreko in s tem močno zmanjšal biotsko raznovrstnost gozdov.
Ob rekah se je posluževal različnih hidrotehničnih ukrepov, ki so vplivali na propad številnih
vlagoljubnih sestojev. Kljub temu v Sloveniji najdemo več kot 60 gozdnih združb ter 71
drevesnih vrst. V Alpskem svetu tako uspevajo predvsem združbe s smreko, macesnom in
jelko, na Primorskem so pogostejše različne oblike mediteranskih gozdov, v preostali
Sloveniji pa dominirajo različne oblike bukovih gozdov (Repe, 2007).
2.2. POVRŠINA GOZDOV
Slovenija je za Finsko (77 %) in Švedsko (76 %) tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Leta
2009 so na Zavodu za gozdove Slovenije zabeležili 11861 km² gozdov, kar je največ v vsej
zgodovini merjenja. Glavni razlog za povečevanje deleža gozdov je opuščanje kmetovanja na
manj primernih in težko dostopnih zemljiščih, ki se tako zaraščajo. Na drugi strani pa se v
primestnih območjih in v območjih intenzivnega kmetijstva srečujemo s pritiski na gozd, kar
je v zadnjih dveh letih privedlo do stagnacije oziroma zmanjšanja površine gozda za 17,35
km² (Poročilo Zavoda…, 2012).
V Zakonu o gozdovih (1993) je v 2. členu zapisano, da je gozd:
- zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5
metrov in ima površino najmanj 0,25 hektarja;
- zemljišče v zaraščanju na površini najmanj 0,25 hektarja, ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo
v kmetijske namene in na katerem lahko gozdno drevje doseže višino najmanj 5 metrov ter je
pokrovnost gozdnega drevja dosegla 75 %;
- obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne višine odraslega drevja, na površini
najmanj 0,25 hektarja.
Druga gozdna zemljišča pa so zemljišča, porasla z gozdnim drevjem ali drugim gozdnim
rastjem, na površini najmanj 0,25 hektarja, ki niso gozd in se zadnjih 20 let niso uporabljala
v kmetijske namene. Med druga gozdna zemljišča se uvrščajo tudi obore v gozdovih za rejo
divjadi in zemljišča pod daljnovodi v gozdu na površini najmanj 0,25 hektarja.
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Slika 2: Delež gozda v Sloveniji med leti 1875-2011

Delež gozda v Sloveniji med leti 1875-2011
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Vir podatkov: Gozdarstvo 2011, Poročilo Zavoda…, 2012
Upoštevajoč zgornji definiciji, so na Zavodu za gozdove ocenili, da je površina gozdov v
Sloveniji konec leta 2011 znašala 11825,16 km², kar pomeni da je bila gozdnatost Slovenije
58,4 %. Drugih gozdnih zemljišč je bilo le 65 km², kar je predstavljalo 0,3 % površine
Slovenije (Poročilo Zavoda…, 2012). Največ gozdov so imeli v letu 2011 v občini Kočevje,
kjer je bilo gozdnih kar 457 km² zemljišč, sledila je občina Ilirska Bistrica s 338 km² gozdov,
več kot 200 km² gozda pa so imele še občine Bovec, Idrija, Črnomelj, Bohinj ter Tolmin.
Naštete občine sodijo po površini med največje v Sloveniji, prav tako so za njih značilni
nadpovprečni deleži gozda. Ležijo na jugu oziroma zahodu naše države, njihov relief pa je
precej razgiban in hribovit ter zato manj primeren za kmetijsko rabo.
Občine z najmanjšimi površinami gozdov najdemo na severovzhodu Slovenije, kjer je več
ravninskega sveta in je zato kmetijstvo intenzivnejše, ta dejavnost pa je tudi največji porabnik
prostora. Tako je imela občina Odranci manj kot pol kvadratnega kilometra gozdov, občine
Hajdina, Razkrižje, Turnišče, Veržej ter Miklavž na Dravskem polju pa manj kot 3 km².
Naštete občine sodijo med manjše, delež gozdov pa v nobeni izmed njih v letu 2011 ni
presegal četrtine ozemlja.
Gozdnatost slovenskih občin za leto 2011 smo prikazali v petih kategorijah (Slika 3). V prvi
kategoriji so občine, kjer delež gozda ni presegal 20 %. Takšnih občin je bilo 9, prav vse pa se
nahajajo na severovzhodu države. Najmanjši delež gozda med 210. slovenskimi občinami so
zabeležili v občini Odranci, kjer je bilo gozda le 5,9 %, manj kot petino pa je gozd zavzemal
tudi v občini Murska Sobota, Beltinci, Turnišče, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Tišina ter
Pesnica. V naslednji kategoriji so občine, kjer je bila gozdnatost med 20,1 ter 40 % . Večina
teh občin se nahaja na severovzhodu oziroma vzhodu Slovenije, med njimi tudi Maribor,
Brežice, Celje, Lendava, Ptuj, Ormož ter številne druge. Zgolj štiri občine v tej kategorij se
nahajajo v zahodni polovici države. Le dobro petino površja je pokrival gozd v občini Piran,
četrtino pa v občini Izola. V osrednji Sloveniji pa sta v to kategorijo spadali občini Domžale
ter Komenda.
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Slika 3: Gozdnatost po slovenskih občinah za leto 2011 (%)

Vir podatkov: GURS, ZGS, 2012
V tretji skupini so občine, kjer je bil delež gozda v letu 2011 med 40,1 in 60 %. Ta kategorija
je s 67 občinami druga najbolj zastopana. Občine v tej skupini se nahajajo v osrednji Sloveniji
(Ljubljana, Vrhnika, Kranj itd.), na Dolenjskem (Novo mesto, Trebnje, Šentjernej idr.),
Primorskem (Koper, Brda, Komen itd.) ter Štajerskem (Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice, Vojnik, Šentjur) in v Posavju (Krško, Sevnica). V najbolj zastopano kategorijo z
gozdnatostjo med 60,1 in 80 % se je leta 2011 uvrstilo 69 občin. Te občine najdemo predvsem
v hribovitem in goratem zahodnem (Bohinj, Kranjska gora, Idrija, Tolmin idr.) ter južnem
(Ilirska Bistrica, Pivka, Črnomelj itd.) delu Slovenije, v Zgornji Savinjski dolini (Ljubno,
Solčava, Gornji Grad), Zasavju (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija) ter v okolici Pohorja in
Kozjaka (Ruše, Zreče, Mislinja itd.). V zadnji kategoriji so občine, ki so v letu 2011 izrazito
odstopale po gozdnatosti. Največji delež gozda je bil izmerjen v občini Osilnica (89,5 %),
sledile so Dolenjske Toplice, Črna na Koroškem, Lovrenc na Pohorju, Loška dolina, Luče,
Kočevje, Ribnica na Pohorju, Jezersko, Kostel ter Železniki. Navedene občine najdemo
predvsem ob severni ter južni meji.
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2.2.1. GOZDOVI V EVROPI
Leta 2010 je bilo v Evropski Uniji šest držav članic, kjer so gozdovi ter druge gozdne
površine prekrivali več kot polovico njihovega ozemlja. To so Finska (77 %), Švedska (76
%), Slovenija (63 %), Latvija (56 %), Španija (55 %) in Estonija (54 %). Najmanjši delež
gozdov pa so zabeležile Malta (manj kot 0,5 %), Nizozemska (11 %) ter Irska in Velika
Britanija (12 %). V EU so gozdovi leta 2010 prekrivali 178 mio ha, kar predstavlja 42 %
vsega površja, približno toliko površin pa je namenjenih tudi v kmetijske namene (Forestry
statistics 2013).
Slika 4: Gozdne površine na prebivalca v letu 2010 (članice EU)

Gozdne površine na prebivalca za članice
EU v letu 2010 (ha/preb)
Malta
Nizozemska
Združeno kraljestvo
Belgija
Danska
Nemčija
Luksemburg
Italija
Irska
Madžarska
Poljska
Češka
Francija
Romunija
Portugalska
Slovaška
Avstrija
Ciper
Bolgarija
Grčija
Španija
Slovenija
Litva
Latvija
Estonija
Švedska
Finska

0,00
0,02
0,05
0,07
0,11
0,14
0,18
0,18
0,18
0,20
0,24
0,25
0,27
0,31
0,34
0,36
0,48
0,48
0,52
0,58
0,60
0,62
0,67

0,00

1,54
1,75
3,35
4,35
0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Gozd/prebivalca
Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
Slovenija je bila v letu 2011 po površini gozda na prebivalca na 6. mestu med 27. članicami
EU. Prvi mesti sta zasedli Finska in Švedska, ki sta imeli tudi največji delež gozdnih površin.
Prva je razpolagala s 4,35 ha gozdnih površin, Švedska pa s ha manj na prebivalca, kar ju je
uvršalo daleč pred vse druge članice. Skandinavskima državama so sledile vse tri baltske
države, za katere je značilna nizka gostota prebivalce. Ravno to je razlog, da se po tem
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kazalniku uvrščajo pred Slovenijo, ki je bila z 0,62 ha/prebivalca na 6. mestu med državami
članicami. Avstrija, ki velja za velesilo v LPI v Evropi se je s 0,48 ha/preb. uvrstila na deseto
mesto. Na dnu lestvice najdemo Malto, Nizozemsko, Združeno kraljestvo ter Belgijo, kjer so
v letu 2010 razpolagali z manj kot desetino ha gozdnih površin na prebivalca.
2.3. LASTNIŠKA STRUKTURA GOZDOV
V zadnjih letih se je lastniška struktura gozdov v Sloveniji nekoliko spremenila. Razloge gre
iskati predvsem v denacionalizacijskih postopkih, na račun katerih se je delež ter površina
gozdov v zasebni lasti precej povečala, na drugi strani pa je manj gozdov v državni lasti. Med
leti 1996 in 2011 se je površina državnih gozdov zmanjšala za več kot 1000 km², površina
zasebnih pa se je povečala za 1670 km². Razmerje državnih ter zasebnih gozdov je leta 1996
znašalo 33,9 : 66,1, leta 2011 pa 22,7 : 77,3, seveda v prid zasebnih lastnikov. Tako je bilo
leta 2011 9150 km² gozdov v zasebni lasti (od tega 300 km² v lasti lokalnih skupnosti) ter
2691 km² gozdov v lasti države (Poročilo Zavoda…, 2012).
Slika 5: Lastniška struktura gozdov za leto 2011

Vir podatkov: GURS, ZGS, 2012
Iz podatkov o lastniški strukturi gozdov za leto 2011 je razvidno, da je v lastniški strukturi v
večini slovenskih občin večinski delež zavzemala kategorija zasebno lastništvo. V kar 132
občinah je bilo več kot štiri petine gozdov v zasebni lasti, najbolj je pri tem izstopala občina
Dobje, kjer so bili vsi gozdovi v lasti zasebnikov. V naslednji kategoriji so občine, kjer je bil
delež gozdov v zasebni lasti med 50,1 in 80 %. Teh občin je bilo 64, gre predvsem za občine
na jugu ter zahodu države in v Podravju. Občin, kjer je bil delež gozda v zasebni lasti manjši
od polovice je bilo le 14. Med njimi je tudi nekaj občin, kjer je gozdnatost velika in je
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gozdarstvo ter lesno predelovalna industrija pomembna dejavnost. To so občine Kočevje,
Črna na Koroškem, Bovec, Loški potok, Dolenjske Toplice ter Semič. Seveda so imele te
občine toliko večji delež gozdov v državnem lastništvu. Pri tem sta najbolj izstopali občini
Kobilje ter Kočevje, kjer je bilo državnih gozdov kar 86 %. Posebnež v lastniški strukturi za
leto 2011 je bila občina Bovec, kjer je bilo kar 60 % gozdov v lasti lokalnih skupnosti.
Slika 6: Družinske kmetije ter njihov delež v skupni površini gozda
Družinske kmetije ter njihov delež v skupni površini gozda
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Vir podatkov: Kmetijstvo in ribištvo, 2013
Znano je, da ima večino kmetov v lastništvu vsaj manjši kos gozda. Tako je približno tretjina
slovenskih gozdov v lasti kmetov. Podobno kot pri kmetijstvu, je tudi gozdna posest precej
razdrobljena in tako otežuje spravilo lesa ter njegovo nadaljnjo uporabo. Iz podatkov je
razvidno, da se število družinskih kmetij hitro zmanjšuje (Slika 6). Še leta 2000 jih je bilo
skoraj 77000, leta 2010 pa kar 14000 manj. Z zmanjšanjem števila družinskih kmetij, se je
ustrezno zmanjšal tudi celoten delež gozda v sklopu kmetijskih gospodarstev, in sicer s 35,8
na 31,5 % (Gale, Lešič, Slatnar, 2011).
2.4. LESNA ZALOGA
Lesna zaloga je prostornina živih dreves s skorjo in premerom večjim kot X cm v prsni višini
(ali nad nepravilnostmi oblike debla). Vključuje deblo nad tlemi ali višino panja do vrha oz.
minimalnega premera Y cm in lahko vključuje veje do minimalnega premera W cm. V
Sloveniji je merski prag (X) 10 centimetrov, torej so v lesno zalogo vključena vsa drevesa, ki
so debelejša od tega mejnega premera. Minimalni premer (Y) znaša 5 centimetrov. Veje v
lesno zalogo niso vključene (Gozdarstvo, 2011).
V lesni zalogi v slovenskih gozdovih je imela leta 2011 po podatkih ZGS največji delež bukev
z 31,8 %, sledila pa ji je smreka z 31,5 %. Drugi trdi listavci, med katerimi je najbolj pogost
kostanj, so predstavljali 8,2 % lesne zaloge, jelka kot drugi najbolj zastopan iglavec 7,5 %,
hrasti 7 %, bori 5,8 ter plemeniti listavci (javor, jesen, divja češnja) 5 %. Pod dva % lesne
zaloge so tvorili mehki listavci (breza, jelša), macesen ter drugi iglavci.

9

Primerjava deležev drevesnih vrst v lesni zalogi nam kaže (Preglednica 1), da se delež
iglavcev zmanjšuje, delež listavcev pa povečuje. Leta 2000 je bila razlika v prid listavcev 3,6
%, podatki za leto 2011 pa kažejo, da se je ta razlika več kot podvojila. Pri iglavcih so
največji upad zaznali pri jelki, kjer se je delež leta 2011 v primerjavi z letom 2000 zmanjšal
za 1 %, kar pomeni 12 indeksnih točk. Manjši upad so zaznali tudi pri smreki, ki je bila leta
2000 še vodilna drevesna vrsta v lesni zalogi, do leta 2011 pa jo je na prvem mestu zamenjala
bukev, katere delež je v lesni zalogi stagniral. Podobno je veljalo za macesen, druge iglavce
ter hraste. Največji porast v lesni zalogi so zabeležili pri plemenitih listavcih, kar 22 indeksnih
točk, nekoliko manjšega pa pri drugih trdih listavcih ter mehkih listavcih.
Preglednica 1: Deleži posameznih drevesnih vrst v lesni zalogi
2000
32,5
8,5
6,0
1,2
0,2
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7,4
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2011
31,5
7,5
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7,0
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Vir podatkov: Poročilo zavoda…, 2012
Slika 7: Deleži drevesnih vrst v lesni zalogi za leto 2011
Deleži drevsnih vrst v lesni zalogi za leto 2011
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Vir podatkov: Poročilo zavoda…, 2012
Lesna zaloga v slovenskih gozdovih je leta 2011 po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije
znašala 334,1 milijona m³ in se je glede na prejšnje leto povečala za več kot %. Trend rasti
lesne zaloge je logičen, saj se delež gozdnih površin že skoraj stoletje in pol povečuje. Prav
tako se je za dober % povečala lesna zaloga na hektar in je ob koncu leta 2011 znašala 282
m³/ha (Poročilo zavoda…, 2012).
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Obravnavan parameter smo prikazali po slovenskih občinah za leto 2011, in sicer v m³ na
prebivalca (Slika 8). Občine smo razdelili v 6 kategorij, pri izračunu pa se je pokazalo, da so
razlike med občinami po tem kazalniku precej velike. Tako je bilo razmerje med občinama z
minimalno (Izola) ter maksimalno (Solčava) vrednostjo kar 1:2000. Občina Izola je imela v
letu 2011 le četrtino površja gozdnatega, gostota prebivalstva pa je bila ena večjih v Sloveniji.
Na drugi strani je občina Solčava, ki je pretežno gozdnata, v njej pa je živelo le 5
prebivalcev/km².
Slika 8: Lesna zaloga na prebivalca za leto 2011 v m³ na prebivalca

Vir podatkov: SURS, GURS, ZGS, 2012
V prvo kategorijo, kjer je bila lesna zaloga do 50 m³/preb., se je uvrstilo 26 občin, med njimi
vse tri obalne, večina občin v Ljubljanski kotlini ter nekaj občin v Pomurju ter Podravju.
Zaradi velike gostote prebivalstva v to kategorijo spadajo predvsem mestne občine, npr.
Koper, Celje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Velenje, Ljubljana, Kranj ter Domžale. V
naslednji kategoriji so pristale občine, kjer je bila lesna zaloga v letu 2011 od 50 do 100
m³/preb. Te občine se nahajajo predvsem na SV Slovenije ter v njenem osrednjem delu, za
njih pa je značilna razmeroma gosta poselitev ter podpovprečen delež gozdnih površin.
Najbolj zastopana je kategorija, kjer je bila lesna zaloga med 100 in 300 m³/preb., saj je teh
občin kar 86, pretežni del teh občin pa najdemo v vzhodni polovici Slovenije ter zahodno od
Ljubljanske kotline, na Krasu ter Vipavski dolini. Naslednje kategorije predstavljajo občine,
kjer je bila lesna zaloga na prebivalca v letu 2011 nadpovprečna. Skupaj je teh občin 60 in so
reliefno precej razgibane, hribovite, nekatere tudi gorate. Gre za severozahodni ter južni del
Slovenije ter občine, ki ležijo v Zgornji Savinjski dolini, na Pohorju in Kozjaku.
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2.5. LESNI PRIRASTEK
Upoštevajoč podatke gozdnogospodarskih načrtov, se je absolutni letni prirastek lesa v
gozdovih na Slovenskem v letu 2011 povečal za 148611 m³, oziroma za 1,8 %. V omenjenem
letu so na Zavodu za gozdove Slovenije ocenili letni prirastek na 8.265.936 m³. Povprečni
prirastek na hektar je narasel za 1,9 % in je ob koncu leta 2011 znašal 6,98 m³/ha. V
gospodarskih gozdovih, med katere sodijo večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim
namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, je absolutni letni prirastek istega
leta znašal 7892417 m3, povprečni prirastek na hektar pa 7,30 m3/ha (Poročilo Zavoda…,
2012).
Slika 9: Lesni prirastek po občinah za leto 2011 v m³

Vir podatkov: SURS, GURS, ZGS, 2012
Zaradi majhnosti občin ter nizkega deleža gozda je bil skupni lesni prirastek najnižji v SV
Sloveniji ter v Ljubljanski kotlini in ponekod na Primorskem. Tako je v letu 2011 50
slovenskih občin imelo do 10000 m³ lesnega prirastka, najmanj Odranci (237 m³) ter Izola
(1080 m³). S temno rjavo barvo smo označili občine, kjer je bil skupni lesni prirastek v letu
2011 najvišji. Tu so izstopale velike ter gozdnate občine na jugu in zahodu države, na vzhodu
pa so pri tem parametru izstopala le občina Slovenska Bistrica ter občina Kamnik na severu.
Največji lesni prirastek v letu 2011 so zabeležili v občini Kočevje, dobrih 350000 m³, sledile
so občine Ilirska Bistrica, Tolmin, Črnomelj ter Idrija. Po količini lesnega prirastka so
izstopale (50000 – 100000 m³) tudi občne v Zgornji Savinjski dolini, na Dolenjskem ter
občine v hribovitih in goratih delih zahodne Slovenije.
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2.6. MOŽEN TER DEJANSKI POSEK
Možen posek v slovenskih gozdovih se iz leta v leto povečuje. Razlogi za to so naraščanje
deleža gozda, kopičenje lesnih zalog ter vedno večji prirastek lesa. Tako so gozdarji v letu
2011 možen posek ocenili na 5,5 mio m³, od tega 53 % listavcev in 47 % iglavcev. Žal pa je
realizacija poseka kar precej zaostajala za načrti. V istem letu se je v naših gozdovih namreč
posekalo 3,92 mio m³, kar je predstavljalo 71 % možnega poseka. Nekoliko višji je bil delež
realizacije pri iglavcih, kjer je posek v letu 2011 dosegel 79 % možnega poseka, nižji pa pri
listavcih, kjer je ta delež dosegel le 65 %. Razlika od dejanskega pa do možnega poseka se je
ustvarila predvsem v zasebnih gozdovih. V državnih gozdovih se je posek namreč realiziral
oziroma zelo približal načrtovanemu, v zasebnih gozdovih pa je realizacija zaskrbljujoče
nizka. Razlogov za to je več. Lastniki gozdov enostavno posekajo le količino, ki jo
potrebujejo zase, zaradi tankih dreves v sestoju pa se jim sečnja pogosto ekonomsko niti ne
izplača. Veliko lastnikov je tudi brez ustrezne opreme, saj so gozdna zemljišča podedovali in
z njimi bodisi ne znajo ali ne želijo upravljati (Poročilo zavoda…, 2012).
Slika 10: Letni posek ter deleži realizacije glede na načrt v obdobju 2001 - 2011
Posek ter njegova realizacija glede na načrt v obdobju 1991 - 2011
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Vir podatkov: Poročilo zavoda…, 2012

Pri letnem poseku lesa med leti 2001 in 2011 lahko opazimo precejšen trend rasti, saj se je v
desetletju količina lesa, pridobljenega iz slovenskih gozdov povečala za 1,3 mio³ (Slika 10).
Leta 2001 in 2002 je posek znašal 2,6 mio m³, do leta 2006 pa se je posek znatno povečal, saj
je bilo povpraševanje po lesnih sortimentih v tem obdobju zaradi ugodne gospodarske
situacije nekoliko večje. V naslednjem letu je sledil padec poseka za pol mio m³, v naslednjih
treh letih pa je obravnavana količina stagnirala. V letu 2011 so zopet zabeležili rast poseka,
predvsem na račun izvoza v tujino ter povečane porabe lesa za kurjavo. Ob samem poseku
lahko spremljamo tudi delež realiziranega poseka, ki je najvišjo raven dosegel leta 2006, ko je
realizacija možnega poseka dosegla 82 %. Najnižja realizacija poseka je bila zabeležena v letu
2010, ko ni dosegla niti 2/3 možnega poseka, v letu 2011 pa se je povečala na 71 %.
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Možen posek smo predstavili v enotah m³/prebivalca (Slika 11) in občine razdelili v štiri
kategorije. V prvi so občine, kjer možen posek v letu 2011 ni presegel 2,5 m³ na prebivalca.
Gre za najštevilčnejšo kategorijo, saj se je vanjo uvrstilo skoraj polovico vseh občin.
Najmanjše vrednosti smo izračunali za občini Piran ter Izola, zelo nizek pa je bil izračun za
občine na SV Slovenije ter v Ljubljanski kotlini. V kategoriji z 2,6 do 5 m³ možnega letnega
poseka na prebivalca je bilo 55 občin, za katere je značilno, da so povprečno velike ter
poseljene, delež gozda v rabi tal pa je nekoliko nižji od povprečja. Z rdečo so označene
občine, kjer je obravnavan kazalec izrazito odstopal od povprečja. Več kot 10 m³ možnega
poseka na prebivalca je imelo 26 občin. Te imajo velik potencial za trajnostni razvoj, ki bi
temeljil na lesu, njegovi predelavi ter energetski rabi. Vsak občan Solčave je imel v letu 2011
na voljo 67 m³ lesa, kar je največ izmed vseh občin.
Slika 11: Možen posek na prebivalca za leto 2011 v m³ na prebivalca

Vir podatkov: SURS, GURS, ZGS, 2012
Po realizaciji poseka smo občine razdelili v 4 skupine. Z rdečo barvo smo označili občine,
kjer je bil možen posek presežen. Možen posek je bil presežen zlasti v občinah, kjer
primanjkuje gozdnih površin. Tako so v občini Odranci možen posek presegli za več kot 250
%. Pojavil se je torej problem, da gozdove prekomerno izkoriščajo tam, kjer jih je že tako
malo. Z oranžno barvo so označene občine, kjer je bilo gospodarjenje z gozdovi v letu 2011
najbližje optimalnemu, saj je realiziran posek dosegal med 75 in 100 % možnega poseka. Teh
občin je bilo manj kot tretjina, v ostalih pa so iz gozda spravili bodisi premalo ali pa preveč
lesa. Tako je v letu 2011 v 13. slovenskih občinah ostalo vsaj 25000 m³ lesa, kar bi
zadostovalo za postavitev, za slovenske razmere, velikega žagarskega obrata. Največ lesa je
leta 2011 ostalo v občini Ilirska Bistrica (51000 m³) ter v občini Tolmin (105620 m³). Samo
les, ki vsako leto ostane v gozdovih občine Tolmin, bi zadostoval za postavitev največjega
žagarskega obrata na naših tleh.
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Preglednica 2: Seznam občin, kjer v gozdovih ostane največ neizkoriščenega lesa
OBČINA
OSTANEK (m³) OBČINA
OSTANEK (m³)
ZAGORJE OB SAVI 25217
ŽELEZNIKI
34198
POSTOJNA
27678
GORENJA VAS-POLJANE 34593
CERKNO
27712
KAMNIK
34718
SEVNICA
27766
IVANČNA GORICA
36994
KRŠKO
28226
ILIRSKA BISTRICA
50869
KOBARID
29665
TOLMIN
105620
RIBNICA
31938
Vir podatkov: ZGS, 2012
Slika 12: Realizacija poseka za leto 2011 v % po občinah

Vir podatkov: SURS, GURS, ZGS, 2012
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3. PROIZVODNJA GOZDNIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI
Gozdne lesne sortimente pridobivamo v gozdu pri sečnji dreves in so glavni gozdni proizvod.
Iz vsakega drevesa lahko izdelamo s prežagovanjem in kleščenjem (odstranjevanje vej z
debla) enega ali pa več različnih gozdnih sortimentov, ki so po definiciji okleščeni ter
primerno obdelani deli drevesnega debla in so namenjeni nadaljnji mehanski predelavi.
Gozdni lesni sortimenti imajo različne kakovostne zahteve, ki izhajajo iz sposobnosti
predelave lesa ter njihovega namena uporabe. Tako so manj uporabna tista debla, ki niso
polnolesna ali imajo ukrivljeno in zavito rast, majhen premer ali kratko deblo in razne rastne
napetosti. Na drugi strani so bolj uporabna dolga ter polnolesna debla z večjo debelino ter
daljšimi odseki brez vej, debla z okroglim prečnim presekom ter ugodnimi estetskimi
lastnostmi lesa (Goršin, 2010).
Med gozdne lesne sortimente oziroma okrogli les spada ves les, ki je pridobljen iz sečnje
dreves v gozdovih in zunaj njih v določenem obdobju. Vključuje les v okrogli obliki brez
skorje, razcepljen ali les v drugi obliki (veje, korenine), prav tako pa tudi les za kurjavo ter
industrijski les. Okrogli les lahko v grobem razdelimo v dve podskupini: na les za kurjavo ter
okrogli industrijski oziroma tehnični les. V prvo skupino sodi les, katerega namen uporabe je
gorivo za različne namene (kuhanje, ogrevanje, proizvodnja energije). Les je pridobljen iz
debel, vej ter drugih delov drevesa slabše kakovosti, oziroma debel z omejeno uporabo. V to
kategorijo sodi tudi les, ki ga kasneje uporabijo za izdelavo oglja ter lesni sekanci, če so bili le
ti proizvedeni neposredno iz okroglega lesa (Goršin, 2010).
Tehnični les se uporablja v gradbeništvu, kmetijstvu, rudarstvu, pohištveni industriji itd. Po
uporabi ga lahko razdelimo v tri skupine, povsod pa se za mersko enoto uporablja kubični
meter (m³) lesa brez skorje. Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa in furnirja predstavljajo
okrogel les, ki se ga razžaga po dolžini in je namenjen izdelavi žaganega lesa, železniških
pragov ali pa je uporabljen pri proizvodnji furnirja. V to skupino sodi tudi les, ki ga
uporabimo za izdelavo dog in skodel ter izrastki in korenine, ki so namenjeni za izdelavo
furnirja. Les za celulozo in plošče je okrogli les, ki se uporablja pri proizvodnji celuloze,
ivernih plošč ter vlaknenih plošč. Zajema tako les v obli kot razcepljeni obliki ter tudi v obliki
sekancev, ki so pridobljeni direktno iz okroglega lesa. Drugi okrogli industrijski les pa je
okrogli les, ki se uporablja za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske opornike ter za
pridobivanje tanina ter destilacijo (Goršin, 2010).
Proizvodnja gozdnih sortimentov je v Sloveniji vse od leta 1995 v porastu, izjema sta leti
2009 in 2010, ko se je proizvodnja nekoliko zmanjšala. Obravnavane vrednosti (Slika 13 in
14) so v neto vrednostih, kar pomeni, da se dejanskemu poseku odšteje skorja, vzeti pa jih je
potrebno tudi z rezervo, saj je siva ekonomija z lesom pri nas prisotna v precejšni meri.
Leta 1995 so v slovenskih gozdovih posekali 1,75 mio m³ gozdnih sortimentov. Največji del
je odpadel na hlode za žago in furnir ter les za celulozo in plošče, manjši delež pa je bil
namenjen lesu za kurjavo ter ostali okrogli industrijski les. V tem času so bile cene ostalih
goriv (predvsem kurilno olje) razmeroma nizke, zato izkoriščanje lesa v energetske namene še
ni bilo tako pogosto. V dobrem desetletju se je posek v gozdovih povečal za 1 mio m³, vse več
lesa pa je bilo namenjenega za kurjavo, leta 2005 že 35 %. Na drugi strani se je zmanjševala
količina ter delež lesa za celulozo in plošče, iz 30 % leta 1995 se je v desetih letih ta delež
skrčil na desetino vsega posekanega lesa.
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Slika 13: Proizvodnja gozdnih sortimentov v Sloveniji (v 1000 m³)
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
Največji posek po osamosvojitvi Slovenije so zabeležili leta 2011, ko je proizvodnja
okroglega lesa znašala 3,38 mio m³, od tega je bilo 53 % iglavcev, 48 % pa listavcev.
Omenjenega leta je bilo 47 % gozdnih lesnih sortimentov namenjenih za hlode za žago ter
furnir, 39 % lesa je bilo namenjenega za kurjavo, 11 % je bilo lesa za celulozo in plošče,
preostanek pa je predstavljal drug okrogli industrijski les.
Slika 14: Gozdni sortimenti v letu 2011
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2011
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Vir: Gozdarstvo in lov, 2013
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3.1. PROIZVODNJA GOZDNIH SORTIMENTOV V EVROPI
Od leta 1995 do 2007 je proizvodnja okroglega lesa v območju EU-27 beležila relativno
stabilno rast. Ekonomska in finančna kriza sta vplivali tudi na proizvodnjo v gozdarstvu, saj
se je količina okroglega lesa v letih 2008 in 2009 zmanjšala. V letu 2010 je sledila močna rast
proizvodnje, ki je znašala 10,1 % in se je nadaljevala tudi v letu 2011, vendar le z 1,4 %
rastjo. Leta 2011 je tako 27 članic EU skupaj proizvedlo 428,6 mio m³ okroglega lesa, kar je
skoraj 30 mio m³ manj kot leta 2007, ko je proizvodnja dosegla najvišjo točko. Posek v letu
2007 je bil še posebej izrazit zaradi sneženih neurij v nekaterih delih Evrope, saj so morali
odstraniti veliko več (predvsem polomljenih) dreves, kot so načrtovali (Forestry statistics,
2013).
V letu 2010 so največ okroglega lesa proizvedli na Švedskem, in sicer 72,2 mio m³, kar je
predstavljalo 17 % celotne proizvodnje v EU. Sledile so Francija, Nemčija ter Finska z od 50
do 55 mio m³. Omenjene 4 države so tako v letu 2010 proizvedle več kot polovico vsega
okroglega lesa v EU. Med večje proizvajalke omenjene surovine spadajo še Poljska, Avstrija,
Češka ter Španija. Slovenija je s slabimi tremi mio m³ v letu 2010 sodila med manjše
proizvajalke in v skupno količino prispevala 0,7 %, kar je razumljivo, saj smo ena manjših
držav v Uniji. Približno četrtino lesa se v EU porabi za kurjavo, preostanek pa gre za
industrijski les ter nadaljnjo predelavo. Slovenija torej porabi nadpovprečen delež lesa (39 %)
kot kurivo, kar je že eden izmed pokazateljev o nekonkurenčnosti ter vrzeli v gozdno - lesni
verigi pri nas (Forestry statistics, 2013).
Za pregled učinkovitosti poseka med članicami EU smo izračunali povprečno količino
posekanega lesa na hektar gospodarskega gozda (Slika 15). Izkazalo se je, da so najnižje
količine lesa na ha gozda, ki ga je moč gospodarsko izkoriščati, posekali v mediteranskih
državah, in sicer na Malti, Cipru, Grčiji, Italiji ter Španiji. V slednji so posekali 1,08 m³/ha, v
ostalih državah pa količina posekanega lesa v letu 2010 ni presegla 1 m³/ha. Za mediteranske
države je značilno, da imajo njihovi gozdovi manjše lesne zaloge, zato ta statistika niti ne
preseneča. Slovenija se je z 2,51 m³/ha okroglega lesa uvrstila med Bolgarijo in Romunijo,
torej med države, kjer je ta obravnavana količina zelo nizka, kar je zagotovo zaskrbljujoč
podatek. Slovensko gozdarstvo ter LPI namreč v zadnjih letih nista bili sposobni prodati in
predelati večje količine lesa, zato je ta ostal v gozdovih. Avstrija, ki je po gozdnatosti
primerljiva s Slovenijo, po razvitosti omenjenih panog pa veliko pred nami, je namreč dosega
več kot dvakrat večji posek lesa na ha gospodarskega gozda.
Največ okroglega lesa na hektar so v letu 2010 posekali v Belgiji ter na Češkem, kar 7,18 m³.
Več kot 5 m³/ha so posekali poleg omenjene Avstrije še v Nemčiji, na Portugalskem ter
Slovaškem, večina držav EU pa na leto iz ha gospodarskega gozda odvzame med 3 in 4 m³
lesa.
Gozdarska strategija EU izvira iz leta 1998 in določa ukrepe povezane z gozdom in je v
podporo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi ter opozarja na večnamensko vlogo gozdov.
Strategija ima štiri glavne cilje:
izboljšanje dolgoročne konkurenčnosti gozdarstva,
izboljšanje ter varovanje okolja,
spodbujanje komunikacije ter usklajevanja v gozdarstvu ter nadaljnji predelavi lesa,
gozd ter gozdni viri in izdelki iz njih, kot pomemben del kakovost življenja (Forestry
statistics, 2013).
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Slika 15: Količina okroglega lesa, podrtega na hektarju gospodarskega gozda v letu 2010

Količina okroglega lesa, podrtega na ha gospodarskega
gozda v letu 2010
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Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
3.2. UVOZ IN IZVOZ OKROGLEGA LESA
Vse do leta 2005 je bila Slovenija neto uvoznica okroglega industrijskega lesa.
Lesnopredelovalna industrija je bila v tem obdobju razmeroma močna, zato se je večji del lesa
porabil doma. Po letu 2007, ko je gospodarska kriza močno okrnila slovensko LPI, se je obseg
zunanje trgovine z okroglim lesom precej povečal. Glavna razloga sta zmanjšanje
povpraševanja na domačem trgu ter povečana proizvodnja okroglega lesa. Leta 2005 sta bila
izvoz in uvoz okroglega lesa izravnana pri 400.000 m³. Temu je sledil močen porast izvoza
okroglega lesa, saj je leta 2011 le ta znašal že 1,14 mio m³. Slaba polovica izvoženega
okroglega lesa je bila namenjena kot hlodi za žago ter furnir, pomemben delež pa je
predstavljal tudi les za kurjavo. Glavni smeri izvoza sta sosednji Avstrija ter Italija. V slednjo
se izvaža predvsem les slabše kakovosti listavcev, v prvo pa hlodovina za celulozo in plošče
iglavcev. Les ki ga uvozimo, uporabimo predvsem za kurjavo, proizvodnjo celuloze ter plošč.
Leta 2011 smo tako uvozili 450.000 m³.
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Slika 16: Uvoz in izvoz okroglega lesa od osamosvojitve Slovenije do leta 2011
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
3.3. CENE OKROGLEGA LESA
Povprečne cene lesa so v obdobju 2002-2011 naraščale. Največji skok cen je zaznati pri
okroglem lesu za kurjavo, med katerega uvrščamo tako les iglavcev kot listavcev. Največji
skok so cene doživele med leti 2004 in 2007, od takrat pa ostajajo na približno enakem
nivoju. Kljub temu se je cena m³ lesa za kurjavo v opazovanem obdobju povečala za količnik
2,6 (Gale, 2012).
Za najbolj stabilne so se izkazale cene okroglega lesa listavcev. Leta 2002 je bilo potrebno za
m³ listavcev odšteti v povprečju 47, dve leti kasneje pa 59 €. Med leti 2005 in 2011 so cene za
m³ listavcev nihale med 50 in 64 € ter se v letu 2011 zopet ustavile pri enaki ceni kot leta
2004. Drugače je bilo pri ceni okroglega lesa iglavcev. Leta 2003 so povprečne cene dosegle
le 26 €/m³, kar je bilo dvakrat manj kot je bilo potrebno odšteti za isto količino lesa listavcev.
Od takrat dalje je cena lesa iglavcev naraščala in se v letu 2011 izenačila s ceno lesa listavcev
(Gale, 2012).
Naj poudarimo, da gre zgolj za povprečne cene. Najdražji in najkvalitetnejši sortimenti
namreč dosegajo veliko višje cene. Na dražbi najkvalitetnejšega slovenskega lesa v Slovenj
Gradcu, so v letu 2012 najvišjo ceno iztržili za gorski javor, kar 9720 € za m³ tega
plemenitega listavca. Ta les nato predelajo v furnir in ga vdelajo v luksuzne avtomobile, jahte
ali pa iz lesa naredijo glasbila. Žal pa najkvalitetnejši les pokupijo tujci, saj slovenska LPI s
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svojimi izdelki ne more ustvariti dovolj dodane vrednosti, da bi se jim nakup takšnega lesa
izplačal (Celin, 2012).
Tako med iglavci kot med listavci so v povprečju najvišje cene dosegali hlodi za žago in
furnir, v letu 2011 je ta znašala 66 € za les iglavcev ter 74 € za m³ listavcev. Za drug okrogel
industrijski les je bilo v istem letu potrebno odšteti v povprečju 41 €/m³ za les iglavcev ter 33
€/m³ za les listavcev. Za les za celulozo in plošče iglavcev je bilo potrebno odšteti 25 €/m³,
kar je manj kot za les za kurjavo. Cene istega sortimenta pri listavcih so bile nekoliko višje in
so v povprečju dosegale ceno 36 €/m³ (Gale, 2012).
Slika 17: Povprečne odkupne cene lesa v obdobju 2001 - 2011
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4. LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA V SLOVENIJI
Med lesnopredelovalno industrijo (LPI) štejemo obdelavo ter predelavo lesa, proizvodnjo
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja ter proizvodnjo pohištva (Ekonomsko področje, 2013).
LPI se ja na območju današnje Slovenije začela z razvojem žagarstva. Kot prvi žagi se leta
1348 oziroma 1408 omenjata Časova žaga na vodni pogon v Železnikih ter Šentpavelska žaga
ob potoku Velika na Pohorju. Žage so za pogon izkoriščale tekočo vodo rek, zato so zrasle ob
razmeroma vodnatih rekah, kot so Kamniška Bistrica, Sora, Gradaščica, Krka, Lahinja, Unec
itd. Do konca 15. stol. So jih na Slovenskem našteli že 30, od tega 7 na Štajerskem, preostale
pa na Kranjskem. Proizvodnja zmogljivost vodnih žag je bila precej majhna in je imela
lastnosti obrti ter ni imela večjega pomena za gospodarstvo. Začetki industrijske predelave
lesa pa segajo v sredino 19. stoletja, ko so začeli graditi prve žage na parni pogon. Nova
inovacija je omogočala postavitev žag tudi v kraje brez vodne energije, zato so prve tovrstne
žage postavili na kraškem in gozdnatem Kočevskem, Notranjskem ter na Krasu. Dodaten
zagon LPI je omogočila izgradnja železniških povezav, ki so olajšale transport lesa in
povečale dostopnost gozdov. Število žag je tako od leta 1850 do 1910 naraslo iz 1040 na
2178, od teh je bilo 100 parnih ter nekaj z vodnimi turbinami (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Fotografija 1: Klepčeva žaga na levem bregu reke Lahinje

Vir: Klepčeva žaga, 2006
V omenjenem obdobju so se številne žage modernizirale, vodna kolesa so nadomeščali s
turbinami, uvajali so parni, kasneje pa električni pogon ter namestili tračne žage. Vse to je
privedlo do razmaha končne predelave lesa. Poleg tega je bil energent (vodni pogon)
praktično brezplačen, zato so se lesno predelovalni obrati pogosto razvili na mestih, kjer so
prej stale steklarne, kovačnice in talilnice, ki so za svoje obratovanje prav tako potrebovale
precej lesa ter vode. Na prelomu stoletja so tako nastale delavnice za izdelavo parketa,
furnirja, stolov, zabojev, pohištva, vžigalic itd. V tem času je delovalo 7 obratov za
proizvodnjo lesovine, 2 tovarni tanina, 2 tovarni celuloze in papirja ter obrat za impregnacijo
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lesa. Med vojnama je razvoj LPI omogočilo novo jugoslovansko tržišče, zato se je število žag
do leta 1930 povečalo na 2800, njihova proizvodnja zmogljivost pa je dvakrat presegala posek
v slovenskih gozdovih. Precejšen udarec LPI, predvsem žagarstvu, je povzročila svetovna
gospodarska kriza (1929-1933), ko se je število zaposlenih v nekaj letih zmanjšalo s 12500 na
6000, več sto žag pa so bili primorani zapreti (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Že pred 2. sv. vojno so se gozdni posestniki določenega okoliša začeli združevati in
ustanavljati lesnoproduktivne zadruge. Glavni namen zadrug je bil pospeševanje gozdne
proizvodnje in povečanje obsega predelave ter obdelave lesa ter prodaje končnih izdelkov.
Posestniki so se združevali tudi zato, da bi se obranili pred izkoriščanjem ter nesposobnim
podjetništvom (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Po vojni se je z agrarno reformo ter nacionalizacijo precej povečala površina družbenih
gozdov. Med vojnama je bilo teh le za 0,5 %, po vojni pa je ta delež poskočil na 37. V rokah
zasebnikov so ostale le nekatere male vodne žage, ostale pa so nacionalizirali. Vojna je sicer
zelo prizadela LPI, vendar so v dobrem letu obnovili skoraj 90 % medvojnih obratov, LPI ter
gozdarstvo pa sta imela izjemno vlogo pri povojni obnovi. Tedanje ministrstvo za gozdarstvo
je leta 1945 iz nacionaliziranih gozdov ter lesnoindustrijskih obratov izoblikovalo 27 gozdnih
uprav, katerih naloga je bila organizacija gozdne ter lesne proizvodnje. Omenjene uprave so
obsegale več kot 70 gozdarstev ter 200 lesnopredelovalnih obratov, ki jih je upravljalo
državno podjetje Les. Kmalu se je izkazalo, da ti razmeroma majhni ekonomski obrati ne
zmorejo prevzeti vseh funkcij, ki so jim bile naložene. Leta 1947 so zato ustanovili 5 gozdnih
gospodarstev, ki so jih še istega leta ukinili, saj so bila prevelika za upravljanje. Nato so
ustanovili 14 gozdnih gospodarstev, katerih naloge so bile gojenje ter izraba gozdov,
predelava lesa in prodaja izdelkov lesne industrije. Država je tako želela odpraviti
antagonizem med gozdarstvom in LPI ter s tem narediti konec nizki proizvodnji ter
razdrobljenosti tej veji industrije. Po dobrem letu dni je vlada zopet ločila ožjo gozdarsko ter
industrijsko dejavnost. Tako je nastalo 14 gozdnogospodarskih podjetij ter 17
lesnopredelovalnih podjetij (LIP), ki so se ukvarjala predvsem z primarno predelavo lesa. LIP
so od gozdnih gospodarstev prevzela pravico do sečnje v gozdovih, večji del delavcev ter
strokovnjakov. Vsako posamezno lesnoindustrijsko podjetje je prevzelo mrežo industrijskih
podjetij ter surovinsko osnovo, kar je omogočalo razvoj same panoge. Po letu 1953 so
gozdnim gospodarstvom zopet vrnili pravico do izrabe gozdov, kar je vodilo do ponovnega
zmanjšanja povezanosti med gozdnimi gospodarstvi ter lesnoindustrijskimi podjetji
(Enciklopedija Slovenije, 1992).
Želje tedanje vlade so bile združevanje podjetij v lesnoindustrijska podjetja kombinatskega
tipa. Tako so nastala velika podjetja z več obrati v različnih krajih, nosilci teh združevanj pa
so bila lesnoindustrijska podjetja, ki so nastala leta 1949. Združevanje je sledilo tudi pri
trgovini z lesnimi izdelki. Leta 1967 so se trgovskemu podjetju Slovenijales priključila
številna manjša podjetja, ki so se ukvarjala s predelavo lesa. Trgovina je v zameno za to
priključitev vlagala v infrastrukturne projekte v industriji. Zgradili so žago za tropski les ter
tovarno ivernih plošč. Tako sta v Sloveniji nastali dve veliki organizaciji, ki sta združevali
lesno industrijo, Slovenijales (Brest, Lesonit, Kombinat lesnopredelovalne industrije) ter
Uniles (Javor, Meblo, Marles, Liko), na trgovskem področju pa je bila najmočnejša Lesnina
(Enciklopedija Slovenije, 1992).
Do 80. let prejšnjega stoletja so omenjena podjetja poslovala razmeroma dobro, nato pa so se
v tej panogi pojavila negativna gospodarska gibanja, zato je prišlo do številnih stečajev ter
odpuščanj. Razlogi za to o bili predvsem nizka produktivnost, slabi organiziranosti ter
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spremembami na trgu. Posledično se je poslabšala oskrba z lesom ter njegova kakovost.
Podjetja, ki so se uspela prilagoditi trgu, so bila primorana k modernizaciji, maloserijski
proizvodnji, osredotočati pa so se začeli predvsem na proizvodnjo za znanega kupca. Tako je
bilo konec leta 1988 v LPI zaposlenih še 33000 ljudi (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Že pred osamosvojitvijo so se začeli opuščati manjši in tehnološko zastareli obrati, predvsem
žage. Tranzicija ter uvedba tržnega gospodarstva pa nista prizanesla niti LPI, zato je obdobje
po osamosvojitvi prineslo nove stečaje ter spremembe v proizvodnem programu
(Enciklopedija Slovenije, 1992).
Stanje LPI v Sloveniji bomo predstavili za leto 2011, saj so najnovejši podatki dostopni za
omenjeno leto. Leto 2011 je bilo še eno v vrsti kriznih let, saj so se predvsem na področju
proizvodnje pohištva nadaljevale težave zaradi tehnološke zaostalosti, razdrobljenosti
proizvodnje ter negativne tendence splošnega gospodarskega okolja. Pozitivne trende so na
drugi strani opazili pri gradnji z lesom, ki ima velik potencial tudi zaradi sprejetja Uredbe o
zelenih javnih naročilih (Likar, 2012). Uredba za večino stavb, ki bodo v prihodnje zgrajene
iz javnih sredstev predpisuje, da mora biti delež lesa, vgrajenega v stavbo, vsaj 30 %
prostornine vgrajenih materialov. Še večji delež naj bi les oziroma lesena tvoriva prispevala
pri notranji opremi, saj Uredba tukaj predpisuje vsaj 70 % delež. To velja tako za
novogradnje, rekonstrukcije stavb, dozidave ter za vzdrževanje stavb. S tem želi država
povečati delež obnovljivih materialov (les, celuloza, konoplja, volna) v javnih stavbah,
povečati konkurenčnost ter zaposlenost v LPI (Kutnar, Tavzes, 2013).
4.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Še leta 2001, torej pred vstopom Slovenije v Evropsko Unijo, je LPI zaposlovala 19500 ljudi,
kar je takrat predstavljalo 9,3 % vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (C). Med LPI
sodita dve dejavnosti, in sicer obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva (C16) ter proizvodnja pohištva, ki ima oznako C31 (Likar,
2012).
Preglednica 3: Število zaposlenih V LPI ter predelovalnih dejavnostih v obdobju 2001-2011
Leto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

C16 + C31
19.544
20.115
19.935
19.687
19.370
18.369
19.322
16.997
14.589
13.881
11.951

C
211.139
217.017
210.809
209.360
208.427
206.408
204.402
198.011
172.775
166.685
165.515

Delež LPI (%)
9,3
9,3
9,5
9,4
9,3
8,9
9,5
8,6
8,4
8,3
7,2

Vir podatkov: Likar, 2012
Vse od leta 2001 pa do leta 2007, ki je bilo zadnje leto pred ekonomsko krizo, je proizvodnja
pohištva zaposlovala več zaposlenih kot obdelava in predelava lesa. Največ zaposlenih sta ti
dejavnosti generirali v letu 2002, in sicer 20.115. V naslednjih letih je sledilo počasno
zmanjševane števila zaposlenih v LPI, predvsem v dejavnostih, ki spadajo pod oznako C31.
24

Leta 2007 se je število zaposlenih zopet povečalo, saj je Slovenija beležila visoko
gospodarsko rast. Omenjenega leta je število zaposlenih v dejavnostih obdelave in predelave
lesa preseglo število zaposlenih v dejavnostih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva. Takšno
razmerje se je ohranilo vse do danes (z izjemo leta 2009). Od leta 2008 dalje se je število
zaposlenih v LPI drastično zniževalo. Tako se je od leta 2007 do 2011 število zaposlenih
zmanjšalo za 7400, kar predstavlja zmanjšanje zaposlenih delavcev v panogi kar za 38 %.
Prav tako se je zmanjšal delež zaposlenih v LPI glede na zaposlene v vseh predelovalnih
dejavnostih in je leta 2011 znašal le še 7,2 %.
Podatki za leto 1991 so povzeti po metodologiji, ki se je po letu 1995 korenito spremenila.
Podatki za omenjeno leto kažejo, da je bilo 5590 delavcev zaposlenih v proizvodnji žaganega
lesa ter lesenih plošč, 20187 pa v proizvodnji končnih lesenih izdelkov. Skupaj je bilo v LPI v
letu 1991 zaposlenih 5500 delavcev več kot leta 2001. Kasnejša metodologija je določene
dejavnosti iz proizvodnje končnih lesenih izdelkov uvrstila v dejavnosti z oznako C16, zato je
v letu 1991 precejšna razlika v številu zaposlenih med obema dejavnostma (Brnot, 2013).
Slika 18: Gibanje števila zaposlenih v LPI med leti 1991 in 2011

Gibanje števila zaposlenih v LPI (1991-2011)
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Vir podatkov: Likar (2012), Brnot (2013)
Zanemarljiv delež zaposlenih v sektorju C16 so v letu 2011 predstavljali zaposleni v
proizvodnji sestavljenega parketa, saj je bilo v tej dejavnosti zaposlenih le 10 oseb. Največ,
kar 45 % oseb je bilo zaposlenih v dejavnosti stavbno mizarstvo in tesarstvo. Ta dejavnost
ima zaradi javnih spodbud o zeleni gradnji ter vedno večji ozaveščenosti ljudi, da je les kot
naravni, obnovljiv ter dostopen vir zelo primeren za gradbeni material, največjo možnost za
razvoj in povečanje števila zaposlenih v prihodnosti. 22 % zaposlenih v sektorju C16 se
ukvarja s proizvodnjo furnirja in plošč na osnovi lesa. Z žaganjem, skobljanjem ter
impregniranjem lesa se je v letu 2011 ukvarjalo 1092 ljudi, kar predstavlja 16 % v strukturi
zaposlenih v sektorju C16. V proizvodnji lesene embalaže je bilo zaposlenih 291 ljudi, kar
predstavlja 4 % zaposlenih v celotnem sektorju, 13 % zaposlenih pa je delalo v proizvodnji
drugih izdelkov iz lesa, plute ter slame. V letu 2011 je bilo v dejavnostih predelave in
obdelave lesa zaposlenih 6727 oseb, kar predstavlja 56,3 % zaposlenih v celotnem sektorju.
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Slika 19: Zaposlenost v sektorju C16
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Vir podatkov: Likar, 2012
V dejavnostih vezanih na proizvodnjo pohištva je bilo leta 2011 zaposlenih 5224 oseb, kar
predstavlja 43,7 % vseh zaposlenih v LPI. Dober % zaposlenih predstavljajo delavci, ki
proizvajajo žimnice. Z izdelavo kuhinjskega pohištva se je ukvarjala slaba četrtina, oziroma
1250 zaposlenih v sektorju C31. Petino ali 1023 delavcev predstavljajo zaposleni v
proizvodnji drugega pohištva za poslovne in prodajne prostore. Dejavnost ki zaposluje največ
ljudi, zavzema proizvodnjo ostalega pohištva in predstavlja 55 % vseh zaposlenih v sektorju
C31.
Slika 20: Zaposlenost v sektorju C31
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Vir podatkov: Likar, 2012
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4.2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA LPI
V letu 2011 so industrijska podjetja v Sloveniji v povprečju povečala proizvodnjo za 2,5
indeksne točke, medtem ko so podjetja v predelovalnih dejavnostih v enakem obdobju, glede
na leto 2010, proizvodnjo povečale še za desetinko indeksne točke več. Nekoliko višjo rast so
v letu 2011 beležila podjetja v obdelavi in predelavi lesa, saj je indeks industrijske
proizvodnje glede na prejšnje leto zrasel za 3,5 indeksne točke. Že omenjene težave v
dejavnostih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva, se kažejo tudi pri obravnavanem
kazalniku, saj je ta pokazal na zmanjšanje proizvodnje za 8,2 indeksnih točk (Likar, 2012).
Indeks rasti industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (Slika 21) ter v obeh
sektorjih lesno predelovalne industrije je bil izračunan glede na povprečje industrijske
proizvodnje v letu 2005. Podatki nakazujejo, da se je trend upadanja v sektorju proizvodnja
pohištva v letu 2010 umiril, vendar so upad zaznali tudi v letu 2011. Bolje je kazalo
dejavnostim v sektorju obdelava in predelava lesa, saj je indeks sledil ostalim predelovalnim
dejavnostim in je v zadnjem letu celo nekoliko narasel (Likar, 2012). Obravnavan kazalnik
nakazuje smer in dinamiko gospodarske dejavnosti ali panoge in je izračunan na podlagi
mesečnih podatkov, ki se desezonirajo (Likar, 2012).
Slika 21: Primerjava indeksne rasti industrijske proizvodnje v C, C16 ter C31 (izračun glede
na povprečje v letu 2005)

Vir: Likar, 2012
Dotaknimo se še produktivnosti dela v industriji ter predelovalnih dejavnostih in sami LPI.
Indeks produktivnosti dela je opredeljen kot razmerje med indeksom industrijske proizvodnje
in indeksom delovno aktivnega prebivalstva. To je groba ocena in jo je potrebno jemati z
zadržkom, saj upošteva delo kot edini vhodni podatek. Produktivnost dela v industriji je bila v
letu 2011 glede na prejšnje leto večja za 4,8 indeksne točke. Glede na leto 2010 se je povečala
tudi produktivnost v dejavnostih C16 in C31. Pri slednji se je le ta povečala za 8,3, pri prvi pa
za 5,5 indeksne točke (Likar, 2012).
Indeks produktivnosti dela med leti 2005 in 2011 je izračunan glede na leto 2005 in kaže, da
je z izjemo leta 2009, produktivnost dela med obravnavanimi leti vse skozi rastla, tako v
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industriji, predelovalnih dejavnostih ter v dejavnostih, ki se ukvarjajo z predelavo in obdelavo
lesa. Najvišjo rast so beležile predelovalne dejavnosti, saj je med leti 2005 in 2011 indeks
narasel kar za 28,2 indeksnih točk. Za 1,3 indeksne točke manj je narastla produktivnost v
industriji, medtem ko je v sektorju C16 produktivnost dela narasla za 17,9 indeksnih točk.
Negativne tendence se pri obravnavanem kazalniku zopet kažejo pri proizvodnji pohištva.
Zelo velik upad produktivnosti dela so v tej dejavnosti zabeležili leta 2008, ko je
produktivnost glede na prejšnje leto padla za 25,3 indeksnih točk. V letu 2009 je
produktivnost padla še za dodatnih 22,5 indeksnih točk in je glede na leto 2005 dosegla
najnižjo vrednost. V zadnjih dveh merjenih letih pa se je tudi v tej dejavnosti produktivnost
dela nekoliko povečala.
Preglednica 4: Produktivnosti dela
Produktivnost dela
Industrija (B+C+D)
C
C16
C31

2006
107,3
107,9
102,1
108,2

2007
114,9
116,1
112,2
104,1

2008
117,8
119,7
112,3
78,8

2009
107,8
108,4
98,8
56,3

2010
121,1
122,4
111,8
57,8

2011
126,9
128,2
117,9
62,6

Vir podatkov: Likar, 2012
Za leto 2011 je zaključne račune oddalo 886 lesnopredelovalnih družb. V dejavnostih, ki
obsegajo obdelavo in predelavo lesa ter proizvodnjo pohištva, je bilo v omenjenem letu
zaposlenih 11951 ljudi, kar je skoraj 2000 manj kot leto poprej. Delež zaposlenih v strukturi
se je v enem letu znižal kar za 0,34 %, saj je v letu 2010 znašal 3 %. Prav tako se je znižal
delež družb v strukturi, in sicer za 0,04 %. Čisti prihodek od prodaje se je v LPI v letu 2011
približal milijardi evrov, kar je predstavljalo 1,3 % čistega prihodka v celotnem gospodarstvu.
Preglednica 5: Osnovni kazalniki za LPI za leto 2011
Skupaj gospodarstvo
Predelovalna industrija
Obdelava in predelava lesa
Proizvodnja pohištva
C16 + C31

Število
družb
57798
7033
545
341
886

Delež
(%)
100
12,2
0,94
0,59
1,53

Število
zaposlenih
449235
165515
6727
5224
11951

Delež
(%)
100
36,8
1,5
1,16
2,66

Čisti prihodek
(mio €)
74995
23158
647
325
972

Delež
(%)
100
30,9
0,86
0,43
1,3

Vir podatkov: Likar, 2012
Tako na domačem kot na tujem trgu so se čisti prihodki od prodaje v letu 2011 glede na
prejšnje leto povečali v sektorju obdelava in predelava lesa. Na domačem za 6,1 %, na tujem
trgu pa še za 0,3 % več. Čisti prihodki v proizvodnji pohištva so se na domačem trgu v istem
letu zmanjšali za 0,4 %, na tujem pa povečali za 2,7 %. V celotni panogi so se čisti prihodki
tako povečali za 4,4 %. Kljub temu je LPI v letu 2011 ustvarila 27,8 mio čiste izgube, kar je
slaba 2 mio manj kot v prejšnjem letu.
Negativno sta poslovala oba sektorja LPI. Nekoliko bolj uspešna je bila primarna obdelava,
kjer so v letu 2011 pridelali 8,1 mio € izgube, kar je 1,3 mio več kot leto prej. Podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo pohištva, so v letu 2011 poslovala z 20 milijonsko izgubo, kar je sicer
3 mio € manj kot leta 2010. Prav vsa podpodročja v proizvodnji pohištva so poslovala
negativno, največ izgube so imela podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo drugega pohištva
(10,5 mio €) ter proizvodnjo kuhinjskega pohištva (8,5 mio €). Pri podpodročjih primarne
predelave pa so izrazito negativno poslovala podjetja, ki proizvajajo furnir ter plošče na
osnovi lesa, saj so v letu 2011 poslovale z izgubo v višini 12,9 mio €. Podpodročja
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proizvodnja lesne embalaže, skobljanje, žaganje, impregniranje lesa ter stavbno mizarstvo in
tesarstvo pa so v letu 2011 ustvarile dobiček. Največji čisti dobiček je zabeležilo zadnje
omenjeno podpodročje, in sicer v višini 4,4 mio €.
V letu 2001 ter 2002 je podsektor proizvodnja pohištva posloval pozitivno, kar pa ni veljalo
za obdelavo in predelavo lesa. Skupaj je LPI v teh dveh letih poslovala z izgubo, ki se je še
povečala leta 2003, ko so z izgubo poslovala tudi podjetja, ki so izdelovala pohištvo. Izguba
je v letu 2003 tako dosegla 11 mio €. V naslednjih štirih letih je sledilo obdobje gospodarske
rasti, ki se je kazala tudi v dobičku v LPI in je v letu 2007 dosegel 27 mio €. 3/4 dobička so
pridelala podjetja v primarnem delu. Že naslednje leto je bilo prvo v vrsti kriznih, kar se je
poznalo tudi pri poslovanju podjetij v LPI. Omenjenega leta je celotni sektor po štirih letih, ko
so beležili dobiček, zopet posloval negativno. V letu 2009 in 2010 sta se gospodarska kriza ter
slabi poslovni rezultati v LPI le še stopnjevali. Tako je leta 2010 panoga zabeležila skoraj 30
milijonsko izgubo, ki se je v letu 2011 zmanjšala za 3 mio €.
Slika 22: Gibanje dobička in izgube v panogi med leti 2001 in 2011
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Vir podatkov: Likar, 2012
4.2.1. GORENJE NOTRANJA OPREMA
Družba Gorenje Notranja oprema, d.o.o. je registrirana po svoji večinski dejavnosti –
proizvodnji kuhinjskega pohištva, vendar tudi druge dejavnosti družbe prinašajo pomemben
delež prihodkov. V okviru lesno predelovalne industrije je to proizvodnja kopalniškega
pohištva, v okviru drugih dejavnosti pa sta najpomembnejši proizvodnja keramičnih ploščic in
proizvodnja sanitarne opreme. V svojih prodajnih salonih in industrijskih prodajalnah vršijo
tudi trgovinsko dejavnost. Družba želi postati vodilni ponudnik kuhinjskega pohištva in eden
izmed treh vodilnih ponudnikov izdelkov ostalih treh poslovnih področij delovanja podjetja
na področju zahodnega Balkana, žal pa jim to ne bo uspelo pod slovenskim lastništvom
(Letno poročilo Gorenje, 2012). Gorenju namreč ni uspelo stabilizirati pohištvene dejavnosti,
zato so se odločili za prodajo tega največjega proizvajalca pohištva na Slovenskem. Družbo je
v začetku leta kupila investicijska družba CoBe Capital, ki ima v lasti že številna evropska
priznana podjetja, ki izdelujejo pohištvo in tako postala eden največjih proizvajalcev
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omenjenih artiklov v Evropi. Družba namerava ohraniti vse proizvodnje lokacije (Maribor,
Velenje in Nazarje) ter število zaposlenih. Upamo lahko torej, da ta prodaja pomeni ponoven
vzpon lesno predelovalne industrije v tem delu Slovenije in ne njen propad (Polanič, 2013).
Na večini evropskih trgov se trend prodaje v pohištveni industriji še ni dvignil, saj se v času
negotovih ekonomskih razmer potrošniki redkeje odločajo za nakup trajnih dobrin, kot je
pohištvo, kar je seveda vplivalo na poslovanje družbe. Celotni prihodki od prodaje
proizvodov in storitev so bili v letu 2011 sicer za 1 % višji kot leto prej. Na Češkem in
Slovaškem so v letu 2011 ustvarili kar 83 % prihodkov od prodaje več kot leto prej, po nekaj
letih padanja pa se je prodaja ponovno povečala tudi na Hrvaškem ter Srbskem trgu. Največje
padce prodaje so zaznali na francoskem, nemškem ter madžarskem trgu. Poleg Slovenije so
glavni trgi za proizvode ravno omenjene države (Letno poročilo Gorenje, 2012). .
Slika 23: Prodaja po skupinah proizvodov za leto 2011 v 1000 €

Prodaja po skupinah proizvodov za leto 2011
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18 %

Kopalniško pohištvo
in sanitarna oprema

Drugo pohištvo

8721
28 %
Vir podatkov: Letno poročilo Gorenje, 2012

Največji delež v strukturi prihodkov od prodaje je v letu 2011 je pripadal kuhinjskemu
programu, kar 36 % ali 10,9 mio €, program keramike pa je ustvaril za 2,1 mio € manj
prihodkov. Po 18 % prodaje predstavljata programa kopalniškega pohištva in sanitarne
opreme ter drugega pohištva (dnevne sobe, predsobe, spalnice, otroške sobe ter ostalo
pohištvo), ki sta s prenovljenim in kakovostno izboljšanim programom precejšen dvig prodaje
zabeležila na avstrijskem ter češkem trgu. V letu 2011 je družba Gorenje NO dosegla 1 %
višjo prodajo, kot v letu 2010 in ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 31,65 mio €.
Kljub temu je bil čisti poslovni izid v letu 2011 negativen, saj je družba poslovala z 4,8
milijonsko izgubo (Letno poročilo Gorenje, 2012).
Zaradi že omenjene gospodarske in finančne krize ter zmanjšanega obsega proizvodnje so bili
v družbi prisiljeni k zmanjševanju števila zaposlenih, ki se je v letu 2011 zmanjšalo kar za
25% z mehkimi ukrepi, in sicer z 801 zaposlenih konec leta 2010, na 627 zaposlenih konec
leta 2011. Tekom leta 2012 naj bi število zaposlenih dodatno zmanjšali še za 19%, na 489
zaposlenih. Zaposleni delajo v petih obratih (Program kuhinje, Program pohištvo, Program
kopalnice, Program keramika in Program komponente), ki se nahajajo v Velenju, Šoštanju
(selitev v Velenje), vasi Gorenje (selitev v Velenje), Nazarjah in Mariboru. Del proizvodnje,
ki se sicer ne veže neposredno na lesno predelavo, so preselili tudi v Srbijo (Letno poročilo
Gorenje, 2012).
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Fotografija 2: Glavni produkti Gorenja NO: kuhinje, dnevne sobe, kopalnice ter otroške sobe

Vir: Oprema doma, 2013
4.2.2. JELOVICA HIŠE D.O.O. IN VRTEC PREDDVOR
Podjetje Jelovica hiše d.o.o. je del skupine Jelovica, ki velja za vodilnega proizvajalca
energijsko varčnih hiš, oken in vrat na Slovenskem. Podjetje Jelovica hiše sodi na evropskem
trgu med pionirje energetsko varčne gradnje in je v 55 letih obstoja v Sloveniji in po svetu
postavilo že več kot 12.000 tovrstnih objektov. V hiše vgrajujejo kvalitetne in naravne
materiale, pri tem pa se poslužujejo najnovejših tehnologij. Podjetje izdeluje montažne
individualne lesene hiše, večstanovanjske objekt ter večje objekte javnega značaja, kot so
vrtci šole in podobne ustanove. Pohvalijo se lahko s številnimi projekti in nagradami doma in
v tujini (Jelovica hiše, 2013).
V letu 2011 je podjetje prodalo za 11,3 mio € svojih izdelkov, kar je 6 % več kot leto prej. 65
% prodaje se je izvršilo na domačem trgu, preostanek pa na tujih trgih, kjer se je prodaja
povečala za 19 % glede na leto 2010. Razmere na trgu zahtevajo izjemno inovativnost ter
napore, zato si ta rezultat štejejo kot veliko spodbudo ter priznanje za kvalitetno in uspešno
delo. Kar je še pomembneje, podjetje je v letih 2010 in 2011 poslovalo pozitivno, saj so v tem
obdobju skupaj ustvarili 300.000 € dobička. Poleg tega so v letu 2011 zaposlili 8 novih
delavcev in konec leta 2011 zaposlovali 99 oseb (Letno poročilo Jelovica hiše, 2012).
Podjetje se lahko pohvali s številnimi večjimi objekti doma in v tujini. Tako so v preteklem
desetletju zgradili naselja nizko energetskih hiš v Turčiji, Nemčiji (Hamburg), Ratečah ter
Milanu. številne turistične objekte, kot je vila Bovec, apartmajski hotel na Pohorju, prav tako
pa so nadgradili hotel v Dolomitih. Zgradili so tudi pet lesenih vrtcev Jelovica, in sicer v
Kamniku, Divači, Trzinu, Šentrupertu ter Preddvoru. Najbolj ponosni so lahko ravno na
izgradnjo slednjega, saj so zanj prejeli nagrado zelena misija na sejmu DOM za najbolj
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trajnosten in okolju prijazen izdelek. Les je namreč okolju najbolj prijazen material, ki poleg
tega še zvišuje kvaliteto bivanja. Tudi sama proizvodnja pa je vezana na obnovljive vire
energije, saj se lahko družba pohvali s samooskrbo električne ter toplotne energije, ki jo
pridobivajo z lesno biomaso ter malo sončno in hidroelektrarno (Jelovica hiše, 2013).
Konstrukcija in izdelava vrtca v Preddvoru sta temeljila na uporabi lesa ter njegovih
proizvodov. Ne le, da je objekt zgrajen z ekološki materialov, tudi ogrevan je z lesno
biomaso, na strehi pa ima nameščeno malo sončno elektrarno in je tako energetsko
samooskrben. Občina je pridobila sredstva iz Eko sklada ter najela ugodna posojila, tako da je
investicija v vrednosti 2,5 mio € lahko zaživela in bila realizirana v letu 2012 (Košir, 2013)
V vrtcu je 7 oddelkov s 1371 m² skupne površine prostorov in 180 m² zastekljenih površin.
Pri gradnji objekta so uporabili 37 m³ macesnove fasadne obloge, 16 m³ lesa za
podkonstrukcijo fasade, 110 m³ lesa za stropne plošče, 145 m³ lesa za ostrešje in stropne
konstrukcije ter 130 m³ lesa za stenske elemente (Žefran, Grašič, 2013). Vsak m³ lesa, ki so ga
uporabili kot nadomestilo za drug gradbeni material, je zmanjšal izpuste CO 2 za 2 toni, kar pri
celotnem objektu znese 876 ton CO2, tolikšen ogljični odtis pa proizvede 88 povprečnih
Slovencev (Grašič, Žefran, 2013)
Fotografija 3: Pasivni leseni vrtec Preddvor

Vir: Jelovica hiše, 2013
Les kot material je več kot primeren za gradnjo tovrstnih objektov, saj ne oddaja škodljivih
snovi, ne povzroča alergij in ustvarja kakovostne bivalne pogoje ter je okolju ter ljudem
prijazen. Elementi vrtca so bili izdelani v energijsko pozitivni proizvodnji, saj je omenjeno
podjetje prvo na Slovenskem, ki iz obnovljivih virov biomasa - sonce – voda, zagotavljalo
energijsko samooskrbo. S postavitvijo vrtca v Preddvoru ter ostalimi podobnimi projekti je
družba Jelovica hiše dokazala možnosti uporabe lesa tudi za vzgojno varstvene objekte ter
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pozitivne spremembe v zavedanju možnosti za tovrstno uporabo lesa. Gradnja iz lesa bi lahko
namreč oživila tudi gradbeni sektor ter s tem dvignila delež zelenih investicij, ki prinašajo
nova zelena delovna mesta, manjšo porabo virov, nižje izpuste ter manjše stroške pri gradnji
ter vzdrževanju takšnih objektov (Košir, 2013).
4.2.3. MERKSCHA FURNIRNICA, D.O.O
Merkscha Furnirnica d.o.o. je bila ustanovljena leta 1996, ko je sedanja lastnica (Vida
Merkscha) kupila premoženje podjetja LI Savinja in prevzela od tega podjetja 72 zaposlenih.
Matično podjetje se sicer nahaja v Avstriji blizu Gradca in ima skoraj 60 letno tradicijo
predelave lesa. Pretežna dejavnost podjetja je proizvodnja furnirja, prodaja električne
energije, prodaja toplotne energije in oddajanje poslovnih prostorov v najem. Prav tako
skladiščijo, parijo in sušijo vse vrste lesa. Večino furnirja izdelajo kot dodelavne proizvodne
storitve, saj režejo furnir le iz lesa, ki je v lasti njihovih strank, torej sami nimajo svojih zalog
ali prodaje (Letno poročilo Merkscha, 2012).
Podjetje je imelo v letu 2011 119 zaposlenih, kar je 12 več kot leto prej in 47 več kot ob
začetku poslovanja. Kljub negativnim trendom v lesno predelovalni industriji je podjetje v
tem letu doseglo še boljše rezultate kot prejšnja leta. Zanimivo je, da je to predvsem posledica
proizvodnje električne energije, saj se podjetje ponaša kar s tremi lastnimi viri električne
oziroma toplotne energije (sončna elektrarna, visokotlačna kotlovnica ter mala toplarna na
biomaso). Podjetje je tako usmerjeno v trajnostni razvoj, saj precej vlaga v obnovljive vire
energije, samo v letu 2011 so opravili večje investicije v izgradnjo sončne elektrarne,
skladišče lesenih odpadkov ter predelavo turbine v toplarni (Letno poročilo Merkscha, 2012).
Slika 24: Prodaja po območjih v letu 2011, Merkscha furnirnica
Prodaja po območjih v mio € za leto 2011
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Vir podatkov: Letno poročilo Merkscha, 2012
V letu 2011 je imelo podjetje Merkscha 19,18 mio % prihodkov, kar je 48,6 % več kot leta
2010 (Slika 24). Največ storitev so opravili za tuje stranke, in sicer v vrednosti 11,33 mio €,
kar predstavlja 59,1 % vseh prihodkov. Glavni trg predstavljajo države EU, druge države pa
imajo v strukturi prihodkov le 2,3 % delež. Na domačem trgu so ustvarili v letu 2011 7,84
mio € ali 40,9 % vseh čistih prihodkov (Letno poročilo Merkscha, 2012).
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Direktor podjetja g. Peter Merkscha nam je zatrdil, da teza o tem, da najkvalitetnejši les
slovenskih gozdov brez dodane vrednosti ustvarjene v Sloveniji izvažamo v tujino, ne drži v
celoti. Kot primer je navedel licitacijo vrednega lesa, ki se že več let vrši v Slovenj Gradcu.
Kupci tega lesa so v večini primerov res tujci, vendar pa se predelava teh kvalitetnih lesnih
sortimentov v veliki meri vrši v Sloveniji, med drugim tudi v podjetju Merkscha, kjer so že
imeli v predelavi nekatere izmed hlodov, ki so dosegali rekordne vrednosti (Merkscha, 2013).
4.2.4. CERTIFIKAT FCS TER SLOVENSKI LESNI PROIZVOD
Certifikat FCS (Forest Stewardship Council) podpira vzorno ter trajnostno gospodarjenje z
gozdovi povsod po svetu. Pridobijo ga lahko tako državni kot zasebni gozdovi ter žagarski
obrati, predelovalci lesa ter lesni trgovci. Vse več trgovskih podjetij v tujini zahteva ta
certifikat, saj želijo upoštevati trajnostni vidik upravljanja z gozdovi ter izraziti svojo okoljsko
ozaveščenost in skrb za kupce. Certifikat namreč zagotavlja, da se v gozdovih ne sadijo
gensko spremenjena drevesa, ne uporabljajo nevarni pesticidi, da je vsak poseg premišljen ter
da upoštevajo pravice delavcev ter avtohtonih prebivalcev (Pomen certifikata FCS, 2011).
Kot nadgradnjo tega certifikata želimo predstaviti idejo, ki je na slovenskem trgu prisotna že
dalj časa, vendar v večji meri za živilske izdelke (projekt Kupujem slovensko, registriran
slovenski proizvod, zaščitena geografska označba ipd.). Znano je namreč, da potrošniki raje
kupujemo izdelke domačih proizvajalcev, ki so narejeni iz slovenskih surovin. V ta namen
smo s pomočjo oblikovalca Primoža Pečarja izdelali logotip, katerega bi ga lahko pridobila
vsa slovenska podjetja, ki svoje proizvode izdelujejo iz lesa slovenskih gozdov, prav tako pa
bi se njihova proizvodnja morala vršiti v Sloveniji. Na logotipu so tri smreke, ki spominjajo
na enega izmed državnih simbolov, Triglav ter napis Slovenski lesni izdelek. Idejo o tovrstnem
certificiranju izdelkov nameravamo predstaviti tudi pristojnim inštitucijam.
Slika 25: Predlog logotipa za Slovenski leseni izdelek

Avtor: Primož Pečar
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5. GOZDARSTVO NA SLOVENSKEM
Zgodovinskih zapisov o gozdovih in gozdarstvu ter uporabi lesa na Slovenskem iz obdobja
pred Slovani je zelo malo. Viri nakazujejo, da je bilo območje takrat bogato z gozdovi, ki so
jih ljudje uporabljali za gradnjo bivališč ter njihovo ogrevanje. Les so Iliri in Kelti v alpskih
pokrajinah uporabljali tudi pri rudarstvu ter pri taljenju železove rude, na Krasu pa so gozdove
izkoriščali za potrebe ladjedelništva ter gradbeništva. V čas Rimljanov pa segajo že prvi
dokazi o gospodarjenju z gozdovi, saj so na območju današnje Slovenje potekale pomembne
prometnice, kjer je potekala trgovina z lesom (Enciklopedija Slovenije, 1992). V 6. stoletju so
Slovani pričeli naseljevati širše območje današnje Slovenije. Takrat so bili gozdovi skupna
last s katerimi so gospodarile rodovne skupnosti (Remic, 1975). Slovani, ki so se naselili v
gozdnate pokrajine, so sprva uporabljali požigalniški način obdelave. To pomeni, da njive še
niso bile ustaljene, zato so bile selitve in s tem krčenje novih površin gozda zelo pogoste
(Perko, 2011). Po dveh stoletjih svobodnega gospodarjenja Slovenci izgubijo samostojnost,
saj oblast prevzame fevdalna rimsko-nemška država. Večina gozda tako preide v last
fevdalcev, kasneje pa tudi cerkve. Vendar pa slovenski kmetje tudi po uvedbi tlačanstva
obdržijo nekatere pravice v povezavi z gozdom. Tako so lahko gozd uporabljali za lastne
potrebe: kurjavo, pašo, steljo ter nabiranje plodov (Remic, 1975). Fevdalci so gozdove krčili
in s tem pridobivali nove obdelovalne površine, konec srednjega veka pa sta se začeli razvijati
tudi železarstvo in rudarstvo, ki sta s hitrim razvojem potrebovali vse večje količine lesa. Z
razvojem teh panog se je pojavila potreba po gozdnem gospodarstvu in zagotavljanju
zadostne količine lesa za daljše časovno obdobje. Tako so nastali prvi zakoni in načrti za
slovenske gozdove, vendar zaradi pomanjkanja izobraženih kadrov v praksi načrtovano
gozdarstvo ni zaživelo (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Po zemljiški odvezi leta 1947 je večina gozdov zopet prešla v roke kmetov. Ti so zaradi
splošne krize svoje težave reševali z močnim izsekavanjem, ki je privedlo v siromašenje naših
gozdov ter v vrstno spremembo, saj so pogozdovali le z iglavci, ki so nadomeščali prej
listnate gozdove. V 2. polovici 19. stoletja je gradnja železnic ter drugih prometnic še
pospešila gozdarstvo ter trgovino z lesom, ki je zaposlovala vse več delavcev (Enciklopedija
Slovenije, 1992).
Gozdni posestniki določenega okoliša so se že pred drugo vojno začeli združevati in
ustanavljati lesnoproduktivne zadruge, po vojni pa se je z agrarno reformo ter nacionalizacijo
precej povečala površina družbenih gozdov. Sledilo je obdobje združevanja gozdarstva in
LPI, ki je podrobneje opisano v poglavju o lesno predelovalni industriji. V tem času so se
uveljavila gozdnogospodarska območja ter organizacije, ki so obstajale do osamosvojitve
Slovenije. Gozdna gospodarstva so upravljala z gozdovi, svetovala lastnikom in trgovala z
lesom. V tem času proste trgovine z lesom ni bilo, saj se je moral ves les prodati preko
omenjenih organizacij (Enciklopedija Slovenije, 1992).
Dediščino GG-ev ter območij pa je prevzel Zavod za gozdove Slovenije ter posamezna
podjetja, ki so se privatizirala iz z osamosvojitvijo ter prostim pretokom storitev in blaga
izgubile monopol nad trgovino z lesom. Večina teh podjetij je pridobila koncesijo za sečnjo v
državnih gozdovih in v svojem imenu ohranila ime Gozdno gospodarstvo ali pa so se povezali
z drugimi podjetji ter spremenili svoje ime (Slovensko gozdarstvo, 2013).
Poleg omenjenih družb, deluje na trgu veliko število samostojnih podjetnikov in manjših
gozdarskih družb, ki se ukvarjajo s spravilom in sečnjo lesa. Manjši podjetniki so večinoma
opremljeni z motornimi žagami ter prilagojenimi traktorji, večji pa premorejo sodobno
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mehanizacijo za hitro in učinkovito sečnjo ter spravilo lesa. Samo ohranjanje in razvoj
slovenskih gozdov pa je po osamosvojitvi prevzel Zavod za gozdove ter njegovih 14
območnih enot. Glavna naloga teh institucij je sonaravni razvoj ter ohranjanje vseh funkcij
gozda za današnje in prihodnje rodove (Slovensko gozdarstvo, 2013).
5.1. OSNOVNI KAZALCI V GOZDARSKI DEJAVNOSTI
Delež bruto domačega proizvoda, ki ga ustvari gozdarstvo, se je v zadnjem desetletju gibal
okrog polovice % in je v letu 2011 znašal 0,6 % BDP (Gale, 2012). Število podjetij, ki so se
ukvarjale z gozdarsko dejavnostjo, se je med leti 2008 in 2011 povečevalo (Preglednica 6).
Največji porast podjetij je zaznati leta 2009, ko so glede na prejšnje leto zaznali povečanje
podjetij za 9,3 indeksnih točk. Ravno nasproten trend lahko opazimo pri številu zaposlenih,
saj se je le to v omenjenih letih precej znižalo. Največji padec so zabeležili leta 2010, ko je
število oseb, ki delajo v dejavnosti, padlo pod 2000 in se je glede na prejšnje leto zmanjšalo
za 13,4 indeksnih točk. Umiritev negativnega trenda je zaznati že v letu 2011, ko se je število
oseb, ki delajo zmanjšalo le za 32, oziroma 1,6 indeksne točke. Naj omenimo, da te številke
veljajo le za plačane zaposlene, torej tiste, ki delajo v podjetjih ali pri samostojnih
podjetnikih.
Preglednica 6: Osnovni kazalci v gozdarski dejavnosti
Leto
Število podjetij
Število oseb, ki delajo
Indeks št. podjetij
Indeks osebe, ki delajo

2008
428
2338
/
/

2009
468
2280
109,3
97,5

2010
462
1974
98,7
86,6

2011
495
1942
107,1
98,4

Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
5.2. ZAPOSLENOST IN PODJETJA V GOZDARSTVU
Zaposlenost v gozdarski dejavnost se zaradi sezonskega in občasnega dela meri v
polnovrednih delovnih močeh (PDM), zato se število oseb, ki delajo precej razlikuje od
obravnavanega kazalca. Ena PDM je ekvivalent za eno osebo, ki je eno celo leto polno
zaposlena v gozdarski enoti gozdarske ali kmetijske dejavnosti. Posebnost je tudi ta, da
pretežni delež v zaposlenosti merjeni v PDM predstavlja neplačana delovna sila, kjer gre
predvsem za kmete, ki imajo lasten gozd (Gale, 2012).
Med leti 2000 ter 2011 se je zaposlenost (merjena v PDM) v gozdarstvu gibala med 5 in 6
tisoč. Izjema je leto 2004, ko so v dejavnosti zabeležili najnižje število zaposlenih, in sicer
4653. Izjeme so tudi leta 2007, 2008 ter 2009, ko je bilo zaposlenih v gozdarstvu nekaj več
kot 6000. V letu 2011 so v gozdarstvu zabeležili 5398 polnovrednih delovnih moči, kar je slab
% več kot leto poprej (Gale, 2012).
Specifika gozdarske dejavnosti je v visokem deležu neplačane delovne sile, ki jo v 90 %
predstavljajo kmetje. Delež neplačane delovne sile je v letu 2011 znašal kar 73 % in je od leta
2002 narasel kar za 16 %. Plačano delovno silo predstavljajo zaposleni pri samostojnih
podjetnikih ter v podjetjih in predstavljajo 27 % zaposlenih (Gale, 2012).
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Slika 26: Zaposlenost v gozdarstvu merjena v polnih delovnih močeh
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
Gozdarstvo se ukvarja z gojenjem ter izkoriščanjem gozdov. Po standardni klasifikaciji
dejavnosti se sama dejavnost deli na 4 podsektorje. Največ, kar 47,8 % vseh podjetij se je v
letu 2011 ukvarjalo z dejavnostjo sečnje. Ta dejavnost zajema pridobivanje gozdnih
sortimentov (hlodovina, jamski les, drogovi ipd.), oglarjenje v gozdu na tradicionalni način ter
proizvodnjo drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije. S storitvami
za gozdarstvo se je v letu 2011 ukvarjalo 223 podjetij, kar predstavlja 45,1 % vseh podjetij. V
ta sektor spadajo storitve pri izkoriščanju gozdov, kot je gradnja vlak, transport lesa ter
njegovo nakladanje ter storitve na področju gozdarstva, kot je gozdna inventura, merjenje in
ovrednotenje lesne zaloge, varstvo pred požari, gozdarsko svetovanje ter spremljanje in
zatiranje gozdnih škodljivcev in bolezni (Pojasnila…, 2008).
Slika 27: Število podjetij po dejavnostih v gozdarstvu za leto 2011

Število podjetij po dejavnostih v gozdarstvu (2011)
27
5,5 %
Gojenje gozdov in druge
gozdarske dejavnosti
223
45,1 %

Sečnja

237
47,8 %

Nabiranje gozdnih
dobrin, razen lesa
Storitve za gozdarstvo

8
1,6 %
Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
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Le osem podjetij se je ukvarjalo z nabiranjem gozdnih dobrin, ki ne vključujejo les. Poleg
nabiranja gob v ta sektor spada še nabiranje jagod, borovnic, plute, lešnikov, orehov, žira
kostanja, želoda, balzamov, smole, drevesnih sokov ter mahu, lišajev in stelje. Z gojenjem
gozdovi in drugimi gozdarskimi dejavnostmi se je ukvarjalo 27 podjetij (5,5 %). Ta podjetja
gojijo drevesne sadike, panjavce, plantaže gozdnega drevja ali pa se ukvarjajo z nego, obnovo
in varovanjem gozda (Pojasnila…, 2008).
5.3. PROIZVODNJA GOZDARSKE DEJAVNOSTI
V gozdarskem modulu integriranih okoljskih in ekonomskih računov za gozdove, ki ga po
zelo kompleksni metodologiji izračunavajo na SURS-u, se v obračunu proizvodnje poleg
posekanega lesa vrednoti tudi stoječi les. Vrednost stoječega lesa predstavlja vrednost
potencialno izkoristljivih (gospodarskih) gozdov, ki še niso posekani, namenjeni pa so za
ekonomsko izkoriščenje. V to kategorijo torej ne spadajo varovalni in zavarovani gozdovi
(Gale, 2012).
Preglednica 7: Proizvodnja gozdarske dejavnosti v letih 2000, 2005 in 2011 v mio €
2000
2005
2011
Proizvodnja gozdarske dejavnosti v tekočih cenah
149,2
195,1
323,4
.. Gozdarski proizvodi
145
177,7
298,2
…. Stoječi les
77,4
90,7
126,8
…. Hlodi za žago in furnir
49,67
61,21
106,4
…. Les za kurjavo (vključuje les za oglje)
7,56
18,01
49,6
…. Les za celulozo in plošče
9,82
7,13
14,7
…. Ostali gozdarski proizvodi
0,64
0,65
0,7
.. Gozdarske storitve
4,13
17,45
25,2
…. Pogozdovanje
0,2
0,1
0,3
…. Ostale gozdarske storitve
4
17,3
24,9
Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
Proizvodnjo gozdarskih dejavnosti (PGD) smo predstavili za tri evidenčna leta (Preglednica
7). Proizvodnjo obravnavane dejavnosti sestavljajo dve veliki skupini, in sicer proizvodnja
gozdarskih proizvodov ter proizvodnja gozdarskih storitev. Pri slednji zelo majhen delež
prispeva dejavnost pogozdovanje, saj v vseh treh obravnavanih letih ni presegla pol mio € in
predstavlja 0,1 % celotne PGD. Ostale gozdarske storitve pa so v opazovanem obdobju
pridobivale na svojem pomenu, saj se je proizvodnja v tem sektorju od leta 2000 do leta 2011
povečala s 4 na slabih 25 mio €. V deležih to pomeni dvig iz 2,6 na 7,7 %. Podobno rast lahko
spremljamo pri gozdarskih proizvodih, kjer se je vrednost več kot podvojila. Od leta 2000 je s
145 mio narasla na 298,2 mio € v letu 2011 in je v PGD predstavljala več kot 92 %,
preostanek pa so prispevale gozdarske storitve. K vrednosti gozdarskih proizvodov v vseh
letih največ prispeva stoječi les, sledijo hlodi za žago in furnir. Največjo rast pa beleži les za
kurjavo, katerega vrednost se je v 11 letih kar posedmerila.
V letu 2011 je proizvodnja gozdarskih dejavnosti dosegla vrednost 323,4 mio € (Slika 28).
Zelo zaskrbljujoče je, da je največji delež k celotni gozdarski proizvodnji prispeval stoječi les,
torej tisti les, ki ostaja v naših gozdovih neizkoriščen. Vrednost hlodov za žago ter furnir je v
letu 2011 dosegla 106,4 mio €, kar je predstavljalo tretjino celotne PGD. Pomemben segment
je predstavljal tudi les za kurjavo, katerega delež v PGD se je od leta 2000 do leta 2011
dvignil s 5 na 15,5 % in je leta 2011 dosegel vrednost 50 mio €. S 7,7 % (24,9 mio €)
proizvodnega deleža so v letu 2011 sledile ostale gozdarske storitve in s 4,5 % les za celulozo
38

in plošče. Vrednost proizvodnje slednjega se je v zadnjem desetletju sicer zvišala njen delež
pa se je zmanjšal. Pogozdovanje ter ostali gozdarski proizvodi so v letu 2011 skupaj k
vrednosti PDD prinesli le 1 mio €, kar je predstavljalo le 0,3 %.
Slika 28: Proizvodnja gozdarske dejavnosti v letu 2011
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013

Vmesna potrošnja predstavlja vrednost proizvodov in storitev, ki se uporabijo v proizvodnem
procesu. Njena vrednost vpliva na dodano vrednost ter faktorski dohodek celotne gozdarske
dejavnosti in omogoča primerjavo z drugimi dejavnostmi v gospodarstvu (Gale, 2012).
Podobno kot za PGD, smo predstavili podatke o vmesni potrošnji v gozdarstvu za leta 2000,
2005 ter 2011 (Preglednica 8). Obravnavan kazalec je v obdobju 2000-2011 stalno naraščal in
se je iz 47,7 mio dvignil na 118,6 mio € v letu 2011. Največjo postavko pri vmesni potrošnji
je skozi vsa leta predstavljal stoječi les, katerega vrednost se je v opazovanem obdobju več
kot podvojila, njegov delež v vmesni potrošnji pa se je iz 32 % leta 2000 padel na 54 % leta
2011. K vmesni potrošnji veliko prispeva tudi poraba energije ter gozdarske storitve
uporabljene v proizvodnem procesu. Vrednost slednjih se je v obravnavanem obdobju
povečala kar za 6-krat, potrošnja v sektorju energije pa se je povečala za 260 %. Podoben
trend je zaznati pri sredstvih namenjenih za vzdrževanje materiala, preostale postavke pa
ostajajo skozi vsa leta na približno istem nivoju in ne presegajo vrednosti milijona €.
Preglednica 8: Vmesna potrošnja v gozdarstvu v mio €
Stoječi les
Sadike
Energija
Zaščitna sredstva in pesticidi
Vzdrževanje materiala
Gozdarske storitve opravljene v proizvodnem procesu
Posredno merjene storitve finančnega posredništva
Ostali proizvodi in storitve
Vmesna potrošnja

Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
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2000
30,5
0,6
8,3
0,2
2,9
4,13
1
0,2
47,7

2005
40,3
0,6
11,1
0,3
4,2
17,45
0,9
0,3
75,2

2011
62,6
0,4
22
0,2
7,1
25,2
0,9
0,6
118,6

Izračuni vmesne potrošnje za leto 2011 kažejo, da je stoječi les z vrednostjo 62,6 mio €
predstavljal več kot polovico obravnavane vrednosti. Po vrednosti so sledile gozdarske
storitve, ki jih je bilo za dobrih 25 mio €. V gozdarski dejavnosti se uporabi tudi veliko
goriva, največ bencina in dizelskega goriva (95 %), sledi poraba maziv ter elektrike (Gale,
Lešič, Slatnar, 2011). Tako so za energijo porabili 22 mio € oziroma 18,5 % celotne vmesne
potrošnje. Precejšen strošek je predstavljalo tudi vzdrževanje strojev in motornih žag, ki so
nujno potrebni za varno ter učinkovito proizvodnjo gozdarskih dejavnosti. Tako so v letu
2011 porabili v ta namen 7,1 mio %, kar je predstavljalo 6 % vmesne potrošnje. Sredstva za
sadike, pesticide in zaščitna sredstva, posredno merjene storitve finančnega posredništva ter
ostali proizvodi in storitve so v omenjenem letu skupaj znašali 2,1 mio €.
Slika 29: Vmesna potrošnja za leto 2011
140

Ostali proizvodi in storitve

120

0,6

100
0,9

80

60

Gozdarske storitve opravljene v
proizvodnem procesu

25,2
7,1

Posredno merjene storitve
finančnega posredništva

0,2

Vzdrževanje materiala

22
0,4

Zaščitna sredstva in pesticidi

40

Energija
62,6

20

Sadike

0

Stoječi les

Vmesna potrošnja v letu 2011 (mio €)
Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
5.4. FAKTORSKI DOHODEK TER ČIST DOBIČEK V GOZDARSTVU
Faktorski dohodek je najrealnejša dohodkovna kategorija v gozdarski dejavnosti in je
nekakšna nadgradnja dodane vrednost (proizvodnja gozdarske dejavnosti v osnovnih cenah,
zmanjšana za vmesno potrošnj in potrošnjo stalnega kapitala). Vključuje namreč vse
subvencije, ki se nanašajo na gozdarsko proizvodnjo, tudi druge subvencije na proizvodnjo,
medtem ko dodana vrednost vključuje le subvencije na proizvode (Gale, 2012). Zato smo se
odločili, da prikažemo ravno ta kazalnik. Med leti 2000 in 2011 je faktorski dohodek narasel s
slabih 100 mio na 184,3 mio €, kar pomeni porast kar za 89 %. Leta 2001 je faktorski
dohodek sicer narasel za 10 %, vendar je v naslednjih petih letih njegova vrednost stagnirala.
V letu 2006 je faktorski dohodek glede na prejšnje leto narasel za 30 % ter še za dodatnih 16 v
letu 2007. Rast je umirila gospodarska kriza, saj je obravnavani kazalnik leta 2009 padel pod
mejo 150 mio €, vendar je že v naslednjih dveh letih narasel za 25 %.
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Slika 30: Faktorski dohodek med leti 2000 in 2011 v gozdarstvu
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
Za razliko od lesno predelovalne industrije, je gozdarska dejavnost kljub krizi poslovala z
dobičkom. Leta 2007 je ta znašal kar 9,38 mio € in se je glede na leto 2006 povečal za 15,6
indeksnih točk. Že leta 2008 se je dobiček gozdarskih družb zmanjšal kar za 64,5 indeksnih
točk in je znašal le dobre 3 mio €. Podoben upad dobička je sledil tudi v naslednjem letu, leta
2010 pa je dejavnost ponovno beležila rast dobička. Podatki za leto 2011 kažejo ponoven
padec dobička, saj je le ta v letu 2010 znašal 2,19, leta 2011 pa le še 1,25 mio €.
Preglednica 9: Čisti dobiček v obdobju 2007 - 2011
2007
2008
2009
Čisti dobiček (mio €)
9,38
3,28
1,35
Drseči indeks
115,6
35,5
40,8
Vir: Kazalniki poslovanja GZS, 2013

2010
2,19
157,1

2011
1,25
55,1

5.5. GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (GG SG) je bilo podobno kot druga GG ustanovljeno
leta 1947 in je bilo po različnih zakonih večkrat preoblikovano v različne organizacijske
oblike. Leta 1974 so se združili z lesno industrijo v enotno podjetje LESNA in se 15 let
kasneje tudi izločili iz tega podjetja. Leta 1996 so podpisali pogodbo o razdružitvi ljudi in
premoženja na Zadruge, Zavod za gozdove in Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec ter se 2
leti kasneje preoblikovali v delniško družbo. Leta 2004 so odprli novo žagalnico v Otiškem
Vrhu ter se leta 2007 povezali s Smreko Gornji Grad (odkup poslovnega deleža) ter ustanovili
družbo Energetika Biomasa, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo električne ter toplotne
energije. V času po osamosvojitvi se je družba uspešno preoblikovala in se ukvarjala tako z
gozdarstvom, lesno predelavo, odkupom lesa, gradnjo lesenih objektov, načrtovanjem
objektov in razvojnimi rešitvami ter raznimi projekti, trgovino na debelo in drobno ter
proizvodnjo energije iz lesnih ostankov (Letno poročilo GG SG, 2012). Poleg družbe
Energetika Biomasa, je v lasti GG SG še hčerinska družba GLI Gozdno lesni inženiring, ki
je bila ustanovljena z namenom združitve znanja, strokovnosti, fleksibilnosti in poenotenega
nastopa podjetij skupine GG SG na trgu. Imajo veliko izkušenj pri načrtovanju in izgradnji
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masivnih lesenih objektov individualnega, javnega, poslovnega in turističnega značaja ter
oblikovanju in plasiranju razvojnih rešitev uporabe lesa v gradbeništvu. Zavzemajo se za
razvoj novih produktov in promocijo lesa v čim širšem spektru uporabe. GG INPO je
hčerinska družba v stoodstotni lasti Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec in ima status
invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so primarna predelava listavcev, izdelava palet in
projektiranje. Žaganje lesa listavcev s tračno tehnologijo in izdelava pohištvenih elementov
sta primarni razvojni dejavnosti družbe. V Gornjem Gradu pa so oživili tudi proizvodnjo
izdelovanja lesenih masivnih hiš po sistemu brun od podjetja Smreka, d.o.o., katere blagovna
znamka je še danes sinonim za kvalitetno gradnjo iz brun ne samo v Sloveniji, ampak tudi v
tujini. Prodajni program brunaric so dopolnili še z izdelavo hiš iz masivnih lesenih sten.
Podjetje, ki se ukvarja z gradnjo lesenih stavb pa se imenuje Lesoteka hiše (Skupina GG SG,
2013).
Preglednica 10: Osnovni kazalci poslovanja GG SG v obdobju 2007-2011
2007
2008
2009 2010 2011
Državna hlodovina (m³)
61000
61760 61680 63491 64045
Odkup hlodovine (m³)
49651
36400 27375 29343 32970
Skupaj (m³)
110651 98160 89055 92837 94015
Razrez žage (m³)
50236
52700 50268 48184 45971
Prihodki od prodaje (mio €)
11,42
11,49 9,7
10,68 12,19
Dodana vrednost (mio €)
2,58
2,85
2,68 3,14
3,31
Št. zaposlenih (po št. opravljenih ur) 98
103
110
111
110
Delež izvoza (%)
36
32
31
33
31
Vir: Letno poročilo GG SG, 2012

Plan 2012
67000
42000
109000
52000
13,6
3,42
115
30

Število zaposlenih se v podjetju iz leta v leto nekoliko povečuje. Konec leta 2011 je bilo v GG
SG zaposlenih 116 delavcev, poleg njih pa je preko pogodb za podjetje delalo še 19 oseb.
Skoraj polovica zaposlenih (55) se je v letu 2011 ukvarjalo s sečnjo ter spravilom lesa iz
državnih gozdov. 11 oseb je skrbelo za prevoz lesa ter servis opreme. Po 12 oseb je bilo
zaposlenih v trgovinah, ki jih ima GG SG ter v skupnih službah. Na žagarskem obratu na
Otliškem vrhu je bilo zaposlenih 21 delavcev, za odkup ter prodajo lesa pa so skrbeli 4
zaposleni. Zaposleni poleg svojih delovnih obveznosti uvajajo tudi nove kadre. V letu 2011 so
dijaki in študenti v podjetju opravili preko 2000 ur praktičnega izobraževanja (Letno poročilo
gg SG, 2012).
V letu 2011 so v koncesijskih gozdovih posekali 61.028 m3 lesa, od tega 54.557 m3 iglavcev
in 6.471 m3 listavcev. Zelo spodbuden podatek je, da je GG SG izvažalo samo drobno
hlodovino in manjvredne sortimente, kvalitetno hlodovino pa so prodali na domačem trgu,
več kot polovico lesne surovine pa so predelali sami. 71% dela so opravili z lastnimi delavci,
29% pa s podizvajalci. GG SG veliko vlaga v sodobno tehnologijo, saj je to potrebno zaradi
pomanjkanja gozdnih delavcev in vedno dražjega ročnega dela (Letno poročilo GG SG,
2012).
Iz podatkov je razvidno, da je prodana količina žaganega lesa v letu 2011 glede na enako
obdobje v letu 2010 nekoliko upadla, vrednostno pa je ostala na enaki ravni. To kaže na dvig
povprečne prodajne cene tako žaganega lesa kot ostankov. Dvig se je zgodil zaradi bistvene
spremembe v strukturi trgov, na katere je družba plasirala svoje proizvode v omenjenem letu.
Delež prodaje na domačem trgu se glede na leto 2010 ni bistveno spremenil, se je povečal
delež prodaje v EU (iz 28% na 35% celotne prodaje) in zmanjšal delež prodaje na tuje trge,
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predvsem na hrvaški trg (iz 15% na 6% celotne prodaje). To je ugodno vplivalo na povprečno
prodajno ceno proizvoda, saj se na trgih EU za naše izdelke dosegajo v povprečju višje cene
kot na tujih trgih, prav tako pa se zahteva višja stopnja dodelave, predvsem sušenja, kar je
prav tako ugodno vplivalo na strukturo dohodkov GG SG. Na domačem trgu so povečevali
prodajo predvsem preko lesnih centrov, kar je imelo pozitiven vpliv na povprečno prodajno
ceno proizvoda, saj se v lesnih centrih dosega približno 10% višja prodajna cena, kot pri
prodaji neposredno iz žage. Tako so skupaj v letu 2011 prodali 25660 m³ žaganega lesa v
vrednosti 3,38 mio € ter 72660 m³ lesnih ostankov v vrednosti 0,94 mio € (Letno poročilo GG
SG, 2012).
Slika 31: Prodaj po trgih v letu 2011

Prodaja po trgih v letu 2011
6%

35%
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Vir podatkov: Letno poročilo GG SG, 2012
GG SG se ukvarja tudi z odkupom lesa. Celotno Koroško pokrajino pokrivata za odkup lesa
od lastnikov gozdov dva odkupovalca. Od pravnih oseb pa les odkupuje pogodbeni
odkupovalec na terenu. Odkupovalci lesa so od lastnikov gozdov na terenu odkupili 24.956
m3 lesa, možnosti povečanja odkupa lesa pa v družbi vidijo še na področju Mislinjske ter
Spodnje Mežiške doline. Odkup od pravnih oseb so realizirali v višini 7.277 m3, predvsem za
potrebe žage Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec, d.d. (5.143 m³) in odkupa celuloznega
lesa za eksterne kupce 2.134 m3. Tako je gospodarska družba v letu 2011 razpolagala z
94.262 m3 gozdnih lesnih sortimentov (Letno poročilo GG SG, 2012).
V slovenskem merilu je v preteklih letih Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec postalo eden
izmed najpomembnejših predelovalcev hlodovine. Skupna količina predelane hlodovine
listavcev in iglavcev se približuje količini 50.000 m³. Z gotovostjo lahko trdimo, da se
podjetje uvršča med največje žagarske obrate v državi. V okviru Gozdnega Gospodarstva
Slovenj Gradec predstavlja PE Žaga po predvideni letni realizaciji največjo poslovno enoto.
Dejavnost PE je primarna predelava hlodovine: beljenje, krojenje in v zadnji fazi procesa dela
sam razrez lesa. V prihodnosti je cilj podjetja posodabljanje primarne predelave ter krepitev
na žagarskem področju. Dejavnost je koncentrirana na lokaciji v Otiškem Vrhu, ki je po svoji
naravni legi center dogajanja podjetja. Lokacija je stičišče Mislinjske, Mežiške ter Dravske
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doline. Predelava hlodovine se vrši s sodobno opremo za pripravo in obdelavo oblovine,
najsodobnejšo opremo za žaganje in z ustreznim skladiščnim prostorom (Letno poročilo GG
SG, 2012).
Fotografija 4: Slogan GG SG: »Od gozda do hiše«.

Vir: Skupina GG SG, 2013
Poleg vsega naštetega v sklopu družbe obratuje tudi trgovina (Radlje ob Dravi), ki je
specializirana za prodajo gozdarske opreme in zaščitnih sredstev za delo v gozdu in skrbi
zlasti za nabavo gozdarske opreme in rezervnih delov za druge poslovne enote. Veliko truda
vlagajo tudi v servisiranje izdelkov blagovnih raznih blagovnih znamk motornih žag ter
prodaji zaščitnih tulcev za gozdne sadike. Zagotavljajo nemoteno oskrbo blaga za potrebe
Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Z dodatnim usposabljanjem, znanjem in izkušnjami
dosegajo tudi višji nivo naših storitev (Letno poročilo GG SG, 2012).
Fotografija 5: Lesoteka v Radljah ob Dravi

Vir: Skupina GG SG, 2013
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V letu 2011 so lesna centra na Ptuju in v Levcu pričela predstavljati pod novo blagovno
znamko LESOTEKA. Lesoteka ni zgolj nova blagovna znamka, temveč je namenjena
predvsem promociji in rabi koroškega lesa. Trgovini Lesoteka Levec in Ptuj sta specializirani
trgovini z gradbenim konstrukcijskim lesom, mizarskim lesom, lesnim ploščam, masivnim
oblogam in blagom, ki se uporablja za obdelavo, zaščito in spajanje lesa. Glavnina kupcev so
trgovine z gradbenimi materiali, proizvajalci montažnih hiš, krovci, mizarji, manjši gradbinci,
popoldanski mojstri in hobi uporabniki (Letno poročilo GG SG, 2012).
Direktor GG SG Silvo Pritržnik poudarja, da je družba usmerjena v kvalitetno predelavo lesa
s prepoznavnostjo na področju izdelave lesenih konstrukcij in objektov iz lesa, ki je kot
naravna obnovljiva surovina vzgojen in pridobljen iz koroških gozdov. Velik poudarek
namenjajo sinergijski povezanosti procesov gozdarstva, predelave lesa, gradbeništva ter
izdelave objektov iz lesenih konstrukcij in trgovini z lesom (Letno poročilo GG SG, 2012).
Družba se ukvarja in razvija primarno predelavo iglavcev, medtem ko razvoj primarne
predelava listavcev in predelavo kvalitetnega lesa, izvaja preko povezane družbe GG INPO.
Oskrbovanje trga s konstrukcijskim in žaganim lesom za gradbene namene je težišče trženja
družbe. S tem produktom je družba konkurenčna dobro tehnološko organiziranim evropskim
gigantom. Družba ima v evropskem merilu sodobno tehnološko opremo za proizvodno
konstrukcijskega lesa. Proizvodni proces žagarstva obvladuje tako iz organizacijskega,
kadrovskega, tehnološkega in tržnega vidika. Pritržnik še dodaja, da so leto 2011, kljub
zahtevnim pogojem poslovanja in relativno veliki intenzivnosti na področju investicij uspešno
zaključili z minimalnim dobičkom in povečanjem obsegom poslovanja. GG SG in njene
hčerinske družbe so tako dober zgled ostalim slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo s sečno
ter predelavo in obdelavo lesa (Letno poročilo GG SG 2012).
5.6. GOZDARSTVO NA KMETIJI ROMIH
Odločili smo se, da izdelamo lesno verigo, torej sledimo lesu od gozda do končnega izdelka.
Lesno verigo smo začeli pri g. Romihu, kmetu s Planine, ki ima v lasti 35 ha gozdnih površin
na Bohorju, do 1000 m visokem delu Vzhodnega Predalpskega hribovja, kjer so najpogosteje
zastopane drevesne vrste bukev, smreka ter jelka. Sicer ima g. Romih na svoji kmetiji 18 krav
ter 15 telic, torej je njegova dejavnost usmerjena v pridelavo mleka ter mesa. V lasti ima 11
ha travnikov ter dodatnih 31 ha v najemu (Romih, 2013).
Za spravilo lesa uporablja traktor Landini ter vitlo podjetja Tajfun, ki je eden vodilnih
proizvajalcev gozdarske mehanizacije v tem delu Evrope in ima svojo proizvodnjo locirano
ravno na Planini. Pri spravilu lesa mu največ pomaga moj sin, trenutno pa posekajo okoli 300
m³ lesa, v večletnem povprečju pa okoli 100 m³. Hlodovine je okoli 50 %, vse ostalo pa
odpremijo kot drva.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji nimajo registrirane, so pa v preteklosti les žagali za
gradbene namene, vendar so to dejavnost že opustili, saj ni več prinašala dobička. G. Romih
se je prijavil na razpis za dodatna sredstva za mehanizacijo in ureditev gozdih vlak, vendar
njegovi prošnji niso ugodili. Ocenjuje, da je za dodatno izobraževanje kmetov na področju
gozdarstva dobro poskrbljeno, saj le to poteka preko zavoda za gozdove, s strani kmetijsko
gospodarske zbornice pa trenutno še ne. Država subvencionira saditev mladih dreves in
kasneje čiščenje, čedalje bolj se trudi tudi na ekonomskem področju, saj želi od kmetov in
gozdnih gospodarstev dobiti čim več (plačilo odkazila, dvig katastra na gozdove in podobno)
nam je pojasnil Romih (2013).
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Prav tako meni, da tudi v gozdarstvu prihaja do številnih nepravilnosti, saj se koncesije za
sečnjo državnih gozdov ter sredstva za investicije v gozdarsko opremo dodelujejo
netransparentno ter po načelu vez in poznanstev (Romih 2013). Do podobnih zaključkov so
prišli tudi raziskovalni novinarji RTV Slovenije. Ugotovili so namreč, da lastniki gozdnih
gospodarstev koncesije pridobivajo na načine, ki imajo očitne znake korupcije. Ti
posamezniki so bili namreč v preteklosti nadzorniki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki
podeljuje koncesije, danes pa jih prejemajo sami in tako prihajajo do velikih finančnih koristi,
država pa na ta račun izgublja milijone prepotrebnih sredstev. Koncesijski les je tudi cenejši,
tako da ostali ponudniki ne morejo konkurirati s ceno in so tako v veliko slabšem položaju.
(G.C., 2012).
Fotografija 6: Spravilo lesa v gozdovih na Bohorju ter posledice snegoloma konec oktobra
2012

Avtor: Luka Romih
Les, ki ga ne odpremijo kot drva, g. Romih proda podjetju Vigred iz Sevnice, ki se ukvarja s
predelavo lesa. Kupci njihovih polizdelkov so lesni obrati ter pohištvena industrija, kjer je
gospodarska kriza v zadnjih letih močno udarila. Težave imajo zlasti zaradi nenehnega
pritiska na znižanje cen, plačilne nesposobnosti strank, pri izterjavi terjatev ter dolgih
plačilnih rokih. Zadnja leta se v tej branži vrstijo stečaji, prisilne poravnave njihovih kupcev,
vendar so kljub temu v letu 2011 uspeli poslovati z dobičkom (Letno poročilo Vigred, 2012).
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6. GOZDARSTVO IN LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA V
EVROPSKI UNIJI
Gozdarstvo in nadaljnja predelava lesa zagotavljata zaposlitev za milijone delavcev v
Evropski Uniji, še posebej v njenih podeželskih predelih. Gozdarstvo poleg same sečnje in
spravila lesa zajema tudi nabiranje in pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter raznih
gozdarskih storitev. Nadaljnje predelovalne dejavnosti pa zajemajo predelavo in obdelavo lesa
ter proizvodnjo pohištva in papirja. Slednjo dejavnost bomo pri naši raziskavi izpustili, saj je
nismo obravnavali niti na nivoju Slovenije (Forestry in the…, 2011).
6.1. GOZDARSTVO V EU
Ocene nacionalnih računov kažejo, da je dodana vrednost v osnovnih cenah za gozdarstvo v
EU v letu 2008 dosegla 21 milijard € in se je glede na leto 2005 povečala za 35 %. Na podlagi
razpoložljivih podatkov iz integriranih računov za gozdarstvo sta le Španija in Francija
zabeležili manjši padec dodane vrednosti med letoma 2005 in 2008, medtem ko se je dodana
vrednost v Romuniji, Bolgariji ter Sloveniji povečala za vsaj 50 %. Največ BDV sta v letu
2008 proizvedli največji proizvajalki okroglega lesa, Švedska ter Finska (vsaka več kot 3
milijarde). Zanimivo je, da je Finska na prvem mestu, kljub precej manjši količini posekanega
lesa. Francija ter Nemčija sta v letu 2008 v gozdarstvu skupaj pridelali 5 milijard € BDV,
Poljska ter Avstrija pa za polovico manj (Forestry in the…, 2011).
Podatki o dodani vrednosti dejavnosti ter površinah gospodarskega gozda članic kažejo, da je
bila dodana vrednost (DV) ustvarjena na hektar gozda najvišja v Avstriji in na Portugalskem.
V obeh primerih je bila višja od 300 € in 20-krat večja kot povprečna dodana vrednost na ha v
Grčiji. Omenjenima državama so sledile Češka, Nemčija ter Francija. Slovenija se je po tem
kazalniku razvrstila skupaj s Slovaško v sredino lestvice s 159 €/ha, kar je več kot polovico
manj od avstrijskega povprečja. Na dnu lestvice je poleg Grčije še Bolgarija, Ciper ter
Španija. Slovenija se v tej panogi po BDV lahko primerja s precej večjo a manj gozdnato
Madžarsko, v obeh državah je BDV v letu 208 namreč znašala okrog 190 mio €.
Slika 32: Dodana vrednost na hektar gospodarskih gozdov za leto 2008
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Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
47

200

300

400

Zaradi specifičnosti dela v gozdarstvu se zaposlenost v tej panogi meri s polnovrednimi
delovnimi močmi (PDM). Delavci v gozdarstvu so v večji meri kmetje, ki imajo poleg
gozdarstva še druge vire prihodkov ter drugo delo. Največ PDM je v letu 2010 zabeležila
Romunija, kar 49200, sledila ji je Nemčija s 39000 ter Švedska s 33000 PDM. Več kot 20
tisoč PDM so zabeležili še v Franciji, na Finskem ter v Avstriji. Bolj zgovoren in zanimiv
podatek pa je zagotovo dodana vrednost na PDM (1000 €/PDM), ki nam prikaže učinkovitost
sečnje in je odvisna predvsem od stopnje mehanizacije, reliefnih razmer ter razvitosti držav
(Slika 33). Največjo dodano vrednost v gozdarstvu je v letu 2008 ustvaril gozdar na Finskem,
kar 146200 €. Na drugi strani je povprečen bolgarski delavec ustvaril kar 21 – krat manj, torej
7000€. V spodnjem delu lestvice so poleg Bolgarije še Grčija, Ciper ter Romunija. Visoke
dodane vrednosti na polnovredno delovno moč pa so ustvarili še v Franciji (95600 €) ter v
Avstriji in na Portugalskem, ki sta na vrhu že pri prejšnjem kazalniku (Slika 32). Slovenija se
je s slabimi 30000 € uvrstila v sredino lestvice, poleg Združenega kraljestva ter Češke.
Slika 33: BDV v 1000 € na PDM v letu 2008
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Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
6.2. LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA V EU
Gozdovi zagotavljajo obnovljivo surovino za lesno predelovalno industrijo. S predelavo lesa
se je leta 2008 znotraj ukvarjalo več kot 310000 družb, ki so zaposlovale 2,56 mio delavcev.
To pomeni, da se je 12,8 % vseh podjetij, ki so bile registrirane v predelovalnih dejavnostih,
ukvarjalo s katero od predelav lesa. Povprečno lesno predelovalno podjetje je v letu 2008
zaposlovalo 7,5 delavcev, skupaj pa so vsa podjetja prispevala 7,2 % vseh delavcev v
predelovalnih dejavnostih (Forestry in the…, 2011).
V sektorju obdelava in predelava lesa je v letu 2008 delovalo 50000 več podjetij, kot v
sektorju proizvodnje pohištva, vendar sta omenjeni panogi beležili praktično identične
rezultate pri dodani vrednosti (obe po 35 milijard €) ter zaposlovali približno enako število
zaposlenih. V sektorju C 16 je razporeditev podjetij v podsektorjih zelo podobna tisti v
Sloveniji (Slika 19). Prevladujejo namreč podjetja, ki se ukvarjajo s stavbnim mizarstvom ter
tesarstvom, sledijo žagarski obrati ter podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo drugih izdelkov
iz lesa, plute ter slame. Slednja veljajo za majhna podjetja, saj v povprečju zaposlujejo le 4
delavce (Forestry in the…, 2011).
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Prav tako je razporeditev podjetij v podsektorjih v proizvodnji pohištva zelo podobna
razporeditvi pri nas. Prevladujejo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ostalega pohištva,
podjetij, ki proizvajajo žimnice pa je zelo malo. Delež podjetij, ki izdelujejo kuhinjsko
pohištvo ter pisarniško in trgovsko pohištvo je približno enak, vendar slednje zaposlujejo več
delavcev ter proizvedejo večjo dodano vrednost.
Preglednica 11: Osnovne karakteristike podjetij lesno predelovalne industrije v EU
PROIZVODNE DEJAVNOSTI
Obdelava in predelava lesa (C16)
Žaganje, skobljanje, impregniranje lesa
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
Proizvodnja sestavljenega parketa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proiz. drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
Proizvodnja pohištva (C31)
Pisarniško in trgovinsko pohištvo
Kuhinjsko pohištvo
Proizvodnja žimnic
Ostalo pohištvo
SKUPAJ (C16 in C31)

Št. družb
2423104
180941
35155
4420
1245
98521
9952
31647
130000
17424
15943
2000
91737
310941

Dodana vrednost (mio €)
1669537
34919
7206
5400
744
15158
3147
3238
35046
8717
5262
1569
19498
69965

Št. zaposlenih v 1000
32961
1157
273
120
21
508
95
139
1200
222
135
50
789
2357

Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
K dodani vrednosti v sektorju obdelava in predelava lesa je na nivoju EU v letu 2008
prispevala Nemčija, in sicer 5,6 milijarde € (16 %). Sledila ji je Italija s 4,7 milijardami €
dodane vrednosti, Združeno kraljestvo (3,7), Francija (3,5), Španija (2,95) ter Avstrija in
Poljska z dvema milijardama € dodane vrednosti. Delež Slovenije v celotni dodani vrednosti
sedemindvajseterice je v letu 2008 znašal 0,6 % (215 mio €).
Pri proizvodnji pohištva je bila s 7 milijardami € dodane vrednosti na vrhu Nemčija, ki je v
obravnavanem letu k dodani vrednosti omenjene panoge v celotni EU prispevala kar petino.
Na drugem mestu po ustvarjeni dodani vrednosti se je znašla Italija s pol milijarde € manj.
Sledijo ji že zgoraj naštete države, Slovenija pa je s 225 mio € dodane vrednosti uvrstila v
spodnji del razpredelnice.
Vpliv finančne in gospodarske krize je bilo moč zaznati tudi v lesno predelovalni industriji.
Indeks obsega proizvodnje v sektorju obdelava in predelava lesa se je v EU zmanjšal za 25,2
indeksnih točk od največje proizvodnje konec leta 2006, pa do aprila 2009, ko je proizvodnja
dosegla najnižjo točko. Proizvodnja se je nato ustalila in začela ponovno naraščati, podoben
trend pa je mogoče spremljati tudi pri pohištveni industriji.
Dodana vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti
ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila
v enem letu. Če dodano vrednost delimo s številom zaposlenih dobimo zelo zanimiv ter
nazoren kazalnik (Slika 34). Dodano vrednost na zaposlenega v 1000 € smo prikazali posebej
za panogo izdelava pohištva ter obdelava in predelava lesa. Pri slednji so največjo
DV/zaposlenega dosegli v Luksemburgu in Belgiji. V zgornjem delu razvrstitve najdemo še
Avstrijo ter Nemčijo, vse tri skandinavske države, ki so članice EU in Nizozemsko.
Povprečen slovenski delavec v obdelavi in predelavi lesa je v letu 2010 ustvaril 21400 €
dodane vrednosti, kar nas uvršča med članice z najnižjo vrednostjo kazalnika. Veliko pove
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podatek, da se je Slovenija znašla med dvema baltskima državama ter za Češko in Slovaško.
Le 5600 € dodane vrednosti je ustvaril povprečen bolgarski delavec, pod 10000 € dodane
vrednosti pa sta v letu 2010 ustvarila še povprečen romunski ter litvanski delavec.
Pri proizvodnji pohištva je povprečen evropski delavec ustvaril manjšo dodano vrednost, kot
delavec v obdelavi ter pridelavi lesa. Z 69000 € dodane vrednost na zaposlenega v letu 2010
je na vrhu razpredelnice Danska, sledi ji Nizozemska s 14000 € manj, še 400 evrov manj
dodane vrednosti pa je ustvaril švedski delavec. Med 40 in 54 tisoč € dodane vrednosti so
ustvarili še zaposleni v proizvodnji pohištva v preostalih dveh članicah Beneluksa,
Združenem Kraljestvu, Franciji, na Finskem, Nemčiji ter Avstriji. Pri proizvodnji pohištva je
povprečen slovenski delavec ustvaril 4100 € manj, kot delavec v predelavi in obdelavi lesa.
Kljub temu se je Slovenija v obravnavani panogi uvrstila nekoliko višje, torej pred baltske
države, Slovaško ter Češko. Na zadnjem mestu zopet najdemo Bolgarijo (4700 €/preb.),
sledijo ji Romunija ter Latvija.
Slika 34: Dodana vrednost na zaposlenega v lesnopredelovalni industriji

Dodana vrednost na zaposlenega v LPI (2010)
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6.2.1. LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA V AVSTRIJI
LPI v sosednji Avstriji velja za eno izmed najbolj razvitih v EU in je lahko dober zgled za
izkoriščenje ter predelavo lesa tudi pri nas. Lesna industrija je v Avstriji v letu 2011 dosegla
proizvodnjo v vrednosti 7,64 milijarde €, kar je za 8,3 % več kot leto prej. Tako se je
nadaljeval pozitiven trend iz leta 2010, ko je obravnavana panoga beležila kar 13,6 % rast
proizvodnje (Yerit, 2013).
LPI je v Avstriji izredno izvozno orientirana, saj je v preteklih letih izvozila več kot 70 %
vrednosti proizvodnje. V letu 2011 so v tujino izvozili kar za 5,28 milijard € proizvodov, kar
je predstavljalo 69 % vse proizvodnje. Žagan les, iverne plošče ter ostali leseni izdelki so bili
in so še glavni izvozni artikli avstrijske LPI. Glavna tržišča omenjenih izdelkov so države EU,
za največji uvoznici veljata Nemčija ter Italija, ki sta uvozili kar 74,4 % avstrijskih izdelkov,
ki so bili namenjeni za tuj trg (Yerit, 2013).
LPI v Avstriji je leta 2011 sestavljalo 1489 aktivnih podjetij, od teh se je kar 1200 podjetij
ukvarjalo z žagarstvom. Lesna industrija je sicer večplasten gospodarski sektor, ki vključuje
žagarsko industrijo, gradbeniški sektor, pohištveno industrijo ter proizvodnjo drugih izdelkov
iz lesa. Za večino podjetij v panogi velja, da so mala ali srednje velika, skoraj vse te družbe pa
so v zasebni lasti. Podjetja lesno predelovalne industrije so v letu 2011 zaposlovale 28606
ljudi, kar je 490 več kot leto prej in so ene največjih zaposlovalcev med vsemi vrstami
industrije v Avstriji. Hkrati je LPI ena redkih, ki v zadnjih desetletjih zagotavlja stalno število
delovnih mest, kar na drugi strani zopet ne drži za obravnavano panogo pri nas (Yerit, 2013).
Fotografija 7: 6-nadstropen stanovanjski blok na Dunaju, kjer je vgrajenih kar 2400 m³ lesa

Vir: Wohnbau Wagramer Strasse, 2013
Zelo pomemben sektor v avstrijski LPI predstavlja lesna gradnja ter izdelava posameznih
komponent (okna, vrata, parket). Proizvodna vrednost tega sektorja je v letu 2011 znašala več
kot 2,5 milijardi € in se je glede na prejšnje leto povečala za desetino. Najizrazitejšo rast je
zabeležila gradnja montažnih hiš, izdelava lepljenih strukturnih komponent ter oken. Na
Dunaju so tako zgradili najvišjo stavbo z lesenim ogrodjem (Fotografija 7). S projektom so
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želeli dokazati, da les sodi tudi v mesto in s tem osvojili številne nagrade ter odobravanje s
strani širše javnosti (Yerit, 2013).
Finančni ter gospodarski krizi pa v celoti ni ubežala niti LPI v Avstriji. Pohištvena industrija
je v letu 2011 namreč zabeležila 3,3 % padec proizvodne vrednosti (2,29 milijardi €), medtem
ko je v letu 2010 še zabeležila 1,6 % rast. Omenjen padec je pridelal predvsem sektor, ki
zagotavlja dele za pohištvo. Proizvodna vrednost slednjega se je namreč zmanjšala kar za
petino. Zmanjšanje vrednosti proizvodnje je bilo v letu 2011 zaznano tudi v podjetjih, ki
izdelujejo sedežno garnituro (-4,6%), žimnice (-3%) ter kuhinjsko pohištvo (-2%), medtem pa
so proizvajalci pisarniškega pohištva (9,1%), dnevnih sob (5%), vrtne garniture (+7,1%) in
kopalniškega pohištva (9,8%) ter poslovne opreme (1,1%) povečali svojo proizvodno
vrednost (Yerit, 2013).
Avstrijska žagarska industrija je razmeroma velik ter uspešen sektor s približno 1200
delujočimi podjetji ter 10000 zaposlenimi delavci. Žagarska industrija je bila v letu 2011
največji predelovalec lesa v celotni LPI, saj je razpolagala s kar 83 % vsega lesa, kar 2/3
proizvodov pa je bila namenjenih za izvoz. Avstrija je bila v letu 2011 tako 5. največja
izvoznica ter 6. največja proizvajalka žaganega lesa iglavcev. Žagarska industrija je bistveno
prispevala k zunanji trgovski bilanci Avstrije, skoraj izključno pa je sestavljena iz majhnih in
srednje velikih podjetij. Zanimivo je, da je 8 največjih podjetij v omenjeni panogi generiralo
kar 53 % celotne proizvodnje. V letu 2011 je proizvodnja žaganega lesa znašala 9.658
milijonov m³ in je ostala na enakem nivoju kot leto prej. Vrednost proizvodnje avstrijske
žagarske industrije pa se je povečala za 9 % na približno 2,1 milijardi €. Največja uvoznica
avstrijskega žaganega lesa je bila v letu 2011 Italija, sledila ji je Nemčija ter Češka in Švica.
Večina lesa sicer Avstrija pridobi iz svojih gozdov, vendar veliko tudi uvozi. Med
pomembnimi uvoznicami je tudi Slovenija, ki se je pri uvozu lesa iglavcev v letu 2011 znašla
na tretjem mestu za Češko ter Nemčijo (Yerit, 2013).
Fotografija 8: Eden največjih žagarskih obratov v Avstriji z več kot milijonom m³
razžaganega lesa na leto

Vir: Koller, 2013
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Preglednica 12: Primerjava avstrijskega ter slovenskega gozdarstva ter LPI po osnovnih
kriterijih za leto 2010
Delež gozda ter ostalih gozdnih površin (%)
Gospodarski gozd (1000 ha)
Površina gozda na prebivalca (ha/preb.)
Lesna zaloga (mio m³)
Lesna zaloga na hektar gozda (m³/ha)**
Proizvodnja okroglega lesa (mio m³)
Dodana vrednost na ha gospodarskega gozda (€/ha)
Dodana vrednost na PDM – gozdarstvo (€/zapo.)
Dodana vrednost na zaposlenega v panogi C16 (€/zapo.) *
Dodana vrednost na zaposlenega v panogi C31 (€/zapo.) *
Dodana vrednost v sektorju C16 (mio €)
Dodana vrednost v sektorju C16 (mio €)

Slovenija
63,3
1175
0,62
390
331,9
2,95
159
29800
21400
17300
169,6
152,4

Avstrija
48,6
3343
0,48
1107
331,1
17,83
366
60300
63700
43600
1994
1194

*podatki so za leto 2008
** podatki so iz letnega poročila EUROSTATA in se precej razlikujejo od podatkov Zavoda
za gozdove Slovenije, saj naj bi bila lesna zaloga konec leta 2011 282 m³/ha (ZGS, 2012)
Vir podatkov: Forestry in the…, 2011
Primerjava osnovnih kazalcev slovenskega ter avstrijskega gozdarstva in LPI za leto 2010
nam kaže, da je imela Slovenija nekoliko boljše naravne pogoje za gozdarsko dejavnost, saj je
bilo kar 63,3 % površja pokritega z gozdovi, v Avstriji pa je bil ta delež nižji za 14,7 %.
Slovenija je imela tudi 0,14 ha več gozdnih površin na prebivalca kot Avstrija ter malenkost
večjo lesno zalogo na hektar gozda in je bila po tem kriteriju uvrščena najvišje na lestvici
držav EU. Lesna zaloga je tako velika tudi zaradi premajhnega poseka, kar smo v nalogi že
večkrat izpostavili kot enega ključnih problemov. Ker je Avstrija površinsko štirikrat večja od
Slovenije, je razumljivo, da je bila površina gospodarskih gozdov ter količina lesne zaloge v
letu 2010 trikrat večja od slovenske. Podobno razmerje bi bilo pričakovati tudi pri proizvodnji
okroglega lesa, vendar so avstrijski gozdarji posekali kar šestkrat toliko lesa kot slovenski.
Manjši posek je posledica, da je slovensko gozdarstvo v letu 2010 precej zaostajalo za
avstrijskim tudi po dodani vrednosti na PDM ter po dodani vrednosti hektarja gozda.
Omenjena kazalca sta bila pri naših severnih sosedih namreč kar dvakrat višja. Podobno velja
za LPI, ki je v Avstriji ustvarila kar desetkrat večjo dodano vrednost, kot v Sloveniji.
Slika 35: Primerjava med površino gozda, količino posekanega lesa ter dodano vrednostjo v
lesno predelovalni industriji med Slovenijo in Avstrijo v letu 2010

53

7. LES KOT ENERGENT
Les je eden izmed obnovljivih virov, ki ga je v Sloveniji v izobilju. Poleg tega je cenovno
konkurenčen ter dostopen, kar je v zadnjih letih povečalo njegov energetski pomen. Zaradi
slabšega ekonomskega položaja potrošnikov ter vse višje cene tekočih in plinastih goriv ter
elektrike je uporaba lesa za gorivo vse večja, temu pa veliko pripomorejo tudi subvencije s
strani države ter Evropske unije, ki spodbujajo nakup naprav na biomaso ter uporabo le te v
energetske namene. Les, kot energent ima na Slovenskem več tisočletno tradicijo. Za
ogrevanje, kuhanje ter pripravo sanitarne vode ga je človek uporabljal že v prazgodovini.
Njegova vloga je bila zmanjšana le v zadnjih desetletjih prejšnjega tisočletja , ko sta ga zaradi
lažje dostopnosti izrinila zemeljski plin ter kurilno olje, vendar pa se tudi ta trend kot kaže
obrača (Les kot…, 2013).
Med lesno biomaso uvrščamo les iz gozdov, les iz površin v zaraščanju, odslužen
neonesnažen les (pohištvo ter ostali izdelki iz lesa), les iz kmetijskih in urbanih površin
(obrezline sadovnjakov, vinogradov, parkov, živih meja ipd.) ter lesne ostanke, ki nastanejo
pri primarni ali sekundarni predelavi lesa v žagah, pri proizvodnji pohištva itd (Lesna
biomasa, 2006).
Iz podatkov je dobro razvidno, da se je poraba lesa za kurjavo vse od leta 1995 strmo
povečevala (Slika 36). Leta 1995 se je v energetske namene tako posekalo zgolj 226.000 m³
lesa, do leta 2000 pa se je ta količina več kot podvojila. Leta 2005 smo za potrebe ogrevanja
porabili že skoraj milijon m³ lesa. Med leti 2005 in 2009 sledi obdobje stagnacije oziroma
upada sečnje lesa v energetske namene. V zadnjih letih pa je zopet zaslediti povečano porabo,
saj se je leta 2011 porabilo kar 1,34 mio m³ lesa za kurjavo.
Slika 36: Les za kurjavo v 1000 m³
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Vir podatkov: Gozdarstvo in lov, 2013
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7.1. OBLIKE LESNEGA GORIVA
Sodobno ogrevanje z lesno biomaso se precej razlikuje od kurjenja polen v kaminih in pečeh
v preteklosti. Lesno gorivo danes poleg drv predstavljajo leseni peleti ter sekanci. Omenjeno
lesno gorivo lahko podobno kot kurilno olje načrpamo v zalogovnik in predstavlja obnovljivo,
okolju razmeroma prijazno ter poceni gorivo (Lesno gorivo…, 2004).
Polena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razžagani in razcepljeni kosi lesa,
dolgi od 30 do 50 cm, ki jih pridobivamo neposredno iz okroglega lesa slabše
kakovosti ali iz prehodno izdelanih merskih okroglic ali cepanic. Slednje so 1 m dolgi
kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglega lesa slabše kakovosti s premerom nad 10 cm,
okroglice pa so 1 m dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo iz drobnejšega
okroglega lesa slabše kakovosti s premerom do 10 cm. Pri kurjenju polen je ključno
pravilno sušenje, saj mora biti vsebnost vode v polenih do 20 %, saj le to omogoča
maksimalno izrabo ter manjše toplogredne izpuste. Poleg vlažnosti je za kurilno vrednost
najbolj pomembna drevesna vrsta, listavci imajo tako energetska vrednost vsaj 1700 kWh na
prostorninski meter (prm), iglavci pa 1300 (Krajnc, Premrl, 2009).
Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekance izdelujejo iz drobnega
lesa (les z majhnim premerom, npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa
slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od
kakovosti vhodne surovine in tehnologije drobljenja. Podobno kot pri polenih je za
energetsko vrednost pa tudi obstojnost ključna vlažnost. Energetska vrednost m³ sekancev z
vlažnostjo 20-30 % ne presega 1000 kWh. Naj še omenimo, da so sekanci z deležem vlage
nad 20 % le delno obstojni, saj so podvrženi gnitju in trohnenju (Krajnc, Premrl, 2009).
Fotografija 9: Polena (levo) ter briketi (desno)

Vir: Udobno in enostavno ogrevanje z lesom, 2013
Peleti so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko s stiskanjem suhega
lesnega prahu in žaganja. So valjaste oblike premera 8 mm in dolžine do 50 mm. V postopku
izdelave se uporablja zgolj visokotlačna para. Za izboljšanje mehanske trdnosti se jim lahko
doda še 1-3 % krompirjevega ali koruznega škroba. Lesni prah se stiska v stiskalnicah
(peletirkah) pod velikim pritiskom in povečano temperaturo. S tem se zmanjša vsebnost vode
in prostornino, poveča pa se gostota. Zaradi večje gostote imajo višjo kurilno vrednost in sicer
4,9kWh/kg. Peleti so zelo sipki in zato enostavnejši za pakiranje in transportiranje. V Avstriji,
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Nemčiji in še nekaterih evropskih državah poteka transport lesnih pelet do uporabnikov v
cisternah. Taka oblika transporta je za uporabnika prijazna, proizvajalci in transportna
podjetja pa zagotavljajo hitrost in rednost dobave (kot pri kurilnem olju). Za manjše
uporabnike (za kamine, sobne peči) so peleti pakirani v 10 ali 15 kg embalažah, ki so
naprodaj v trgovinah. Zaradi teže in velikosti in s tem povezanim transportom je ta embalaža
primerna predvsem za transport pelet do trgovcev na drobno (Lesna biomasa, 2006).
Fotografija 10: Sekanci (levo), žagovina ter peleti (desno)

Vir: Belt dryer for sawdust, 2013
Briketi so večji stiskanci, ki so narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žaganja,
oblancev ter drugih neonesnaženih lesnih ostankov. So različnih oblik. V postopku izdelave
se uporablja zgolj visokotlačna para. Lesni briketi so posebej primerni za majhna oz. redko
kurjena ognjišča, kot so kamini, savne in lončene peči (Lesna biomasa, 2006).
7.2. PREGLED UPORABE LESNE BIOMASE KOT VIRA TOPLOTE IN
ELEKTRIKE NA SLOVENSKEM
Številni lastniki individualnih hiš ter stanovanj so se v preteklih letih odločili za zamenjavo
oziroma nadgradnjo ogrevalnih sistemov. Poleg zvišanja cen kurilnega olja ter drugih
energentov so k temu pripomogle nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe na
področju rabe obnovljivih virov ter energetske učinkovitosti, med katere sodi tudi vgradnja
centralne naprave na obnovljiv vir energije. V našem primeru gre torej za vgradnjo kotla na
lesno biomaso, bodisi na sekance, pelete ali polena.
Strategija EU za trajnostno energetsko prihodnost je v postopnem prehodu na obnovljive vire
energije. V ta namen je na spletu dostopna aplikacija EnGIS, ki je energetski geografski
informacijski sistem za področje OVE in je prvi takšen sistem v Sloveniji in širši okolici. Iz
aplikacije smo poskušali izluščiti podatke ter jih ustrezno interpretirati, saj samih podatkov
nikakor nismo mogli pridobiti od izvajalcev projekta.
Analizirali smo število ter deleže izplačanih subvencij Eko sklada za vzpostavitev centralnega
ogrevanja na lesno biomaso v letih 2009 ter 2010 (Slika 37). V raziskavi so tako upoštevani le
tisti investitorji, ki jim je omenjeni sklad izplačal subvencijo, in ne vsi, ki so v teh letih
opravili podobno investicijo. Skupaj je bilo v letih 2009 in 2010 vgrajenih 1165 kotlov na
56

lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb. Kar 60 % investitorjev se je
odločilo za vgradnjo kotla na polena, saj je ta energent razmeroma poceni, njegova cena je za
razliko od pelet stabilnejša. 423 investitorjev ali 36 % se je odločilo za vgradnjo kotla na
pelete, le 50 investitorjev pa se je odločilo za kotel na sekance. Za slednje je namreč potrebno
veliko prostora in so tako veliko pogostejši energent v večjih sistemih ter pri raznih podjetjih,
ki se ukvarjajo se predelavo in obdelavo lesa, kjer je veliko lesnih ostankov.
Slika 37: Subvencije za kotle na lesno biomaso v letih 2009 in 2010

Število ter deleži subvencij za kotle na lesno
biomaso v letih 2009 in 2010
423; 36%

692; 60%

50; 4%
Kotli na pelete

Kotli na sekance

Kotli na polena

Vir podatkov: ENGIS, 2013
Število izplačanih subvencij v letih 2009 in 2010 za kotle na lesno biomaso smo predstavili
tudi po posameznih občinah (Slika 38). Zaradi majhnega števila investicij smo združili
podatke za vse vrste kotlov in občine glede na število subvencij razdelili v 4 skupine. S temno
zeleno barvo smo predstavili občine, kjer je bilo v omenjenih letih 5 ali manj investicij v kotle
na lesno biomaso. V to kategorijo se je uvrstilo kar 140 občin, od tega v 29 občinah ni bilo
prav nobene investicije. V tej skupini so predvsem občine iz vzhodne polovice države ter
nekatere občine na Gorenjskem ter Notranjskem. S svetlo zeleno barvo so označene občine z
6 do 10 subvencijami v letih 2009 in 2010 in jih je 38. Pretežni del teh občin leži v osrednji
Sloveniji ter na zahodu države. Z oranžno barvo so prikazane občine, kjer je bilo od 11 do 20
investicij v kotle na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanj. Teh občin je bilo 25 in
so razpršene po celotni Sloveniji. V skupino, ki je najbolj izstopala po številu investicij se je
uvrstilo 7 občin. V občini Kranj, Škofja Loka, Logatec ter Železniki je bil pretežni del
investicij usmerjen v kotle na polena. V občinah Ljubljana ter Postojna so bile investicije
enakomerno razdeljene na kotle na polena ter kotle na pelete, slednji pa so bili v večini le v
občini Koper, kjer je kar 26 od 30 vgrajenih kotlov kot gorivo uporabljalo te stisnjene lesne
ostanke. Največ investicij v kotle na LBM so izvedli v občini Ljubljana, kar 46, sledita občini
Kranj ter Logatec s 44 oziroma 38 kotli.
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Slika 38: Število subvencij za kotle na LBM v letih 2009 in 2010 po občinah

Vir podatkov: GURS, ENGIS, 2013
7.2.1. DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO TER PROIZVODNJA
ELEKTRIČNA ENERGIJE NA LESNO BIOMASO
Pri nas je daljinsko ogrevanje razširjeno predvsem v mestih. Kot vir energije se v teh sistemih
uporabljajo predvsem fosilna goriva, ki pri izgorevanju sproščajo v ozračje številne zdravju
škodljive emisije. Ker je Slovenija bogata z gozdovi in lesom bi bilo smotrno, da pričnemo
lesno biomaso bolj množično, predvsem pa sistematično uporabljati. Za vzgled so nam lahko
številni dobri primeri v Avstriji ter skandinavskih državah, kjer uspešno izkoriščajo naravne
potenciale ter lesne ostanke lesno predelovalne industrije. Lesna biomasa uporabljena v
energetiki, lahko prispeva velik delež pri zmanjšanju energijske uvozne odvisnosti Slovenije
in pomaga pri realizaciji Kiotskega protokola. Energija lesne biomase se lahko s pomočjo
sodobne tehnologije ter ustreznimi subvencijami izkoristi tako za ogrevanje stanovanj in
vode, kot za proizvodnjo električne energije (Butala, Strith, Zupan, 2004).
Daljinsko ogrevanje je način preskrbe z energijo, pri katerem se voda na enem mestu greje
(toplarna) in se s pomočjo črpalk in razvodne mreže distribuira do porabnika. Nosilec toplote
v sistemu je kemično pripravljena vroča voda, katere temperatura v omrežju je odvisna od
zunanjih temperatur zraka in je v dovodnem vodu nekje med 70 in 130 °C (Butala, Strith,
Zupan, 2004).
Izraba lesne biomase za daljinsko ogrevanje je lahko v nekaterih naseljih odlično nadomestilo
za fosilna goriva ali klasično ogrevanje na les, saj v veliki meri rešuje okoljske probleme, saj
se s tem zmanjšuje uvozna odvisnost od energentov ter sama poraba fosilnih goriv. Nove
tehnologije omogočajo bolj učinkovito izrabo lesa, kot zastareli klasični kotli na les. Prav tako
nove naprave emitirajo manj snovi, ki onesnažujejo okolje. Stari kotli na les so zaradi slabega
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izgorevanja v okolje spuščali velike količine ogljikovega monoksida, fosilna goriva pa pri
izgorevanju tvorijo velike količine toplogrednih plinov. Na drugi strani se z uporabo lesne
biomase ter najnovejše tehnologije ti izpusti minimalizirajo (Ščuka, 2009).
Pri lesni biomasi lahko uporabimo prav vse lesne ostanke, ki drugače ostajajo v gozdu, kar
pripomore tudi k čiščenju naših gozdov in lahko predstavlja pomemben vir dodatnega
zaslužka za lastnike gozdov ter sam regionalni razvoj gozdnatih območij, ki so pogosto
razvojno ogrožena (Ščuka, 2009).
Energija, ki jo pridobimo iz lesne biomase je dolgoročno cenovno stabilen način ogrevanj, saj
temelji na lokalnih virih, torej domačem gozdu, ki ga je v izobilju. Daljinsko ogrevanje je eno
izmed varnejših, saj v stanovanjskem objektu na ta račun ni raznih naprav, ki so potencialno
nevarne zaradi možnosti eksplozije ali nevarnosti požara. Na ta račun se nam v stanovanju
sprosti prostor, prav tako prihranimo čas, saj so daljinski sistem moderen, udoben ter
energetsko učinkovit sistem za ogrevanje ter pripravo tople vode. Poleg tega se z
vzpostavitvijo DO na lesno biomaso odprejo nova delovna mesta, kar pripomore h krepitvi
regionalnega gospodarskega razvoja, pomembno pa lahko pripomore tudi h krepitvi turizma,
še posebej če gre za ekološko ali trajnostno vrsto le tega. Lesna biomasa tako predstavlja vir
energije, ki je lokalno dostopen ter cenovno ugoden, njegova uporaba pa ima številne
pozitivne posledice (Ščuka, 2009).
Po podatkih aplikacije ENGIS je bilo v začetku leta 2013 na naših tleh 32 sistemov
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), ki se nahajajo v 28 občinah (Slika 39). V
vsaki izmed občin je bilo po eno tovrstno omrežje, razen v občini Postojna, kjer so delovali
kar trije, ter občinah Solčava in Mozirje, kjer imajo po dva sistema za daljinsko ogrevanje na
lesno biomaso. Opazimo lahko 3 območja (Slika 39), kjer so DOLB pogostejši, in sicer
vzdolž doline reke Savinje (občine Solčava, Luče, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Vransko),
ter njene širše okolice v občinah Preddvor, Zagorje ob Savi ter Kamnik. Drugo območje se
nahaja na JV Slovenije, saj imajo DOLB vse tri belokranjske občine (Črnomelj, Semič,
Metlika) ter občini Kočevje in Ribnica. Večja zgoščenost omenjenih sistemov je tudi na
zahodu Slovenije, saj imajo DOLB v občinah Železniki, Gorenja vas, Tolmin, Nova Gorica,
Idrija ter Postojna. Posamezne sisteme za daljinsko ogrevanje so vzpostavili tudi na SV
Slovenije, v občinah Kuzma, Cankova, Ormož ter Lenart.
Prvi DOLB na slovenskih tleh so leta 1978 odprli v Železnikih. Toplarna, ki tam deluje ima
največjo instalirano moč izmed vseh, ki uporabljajo lesno biomasa kot glavni energent. Prav
tako imajo zelo razvejan sistem, saj trenutna dolžina celotnega omrežja znaša 12230 m in
ogreva 19 večstanovanjskih (342 odjemalcev), 303 stanovanjske in 37 poslovnih objektov
(Toplarna Železniki). Po številu priključkov jih prekaša le DOLB Kočevje, na katerega je
priključenih kar 1348 uporabnikov. V 90. letih prejšnjega stoletja so sistem DOLB vzpostavili
še v Kamniku ter Gornjem Gradu, kjer je na sistem priključenih 60 oziroma 216 uporabnikov.
Preostale sisteme so vzpostavili v zadnjih desetih letih, na zadnje leta 2012 na Rogli, v Kuzmi
ter Semiču. V pripravi pa so že načrti za izgradnjo novih sistemov, npr. v občini MirenKostanjevica, Moravče ter Mirna.
Podatki kažejo, da je večina sistemov v začetku leta 2013 kot glavni energent uporabljalo
lesne sekance, nekateri pa so jih kombinirali z žagovino ali ekstra lahkim kurilnim oljem.
Instalirana moč toplarn, ki so zagotavljale toplo vodo je bila zelo različna. Z zeleno barvo so
označeni sistemi DOLB, ki so imeli v začetku leta 2013 instalirano moč manjšo od 1000 kW.
Od 1000 do 5000 kW instalirane moči so imeli sistemi v 15 občinah, kjer s 5000 kW izstopata
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sistema v Nazarjah ter Zagorju ob Savi, ter s 4500 kW sistem v Kočevju. Najmočnejšo
instalirano moč sta imela sistema v Kamniku (9600 kW) ter že prej omenjeni najstarejši
sistem v Železnikih s 16000 kW. Naj omenimo, da smo v primeru, kjer je v občini več
sistemov DOLB njihove instalirane moči združili.
Slika 39: Občine z DOLB ter njihovo instalirano močjo (KW)

Vir podatkov: GURS, ENGIS, 2013
Preglednica 13: Elektrarne na biomaso
IME OBRATA
Elektrarna na biomaso Novoles Straža
Mala toplarna na biomaso Merkscha furnirnica
Visokotlačna kotlovnica na biomaso Merkscha furnirnica
SPTE toplarna Železniki
TE na biomaso Tisa I, II
Industrijska toplarna na LB Tanin Sevnica
Kotlovnica na LB Bohor Šentjur
Sosežig premoga in LBM v TEŠ
Kogeneracija Radlje 1
Soproizvodnja ORC ESOL Črnomelj

NETO MOČ (kW)
1900
850
6150
540
1742
1300
552
ni podatka
564
950

Vir podatkov: ENGIS, 2013
Po podatki aplikacije ENGIS je na območju Slovenije v začetku leta 2013 delovalo 10
majhnih elektrarn, ki so kot vir za pridobivanje elektrike uporabljale biomaso. Ta je definirana
kot biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč
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rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva
frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo
predpisi o ravnanju z odpadki (Energetski zakon, 2007). Pri obravnavanih elektrarnah pa kot
energent za pridobivanje lesne biomase uporabljajo skoraj izključno lesno biomaso. Poleg teh
je bilo v Sloveniji 128 malih elektrarn na sosežig biomase, kjer se je delež le te gibal med 5 in
90 % (ENGIS, 2013).
7.3. OGREVANJE STANOVANJ Z LESNO BIOMASO (LBM) KOT GLAVNIM
VIROM
Nazadnje so podatke o viru ogrevanja po stanovanjih za vse občine opravili ob popisu
prebivalstva in stanovanj leta 2002. Ker zadnji popis leta 2011 ni bil terenski, novejših
podatkov o virih ogrevanj ni. Tako smo za kartografski prikaz deleža stanovanj z LBM kot
glavnim virom ogrevanja uporabili podatke iz omenjenega popisa. Novejši podatki so
dosegljivi le za nekatere občine, ki so v okviru lokalnega energetskega koncepta opravile
anketo o porabi energentov v stanovanjih. Rezultati teh anket kažejo, da poraba LBM ostaja
na približno enakem nivoju ali pa narašča.
Leta 2002 je bilo v Sloveniji 777772 stanovanj, od katerih jih je 30,2 % kot glavni vir
ogrevanja uporabljalo lesno biomaso. Slovenske občine smo po omenjenem kriteriju razdelili
v 4 skupine. V prvi so občine, kjer je bil delež stanovanj ogrevanih na lesno biomaso manjši
od 20 % in so označeni s temno zeleno barvo (Slika 40). Teh občin je 20, med njimi vse
obalne ter večina mestnih občin. Le 5 % stanovanj se je z lesno biomaso ogrevalo v občini
Ljubljana ter 8,2 % v občini Maribor. Ta skupina občin je najmanjša, vendar je v njej daleč
največji delež vseh stanovanj v Sloveniji, saj gre za mestne in gosto poseljene občine.
V drugo skupino smo uvrstili občine, kjer se je z lesno biomaso ogrevalo med 20,1 in 40 %
stanovanj in so prikazane s svetlo zeleno barvo. Gre za občine z razmeroma visoko gostoto
poselitve ter visokem deležu prebivalcev, ki živijo v mestnih naseljih. Teh občin je 51,
mednje sodijo predvsem občine v Ljubljanski kotlini, občine v Zasavju, Posavju, Podravju ter
na Primorskem. V teh občinah je skoraj 210 tisoč stanovanj, od katerih se slaba tretjina ogreva
na lesno biomaso.
Največ občin sodi v kategorijo, kjer je delež stanovanj, ki so se leta 2002 ogrevale na lesno
biomaso med 40,1 in 60 % in so prikazane z oranžno barvo. Te občine so enakomerno
porazdeljene po vsej državi, manj jih je le v osrednji Sloveniji. Večji del prebivalcev teh občin
živi na podeželju, kjer je les za kurjavo lahko dostopen, veliko ljudi ima tudi v lasti kakšen
kos gozda. Na podeželju je višji tudi delež enodružinskih hiš, kjer je LBM najpogostejši vir
ogrevanja. Zanimivo je, da površina gozda ter delež stanovanj kjer je LBM glavni vir
ogrevanja ne kažeta na statistično pomembno povezanost.
Preglednica 14: Stanovanja ogrevana na LBM
stanovanja
do 20 %
20,1 – 40,0 %
40,1 – 60,0 %
nad 60,1 %
SLOVENIJA

304171
209389
212791
51421
777772

stanovanja ogrevana
na LBM
29796
65420
105619
34063
234898

Vir: Popis 2002, 2002
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delež stanovanj,
ogrevanih na LBM
9,8
31,2
49,6
66,2
30,2

število
občin
20
51
91
48
210

V zadnji kategoriji je 48 občin, kjer je bil delež stanovanj ogrevanih z lesno biomaso višji od
60,1 %. Pretežno gre za manjše občine, saj je skupaj v njih le 51421 stanovanj, od katerih se
skoraj 2/3 ogreva na LBM. Te občine najdemo na Goričkem, Pohorju, Kozjanskem,
Notranjskem, Zgornji Savinjski dolini ter ponekod na Dolenjskem. Najvišji delež stanovanj,
ki se ogrevajo z LBM so zabeležili v občini Osilnica, kjer se le 19 od skupno 2019 stanovanj
ne ogreva z omenjenim virom. Podobno je v občinah Loški potok, Kostel, Žetale, Solčava ter
Ribnica na Pohorju, kjer se z LBM ogreva vsaj 75 % stanovanj.
Slika 40: Delež stanovanj po občinah, kjer je primarni vir ogrevanja les

Vir: Popis 2002, 2002
Možen posek manj kakovostnih sortimentov je v letu 2011 znašal skoraj 2,8 mio m³,
realizacija tega poseka pa je bila kar pol manjša. Manj kakovostni sortimenti so zaradi slabše
kvalitete primerni za energetsko izrabo, torej kot drva, sekanci ali katero drugo obliko lesnega
goriva. Za bolj aplikativen prikaz smo prikazali možen posek manj kakovostnih sortimentov
na prebivalca po slovenskih občinah (Slika 41). Občine, ki so obarvane z rdečo in oranžno
barvo imajo velik potencial za izkoriščanje LBM kot vira za ogrevanje stanovanj ter vode. Za
večino občin obarvanih oranžne barve lahko trdimo, da bi lahko z lastnimi viri LBM ogrevali
prav vsa stanovanja, takšnih občin pa je bilo v letu 2011 57. Več kot 5 m³ možnega poseka
manj kvalitetnega lesa na prebivalca je imelo 25 slovenskih občin. Te občine bi teoretično
lahko ogrevale vsa stanovanja ter vodo svojih prebivalcev, poleg tega pa bi lahko lesno
biomaso še izvažale v sosednje občine. Seveda je potrebno poudariti, da bi bila tako množična
uporaba lesne biomase smotrna ob daljinskih ogrevalnih sistemih ter najnovejšo tehnologijo,
kjer so izpusti emisij minimizirani. Občine z največjim potencialom lesne biomase, primerne
za energetsko izrabo najdemo na jugu Slovenije, v Zgornji Savinjski dolini ter ponekod na
Pohorju ter Posočju. S temno zeleno barvo so označene občine, kjer je imel obravnavan
kazalnik v letu 2011 vrednost pod 1 m³/prebivalca. Gre za občine na SV države (izjema so
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občine v Halozah in na Gorjancih), na obali ter v Ljubljanski kotlini, kjer je gosta poselitev ter
manjši delež gozda.
Slika 41: Možen posek manj kakovostnih sortimentov na prebivalca

Vir: SURS, GURS, ZGS, 2012
7.4. EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV PRI PROIZVODNJI ENERGIJE IZ
LESNE BIOMASE
Pri proizvodnji energije prihaja do izpustov ogljikovega dioksida (CO2) ter ostali toplogrednih
plinov v atmosfero. Pogosto slednje izražamo kar v agregatni obliki za ekvivalenti CO 2 (CO2
ekv.). V mednarodnih metodologijah za izračun bilanc emisij toplogrednih plinov velja, da so
lesena goriva »CO2 nevtralna«. Pri gorenju lesa se sicer sprošča ogljik, vendar je bil le ta
vezan nanj v procesu fotosinteze iz ozračja in se zato pri izračunavanju emisij kurilnih naprav
na les ne upošteva. Pri teh napravah se upoštevajo le emisije CH 4 ter N2O. Hipoteza o lesu kot
CO2 nevtralnem energentu velja le, če les izvira iz trajnostno gospodarjenjih gozdov in ne
velja v primeru krčenja gozdov (Kakovost zraka…, 2012).
V zadnjih letih cene energentov, predvsem naftnih derivatov, strmo naraščajo. Ob ekonomski
krizi je tako čedalje bolj razširjeno kurjenje lesa oziroma lesne biomase, ki jo ima Slovenija v
izobilju. Res je, da je lesna biomasa obnovljiv vir energije ter predstavlja cenovno razmeroma
ugoden vir, vendar so izpusti nekaterih toplogrednih plinov pri kurjenju lahko precej veliki,
kar poslabšuje kakovost zraka ter življenja. Zlasti problematična so individualna kurišča s
starejšimi ogrevalnimi sistemi v mestnih središčih (Červek, Pavlin, Tavčar, 2012).
Pri nas, še bolj pa v nekaterih drugih članicah EU (Avstrija, Nemčija), so zadnje desetletje
spodbujali prehod na obnovljive vire energije, kjer je pomembno vlogo odigrala tudi lesna
biomasa. Žal pa so zaradi povečane uporabe le te zaznali povečanje nekaterih onesnaževal,
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zlasti trdih delcev (PM), ogljikovega monoksida (CO) ter dušikovih oksidov (NO X).
Izkoriščanje lesne biomase v energetske namene ima torej svoje prednosti in slabosti. Slednje
se da seveda minimalizirati, predvsem z gradnjo večjih naprav za daljinsko ogrevanje, kjer se
izpusti lažje regulirajo in spremljajo. Praksa pa kaže, da se povečuje število gospodinjstev,
kjer v individualnih kuriščih uporabljajo drva, ta delež pa se je povečal tudi pri
večstanovanjskih stavbah. Pri slednjih se je po podatkih Raziskave energetske učinkovitosti
Slovenije - Reus 2012 ta delež samo od leta 2011 do 2012 povečal iz 7 na 14 %, pri
individualnih hišah pa iz 34 na 39 % (Červek, Pavlin, Tavčar, 2012).
7.4.1. DELCI
Delci so lahko naravnega ali antropogenega izvora in vplivajo na klimo, vidnost ter tudi na
zdravje ljudi. Predvsem problematični so delci, ki nastanejo zaradi človekove aktivnosti, med
temi najbolj izstopajo individualna kurišča, promet, energetski objekti, industrija ter
kmetijstvo. So različnih velikosti in so v Evropi, še posebej v Sloveniji velik problem. Sestava
teh delcev je različna, med njimi najdemo različne kovine, ogljik v organski in anorganski
obliki, amonijak, nitrat ter sulfat (Kakovost zraka…, 2012).
Delci so različnih oblik in velikosti, v zraku so prisotni v trdem in tekočem stanju. V povezavi
z uporabo lesne biomase v energetske namene največkrat govorimo o večjih delcih z oznako
PM10 in so veliki od 2,5 do 10 mikrometrov, poznamo pa tudi delce PM 2,5, PM1 ter UPF delci,
ki so zelo fini in imajo premer manj kot 0,1 mikrometra. Manjši kot so delci, globlje v dihalne
poti prodrejo. Tako se večji delci ustavijo že v nosni votlini, manjši pa potujejo vse do pljuč.
Seveda so delci s svojo sestavo škodljivi za človeško telo, saj kovine, ki se vežejo na njih
poškodujejo dedni material in povzročajo vnetje pljuč, organska topila pa so poleg tega še
rakotvorna. Posebej nevarni so delci, ki vsebujejo težke kovine, saj so omenjene posledice
prisotnosti teh delcev še toliko večje (Kakovost zraka…, 2012).
Več epidemioloških študij je dokazalo korelacijo med povečano stopnjo umrljivosti za
boleznimi dihal ter srca in ožilja ter dolgotrajno izpostavljenostjo delcem. Učinek delcev na
zdravja je seveda odvisen od časa in koncentracije, kateri smo izpostavljeni. Ugotovitve
raziskav kažejo tudi na to, da je najškodljivejša stalna, kot pa kratkotrajna izpostavljenost
večjim koncentracijam PM. Tudi Slovenija je sodelovala raziskavah, ki so merile vpliv
dolgotrajne izpostavljenosti delcev na obolevnost in umrljivost za boleznimi dihal, srca in
ožilja, in sicer za Celje in Ljubljano. Rezultati so pokazali, da je breme bolezni zaradi
onesnaženja zraka z PM10 veliko (Kakovost zraka…, 2012).
Podatki o številu dni, ko so koncentracije PM10 presegale dnevno dovoljeno vrednost nam
kažejo, da je onesnaženje s PM10 na večini merilnih mest še vedno problematično. Rdeča črta
na grafikonu označuje dovoljeno mejo preseganj dnevne koncentracije PM 10, ki je omejena na
35 dni v letu. Iz podatkov je razvidno, da je ta meja na večini merilnih mest presežena, saj so
merilna mesta pod vplivom prometa, industrije ter individualnih kurišč. Tako je v letu 2009
mejna vrednost bila presežena na merilnih mestih Maribor center, Celje, Trbovlje ter Zagorje.
Naslednje leto sta se navedenim merilnim mestom pridružila še Novo mesto ter Kranj, v letu
2011 pa je kar 8 od 11 merilnih mest zabeležilo več kot 35 preseganj dnevnih koncentracij. V
Celju, Murski Soboti ter Zagorju je bilo takšnih dni preko 70. Najnovejši podatki za leto 2012
pa kažejo, da so se razmere nekoliko izboljšale, največ dni s preseženo dnevno koncentracijo
pa so zaznali v Trbovljah (65) in Zagorju (62).

64

Slika 42: Število dni, ko so bile presežene dnevne dovoljene vrednosti koncentracij PM 10
Število dni, ko so koncentracije PM10 presegle dnevno dovoljeno vrednost
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Vir podatkov: Kakovost zraka…, 2012
Z vidika dnevnih prekoračitev je bilo leto 2011 vsekakor najbolj zaskrbljujoče. Tako so vsaj
35 dnevnih prekoračitev v letu zabeležili na vseh mestnih merilnih mestih, z izjemo Kopra,
Nove Gorice ter lokacije Maribor Vrbanski plato. Manjše koncentracije trdih delcev pa so
zabeležili na lokacijah, ki so daleč od virov emisij, za najčistejše se je tako izkazalo merilno
mesto Iskrba na Kočevskem. Od leta 2000 do leta 2010 so se letni izpusti PM 10 na ravni
Slovenije povečali za 1 %, kar je posledica povečane porabe lesne biomase, predvsem v
individualnih kuriščih. Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo v letu 2010 v okolje
izpuščenih skoraj 20.000 ton omenjenih delcev, od tega je vir le teh v kar 69 % kurjenje lesne
biomase, manjše deleže pa predstavlja cestni promet, kmetijstvo ter industrija in energetika
(Kakovost zraka…, 2012).
V letu 2011 so kar 94 prekoračenj mejnih dnevnih vrednosti zabeležili na merilnem mestu
Ljubljana Center, prav tako je bilo omenjeno merilno mesto edino, kjer je povprečna letna
koncentracija PM10 presegla mejne vrednosti. Rezultati kažejo, da so bile koncentracije delcev
v letu 2011 ter število dnevnih preseganj dovoljenih vrednosti višje kot v prejšnjem letu na
prav vseh merilnih mestih. Podatki iz leta 2012 pa kažejo na umiritev tega trenda, saj se je
število preseganj precej zmanjšalo. Naj poudarimo, da pride do preseganj dnevnih mejnih
koncentraciji zgolj v hladni polovici leta (oktober - marec). Tako je bilo v letošnjem letu v
prvih dveh mesecih na merilnem mestu v Celju že 24 dnevnih preseganj dovoljenih
koncentracij, v Novem mestu 26, na merilnem mestu Žerjav kar 29, preko 20 preseganj pa so
zabeležili tudi v Murski Soboti, Zagorju ter Trbovljah (Kakovost zraka…, 2012).
Iz podatkov ARSA je razvidno, da so v zadnjem času največji vir PM10 individualna kurišča,
saj ljudje uporabljajo kot gorivo drva, ki so ugodnejša od kurilnega olja ter plina in pri
izgorevanju emitirajo številne nezaželene snovi. Poleg delcev še CO, NO X ter CXHY, vse te
snovi pa negativno vplivajo na zdravje ljudi ter seveda na celoten ekosistem. Če želimo
nadaljevati z uporabo lesne biomase, bo potrebno zagotoviti kakovostne in pravilno vgrajene
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kurilne naprave, ki imajo razmeroma nizke emisije. Zelo pomembno je tudi izobraževanje
ljudi o uporabi primernega goriva ter o vzdrževanju in pravilni uporabi kurilnih naprav.
7.4.2. OGLIJKOV MONOKSID – CO
Ogljikov monoksid je strupen plin brez vonja, ki nastaja pri izgorevanju, predvsem pri
avtomobilih ter kuriščih. Nastaja torej tako pri izgorevanju fosilnih goriv kot lesa in je v
večjih količinah prisoten v mestnih središčih z gostim prometom, še posebej v času prometnih
konic. Najvišje koncentracije so podobno kot pri delcih izmerjene v mestih v hladni polovici
leta, koncentracije poleti pa so mnogo nižje. Razlog za to je slabše kroženje zraka pozimi
zaradi pogostih temperaturnih inverzij (Kakovost zraka, 2013).
Vse od leta 1980 dalje se emisije CO zmanjšujejo in so se v dveh desetletjih zmanjšale skoraj
za polovico. Še sredi 90. let prejšnjega stoletja so letne vrednosti emisij CO presegale 300.000
ton. Več kot polovico emisij je bilo takrat moč pripisati cestnemu prometu, preostanek pa
malim kuriščem ter industriji in ostalim mobilnim virom. Do danes se je to razmerje precej
spremenilo, saj so se emisije s cestnega prometa za štirikrat zmanjšale, emisija s strani malih
kurišč pa ostajajo na enaki ravni. V letu 2010 je bilo tako skupnih izpustov CO 125.000 ton,
od tega so jih individualna kurišča prispevala kar 64,7 %. V letu 2011 ni bila 8 urna mejna
vrednost koncentracije za varovanje zdravje nikoli presežena na nobenem izmed petih
merilnih mest. Onesnaženost zraka s CO je tako zelo majhna in ni zaskrbljujoča (Kakovost
zraka…, 2012).
Slika 43: Emisije CO v Sloveniji

Vir: Kakovost zraka…, 2012
Ogljikov monoksid se absorbira v kri in preprečuje transport kisika do tkiv. Simptomi ob
zastrupitvi so glavobol, vrtoglavica ter zaspanost. Plin je nevaren ravno zato, ker je brez vonja
in ga ob nepopolnem izgorevanju drv, olja, premoga ali ob prižganem motorju avtomobila ne
zaznamo. Na srečo število smrtnih žrtev zaradi zastrupitve upada, saj je vse več ljudi
seznanjenih z preventivnimi ukrepi kako se obraniti tega tihega ubijalca. Še leta 1998 je bilo
22 smrtnih žrtev zaradi zastrupitve s CO, v letu 2011 pa zgolj 4 (Kakovost zraka, 2013).
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Lesna goriva so pomembna z vidika zamenjave fosilnih goriv ter z vidika zmanjševanja
toplogrednih plinov. Pretežni del lesa iz gozdov se predela v različne lesne izdelke. Pri tem
postopku nastanejo različni ostanki, ki se uporabljajo za energetsko rabo ali pa za proizvodnjo
plošč. Pomembno je, da les šele ob koncu življenjske dobe postane surovina za pridobivanje
energije ter da les izvira iz trajnostno gospodarjenjih gozdov, saj se v teh ogljik najhitreje
akumulira. Podatki kažejo, da je les kot energent v Sloveniji trenutno zelo dobra alternativa
fosilnim gorivom. Poleg tega, da je aktivno vključen v krogotok ogljika, so njegove prednosti
še naslednje:
je obnovljiv vir energije,
sodobna raba lesa za ogrevanje je udobna (npr. peleti),
je varen vir energije v smislu samooskrbe,
je lokalno dosegljiv vir,
pridobivanje, raba ter predelava lesa v energetske namene tvori številna delovna mesta in
prispeva k razvoju podeželja in bruto domačemu proizvodu (Krajnc in sodelavci, 2009).
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8. SKLEPI
Les je praktično edina surovina, ki jo imamo v Sloveniji v izobilju. Žal pa večtisočletne
tradicije in potenciala, ki ga predstavlja gozd, gozdarstvo in lesna predelovalna industrija ne
znamo izkoristiti. Analiza razširjenosti gozda, lesne zaloge ter možnega in dejanskega poseka
pri nas ter v EU nam je pokazala, da ima Slovenija nadpovprečne naravne danosti, sama
proizvodnja lesnih sortimentov ter nadaljnja obdelava in predelava lesa pa močno zaostajata
za najuspešnejšimi državami na tem področju (Avstrija, Nemčija, Finska, Švedska idr.). Tako
se je v avstrijskih gozdovih leta 2010 posekalo 6-krat več lesa kot v slovenskih, kljub temu da
ima Avstrija le 3-krat več gozdov. Še večja razlika je v dodani vrednosti, ki jo je ustvarila
LPI, saj je bila le ta v Avstriji kar 10-krat večja.
Analiza primarnih gozdarskih parametrov na nivoju občin nam je pokazala, da imajo občine
na jugu ter severozahodu Slovenije in v Zgornji Savinjski dolini ter na Pohorju zelo velik
gozdno-lesni potencial, saj velik delež površja prekriva gozd, zato je tudi možen posek lesa
zelo velik. Analiza je pokazala, da je bila realizacija poseka v manj kot tretjini občin med 75
in 100 %, v večini občin pa je bila realizacija veliko nižja. Tako v večjih slovenskih občinah,
kot so Tolmin, Ilirska Bistrica, Kamnik, Ribnica, Postojna idr., vsako leto v gozdovih ostaja
na tisoče m³ neizkoriščenega lesa. Gre predvsem za občine, kjer je pretežni del gozdov v lasti
zasebnikov, ki nimajo bodisi interesa, znanja ali pa dovolj dobre mehanizacije za zahtevno
sečnjo na razgibanem terenu. Z zakonskimi določili, izobraževanjem ter nepovratnimi sredstvi
za gozdarsko mehanizacijo ter urejanje gozdnih vlek bi bilo potrebno spodbuditi lastnike
gozdov k obsežnejšemu poseku oziroma k prodaji gozda ali stoječih dreves usposobljenim
podjetnikom ali kmetom. Les se namreč akumulira in stara v gozdovih, kar zmanjšujejo tako
njegov gospodarski kot socialni in ekološki potencial. Podobno kot pri kmetijstvu, je
razdrobljena tudi gozdna posest, zato menimo, da bi bilo smotrno nameniti več sredstev v
zaokroževanje posesti (komasacija), pri tem pa ima seveda pomembno vlogo za to pristojno
ministrstvo.
Podatki kažejo, da se je proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov med leti 2000 in 2011
povečala za več kot milijon m³ oziroma za 50 %, vendar ta rast temelji predvsem na
proizvodnji lesa za kurivo, ki ne daje velike dodane vrednosti, čeprav so se cene lesa za drva
med vsemi sortimenti v omenjenem obdobju najbolj povečale. Razlogi za povečano
proizvodnjo drv so predvsem naraščajoče cene kurilnega olja ter ekonomska kriza, zaradi
katere so bila številna gospodinjstva primorana zamenjati energent za ogrevanje vode ter
stanovanja. Poleg tega so številni izkoristili subvencije Eko sklada, saj je bilo preko tega
projekta v letih 2009 in 2010 vgrajenih kar 1165 kotlov na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjskih stavb. Nove tehnologije omogočajo večji izkoristek energenta ter
manjše izpuste, kot klasične peči na drva, vendar smo mnenja, da bi bilo potrebno več
sredstev nameniti za izgradnjo daljinskih sistemov za ogrevanje na lesno biomaso, saj je na ta
način lažje omeji in kontrolira izpuste škodljivih emisij, kot so delci ter ogljikov monoksid,
poleg tega pa je energent lokalno dostopen. S tem se zmanjša energetska odvisnost od
uvoženih fosilnih goriv ter ponudi možnost lastnikom gozdov za dodaten zaslužek in čiščenje
gozdov, saj se pri tej vrsti ogrevanja lahko izkoristijo vsi leseni ostanki. Z vzpostavitvijo
DOLB se ustvarjajo nova delovna mesta, predvsem na podeželju, kar vodi v skladnejši
regionalni razvoj. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo v naših gozdovih leta
2011 na razpolago 2,8 mio m³ lesa slabše kvalitete, kar ponuja veliko priložnosti in rezerv v
energetskem smislu. Tovrstnih sistemov je bilo v začetku leta 2013 v Sloveniji že 32 in so se
nahajali v 28 občinah, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, jugovzhodni ter zahodni
Sloveniji.
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Stanje gozdarstva in lesno predelovalne industrije smo prikazali z ekonomskimi kazalci in ga
dopolnili s podjetji, ki bolj ali manj uspešno kljubujejo težavnim ekonomskim in finančnim
razmeram. Izkazalo se je, da gozdarska panoga tudi v kriznih letih povečuje obseg
proizvodnje in ohranja delovna mesta ter pri tem ustvarja dobiček, ki je sicer manjši kot v
letih pred krizo. Primerjava s članicami EU je pokazala, da je gozdarstvo v Sloveniji
povprečno razvito, saj se po dodani vrednosti na ha gozda ter po dodani vrednosti na PDM
Slovenija uvršča za najbolj razvite države na tem področju (Avstrija, Finska, Nemčija,
Portugalska itd.). V delu smo predstavili tudi skupino Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,
katere glavna dejavnost je sečnja in spravilo lesa. Poleg tega so v zadnjih letih postali eden
izmed najpomembnejših predelovalcev hlodovine, prav tako pa se ukvarjajo z gradnjo ter
načrtovanjem lesenih hiš, proizvodnjo energije iz lesne biomase ter številnimi drugimi
dejavnostmi. S sloganom »Od gozda do hiše« so tako postali vzgled za celostno obdelavo in
predelavo lesa do končnega produkta.
LPI v Sloveniji je prvo krizno obdobje preživela takoj po osamosvojitvi ob tranziciji in uvedbi
tržnega gospodarstva, kaže pa, da bo kriza, ki se je začela leta 2008 še usodnejša za panogo,
saj se je število zaposlenih med leti 2007 in 2011 zmanjšalo kar za 38 %, prav tako pa LPI od
leta 2008 dalje posluje z izgubo. Primerjava z državami EU je pokazala, da je dodana
vrednost, ki jo je ustvaril zaposleni v tej panogi precej pod povprečjem Unije in je primerljiva
z državami kot so Estonija, Češka in Slovaška. Kljub temu pa v Sloveniji obstajajo številna
podjetja, ki poslujejo z dobičkom in so na svojem področju med vodilnimi v Srednji Evropi.
V delu smo predstavili podjetje Merkscha furnirnica in Jelovica hiše. Slednja izdeluje nizko
energetske lesene objekte, njihova proizvodnja pa je energetsko samooskrbna, saj elektriko in
toploto pridobivajo z lesno biomaso, malo sončno elektrarno ter hidroelektrarno. Podobno
velja za Merkscha furnirnico, ki proizvede kar 6-krat več energije kot jo porabi, s svojimi
storitvami (razrez v furnir, sušenje) in kvaliteto pa so poznani po celotni Evropi. Za večjo
promocijo ter boljšo prodajo slovenskih lesenih proizvodov smo predstavili tudi idejo o
certificiranju izdelkov, ki so narejeni iz slovenskega lesa in proizvedeni v Sloveniji.
Gozd ima poleg proizvodne vloge tudi celo paleto socialnih ter ekoloških vlog, na katere
pogosto pozabljamo. Pomembno vlogo ima tako v vodnem krogu, kot pri preprečevanju
erozije in blažilnem učinku na klimo ter zdravje ljudi. Pomembna je tudi vzgojna vloga, ki je
pri nas implementirana v številnih gozdnih učnih poteh. Eno izmed njih smo v delu tudi
predstavili. Ugotovili smo, da lahko te poti ob dodatni gostinski in rekreacijski ponudbi
predstavljajo turistični potencial, ki prinaša dodaten zaslužek za lokalno prebivalstvo.
Turistična ponudba vezana na gozd je pri nas sicer razmeroma skromna, vendar smo na
primeru turistične agencije Kompas NM ter turistične ponudbe na Pohorju predstavili tudi to
vlogo gozda.
V diplomskem delu smo dosegli namen in cilje, ki smo si jih zadali pred samo analizo in
izdelavo dela, kritično pa lahko potrdimo tudi obe postavljeni hipotezi.
Zaradi premajhne uporabe lesa v lesno predelovalni industriji, le ta ostaja v gozdovih ali
pa se neobdelan izvaža na tuje trge. Ugotovili smo, da se je tretjina lesa, posekanega v
slovenskih gozdovih, prodala na tuje trge neobdelanega, torej brez ustvarjene dodane
vrednosti. Poleg tega se je število zaposlenih v LPI drastično zmanjšalo, na drugi strani pa
se je vse več lesa porabilo v energetske namene.
Gozdarstvo, slovenska lesno predelovalna industrija ter energetska izraba lesa lahko
postanejo gonilo trajnostnega razvoja Slovenije. Na primeru podjetij Merkscha furnirnica,
Jelovica hiše ter skupine GG SG smo dokazali, da je s kvalitetno proizvodnjo končnih
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izdelkov in polizdelkov iz lesa ter energetsko izrabo ostankov proizvodnje ter drugih
obnovljivih virov energije mogoče uspešno konkurirati tako na domačem, kot tujem trgu
ter se pri tem naslanjati izključno na energetsko samooskrbo.
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9. SUMMARY
Wood is practically the only raw source there is in abundance in Slovenia. Unfortunately the
few thousand years long tradition and potential that forests, forestry and wood processing
industry represent, are not properly exploited. The analysis of wood distribution, wood supply
and possible and actual felling comparing Slovenia to other European Union members
showed, that Slovenia has the above average wood supplies, but the production of forest
sortiments and their further processing are strongly lagging behind the most successful
countries in this field (Austria, Germany, Finnland, Sweden, etc.). For example in Austria,
wood felling is six times more frequent than in Slovenia, although Austria has only three
times more forests. Even greater discrepancy arises when comparing the added value
produced by wood processing industry, which is in Austria ten times bigger.
The analysis of primary forest parameters on the level of municipalities showed, that south
Slovenia, northwest Slovenia, Upper Savinja Valley and Pohorje region municipalities have a
great forest and wood potential. Since forests in these regions cover a big percentage of all the
area, the possible wood felling is very high. The analysis showed, that less than a third of
municipalities realise among 75 and 100% of possible wood felling, in most of them,
however, is the percentage a lot lower. Therefore, the bigger Slovene municipalities like
Tolmin, Ilirska Bistrica, Kamnik, Ribnica, Postojna, etc., leave behind thousands of m³ wood
unused. This is mostly the case of private owners` forests, where the owners either do not
have the interest, the knowledge or the mechanisation to cope with the felling in uneven
terrain. Statutory provisions, education, non-refundable financial funds for forestry
mechanisation and regulation of forest traffic ways could encourage forest owners towards the
more extensive wood felling or towards the selling of forests or individual trees to skilled
businessmen or farmers. By letting wood to accumulate and decay in the forest, we decrease
its economic, social and ecological potential. A lot like farming estates, also forest estates are
fragmented in Slovenia, so we suggest funding the comasation of the small forest plots of
land, which is in jurisdiction of the ministry in charge.
The data show, that the production of forest sortiments increased between 2000 and 2011 for
more than a million per m³ or 50%, but this percentage grew mostly due to the wood fuel
production, which does not make big profit, although the wood fuel prices have increased far
more than of any other sortiments in the given time period. Wood fuel prices increase is the
consequence of the rising prices for heating oil and the economic crisis, which forced the
households to change their water and home heating systems. Many have also signed up for
Eco Fund subsidies, which enabled the placement of 1165 biomass stoves for central heating
systems in house buildings. The new technology enables greater energy source efficiency and
lower emission rates than the classic wood stoves. Yet, we believe, more funds should be
appointed for biomass distict heating systems placements, since they are locally more
accessible and enable easier limiting and controlling of toxic emissions, e.g. particles and
carbon monoxide. This would lower the energy dependence of imported fossil fuels and offer
the owners the opportunity of an additional earning as well as thinning overgrown forests,
since all forest residues can be used. Placing biomass distict heating systems creates new jobs,
especially in the rural areas, which enables a more proportionate regional development.
According to the Slovenia forest service, there were 2.6 million m³ of poor quality wood
supply available in our forests in 2011, allowing for many energy related opportunities and
reserves. There are already 32 such systems located in 28 municipalities in Slovenia, majority
being in Upper Savinja Valley and southeast and west Slovenia.
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The current forestry and wood processing industry situation has been shown by using
economic indicators complemented with companies which are able more or less defy the
economic and financial situation. It has proven that, in spite crisis, forestry enlarges its
production size and maintains workplaces, but still manages to create profit, although lower
than in the years before the crisis. Comparing to other EU members Slovene forestry shows
the average level of development, since the added value per hectare of forest and the added
value per annual work unit (AWU) places Slovenia after the most developed countries in this
field (Austria, Finnland, Germany, Portugal, etc.). The diploma thesis also presents the forest
management company Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, whose main activity is logging
and timber. In recent years they also become one of the most important processors of logs,
they also design and construct wooden houses, produce energy from biomass and many other
things. With the slogan "From the forest to the house" they become an example for an
integrated wood processing to the final product.
Wood processing industry in Slovenia has survived the first crisis period immediately after
independence, during transition and the introduction of a market economy. It seems that the
crisis, which began in 2008, has much bigger effect on industry, as the number of employees
dropped by 38% between year 2007 and 2011. Comparison with EU countries has shown that
the added value created by the workers in this sector is well below the Union average and is
comparable to countries such as Estonia, the Czech Republic and Slovakia. However, in
Slovenia there are many companies that are profitable and are in their area among the leaders
in Central Europe. The diploma thesis also presents successful companies Merkscha
furnirnica and Jelovica hiše. Company Jelovica hiše produces low-energy wooden buildings,
while their production is based on subsistence energy. They produce heat and electricity from
wood biomass, small hydro and solar power plant. The same applies to company Merkscha
furnirnica. They produce as much as 6 times more energy than they consume, their services
(cutting the veneer dryers) and quality are known throughout Europe. For more promotion
and better sales of Slovenian wood products, we also presented the idea of certification of
products, which are made of Slovenian wood and produced in Slovenia.
In the thesis we achieved the purpose and objectives and also critically confirmed both
hypotheses.
Due to the lack of wood consumption in the wood processing industry, wood remains in
the woods or is exported to foreign markets. We found that one third of raw wood is sold
on foreign markets, without any value added. In addition, the number of employees in the
wood processing industry drastically reduced. On the other hand, the use of wood for
energy purposes increased significantly.
Forestry, Slovenian wood processing industry and energy use of wood can become a main
force for sustainable development of Slovenia. Companies like Merkscha furnirnica,
Jelovica hiše and group GG SG showed us that the quality of finished products and semifinished products of wood and energy use of production residues can compete
successfully on domestic and international markets and in this relies exclusively on selfsufficiency energy,
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11. PRILOGA - VLOGE GOZDA
Gozdovi so ključnega pomena za življenje na Zemlji. Brez njih se Sončeva energija ne bi
zadržala na Zemlji in izkoristila v procesu fotosinteze, prav tako se v istem procesu nebi
proizvajal življenjsko pomemben kisik. Poleg teh pomembnih sestavin za življenje, so
gozdovi dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Kljub temu, da tropski gozdovi
pokrivajo le 7 % zemeljskega površja, v njih živi več kot polovica vseh znanih rastlin in
živali. Rastline in živali iz gozda predstavljajo tudi pomemben vir hrane, surovin, energije ter
številne ključnih sestavin za izdelavo zdravil. Poleg tega imajo gozdovi tudi izrazito socialno
funkcijo, saj ustvarjajo estetsko prijetno pokrajino, ki deluje pomirjujoče na ljudi ter jim nudi
številne rekreacijske možnosti (Forest and…, 2013).
11.1.

OKOLJSKE VLOGE GOZDA

Pogosto so okoljske oziroma ekološke vloge postavljene na stranki tir in se jih ne zavedamo,
vendar so to najpomembnejše funkcije gozda. Okoljske funkcije so težko merljive in jih
največkrat sploh ne opazimo, vendar imajo zelo velik vpliv na življenje. Ravno zato vse
večkrat pride do plazenja ali nastanka hudournikov, saj gozd zaradi nespametnih posegov
človeka ne more več opravljati katere izmed svojih vlog. Okoljske funkcije imajo vpliv tako
na globalnem nivoju, saj predstavljajo ponor CO2, kot na lokalnem, npr. kot zaščita pred
močnimi vetrovi (Anko, 1995).
11.1.1. PROTIEROZIJSKA VLOGA
Koreninski sistemi dreves ter njihovi nadzemni deli (predvsem krošnje dreves, njihov obilen
opad ter ugoden vpliv na zgradb o gozdnih prsti) preprečujejo ali blažijo učinke erozijskega
delovanja vode, spiranja prsti, zemeljskih plazov in usadov, snežnih plazov, vetra ter
gravitacije. Tako krošnje dreves ter podrast v gozdu zmanjšujejo kinetično energijo kapelj ter
površinski odtok vode in njeno erozijsko moč. Padavinska voda se v gozdu zelo hitro vpija,
saj liter vode ponikne že v nekaj sekundah, medtem ko isti proces na travniku traja več minut.
Na zelo strmih tleh je še posebej ključno mehansko utrjevanje prsti s koreninami, ki poleg
tega porabljajo odvečno vodo in zmanjšujejo možnost za pojav usadov ter plazov, v
visokogorju pa nudijo tudi zaščito in obrambo pred plazenjem snega (Anko, 1995).
Ta vloga gozda ima zelo širok krog koristnikov, saj imajo od nje koristi številne dejavnosti,
med drugim promet, vodno gospodarstvo ter energetika (Anko, 1995). Za gozdove, ki imajo
močno izraženo protierozijsko vlogo je značilno, da ne prinašajo neposrednih gospodarskih
dobičkov. Ti gozdovi so namenjen predvsem preprečevanju gospodarske škode, ki bi nastala
če bi te gozdove odstranili ali v njih neprimerno posegali (Vloge in…, 2013).
Na strmini pred Velikim vrhom na Jezerskem so v drugi polovici leta 2012 opravili poseg v
gozd (Fotografija 11). Na 300 metrov dolgem in 60 metrov širokem zemljišču so v državnem
gozdu odstranili več kot 400 m³ lesa. Poseg je sporen, saj gre za območje z veliko nevarnostjo
snežnih plazov ter erozijsko ogroženo območje (Hanc, 2012).
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Fotografija 11: Pomladitvena sečnja na Jezerskem

Vir: Hanc, 2012
11.1.2. VODNA VLOGA
Voda ni obnovljiv, ampak končen vir, ki se obnavlja v velikem vodnem krogu, v katerem ima
gozd pomembno vlogo (Anko, 1995). Krošnje dreves prestrežejo velik del padavin, katerih
del izhlapi, del steče po steblu do tal, preostanek pa odkaplja z vej in listov. Čeprav je gozd
porabnik vode, vodo tudi zadržuje ter omogoča njeno dostopnost dalj časa. Poleg tega vodo
prefiltrira in s tem omogoča večjo kakovost podtalnice. Krošnje dreves preprečujejo hitro
segrevanje tal ter s tem izhlapevanje, vse našteto pa pripomore k počasnejšemu kroženju vode
in tako večji dostopnosti le te (Vloge in…, 2013).
Fotografija 12: Divje odlagališče v gozdu pri Hrušici (Gorjanci)

Vir: Zaplatil, 2012
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Vendar pa v gozdu pogosto pride do onesnaženja podtalnice in tekočih voda zaradi človeške
malomarnosti. Posegi v gozd ob nepravilni uporabi razne mehanizacije v gozdu puščajo
nepopravljivo škodo. Samo kapljica mineralnega olja, ki ga uporabljajo gozdarji kot mazivo
za motorne žage, namreč zastrupi 25 litrov vode do te mere, da ta ni več pitna (Fajon, 2007).
Še bolj zaskrbljujoče je veliko število divjih odlagališč, ki naj bi jih bi jih bilo v Sloveniji od
30.000 do 50.000. Večina odlagališč je locirana ravno v gozdovih, še posebej nevarna so tista
na kraških tleh, saj je samočistilna funkcija tam še toliko manjša.
11.1.3. ZAŠČITNA VLOGA
Gozd ne deluje varovalno le na naravne procese in parametre, temveč ščiti tudi človeka,
njegova bivališča ter infrastrukturo (prometno, energetsko, komunalno). V teh primerih ima
gozd zaščitno vlogo. Gozdovi s to funkcijo stabilizirajo zemeljske plazove ter usade nad
prometnicami ter naselji, blažijo sunke vetra ob prometnicah (burja), naseljih, letališčih itd.
Poleg tega prestrezajo padajoče kamenje nad omenjeno infrastrukturo ter preprečujejo
nastajanje snežnih zametov na nezaželenih mestih. Zaščitna vloga gozdov ima torej funkcijo
varovanja rezultatov človekovega dela (Anko, 1995).
11.1.3.1. Varovalni gozdovi
Gozdovi v Sloveniji, kjer je zaščitna vloga še posebej prisotna, se imenujejo varovalni
gozdovi. To so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih
obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti
in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja
biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije (Uredba o varovalnih…,
2005).
Slika 44: Varovalni in ostali gozdovi

Vir: ZGS, 2010
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Varovalni gozdovi so prikazani z rdečo barvo, z zeleno pa so označeni ostali gozdovi (Slika
44). Največ varovalnih gozdov je na SZ ter severu Slovenije, torej v Alpskem svetu, kjer
gozdovi varujejo pred izpiranjem prsti, erozijo, snežnimi plazovi in podobno. Podobno
funkcijo imajo ti gozdovi v hribovjih na vzhodu (Posavsko hribovje) in zahodu Slovenije
(Idrijsko, Cerkljansko in Polhograjsko hribovje) ter na robovih kraških planot, kjer je izrazit
primer rob Trnovskega gozda. Pomembno varovalno vlogo pa imajo tudi gozdovi ob rekah, ki
jih najdemo ob reki Muri, Kolpi ter ob srednjem toku reke Drave. Varovalnih gozdov je bilo
po podatkih ZGS (2012) v letu 2011 99.248 ha, kar predstavlja 8,4 % vseh gozdov v
Sloveniji.
Pri gospodarjenju s tovrstnimi gozdovi mora ZGS zagotavljati pravočasno obnovo oziroma
posek drevja, pri tem pa so dolžni uporabljati biološko razgradljiva olja. Iz hudourniških strug
so dolžni odstranjevati drevje ter sanirati poškodovana tla in s tem preprečevati nadaljnjo
erozijo. Sečnja naj bi bila površinsko omejena, pri poseku drevja na plazovitih območjih in
območjih, kjer je nevarnost snežnih plazov pa je potrebno puščati primerno visoke panje
(Uredba o varovalnih…, 2005).
11.1.4. KLIMATSKA VLOGA
Gozd vpliva na podnebje na vseh nivojih, torej od lokalnega do globalnega. Na splošno velja,
da gozd omili ekstremne temperature ter temperaturne razlike in povečuje vlago v zraku.
Pomemben je tudi učinek albeda gozda, saj znaša pri gozdu le 10-20 % (tudi pozimi ostane
nizek), kar pomeni da se zelo malo svetlobe odbije nazaj v vesolje. V mezoklimatskem merilu
je pomemben vpliv gozda kot pregrade. Polzeč zrak, ki se pomika po dolini navzdol tako
zaustavi toplejša gozdna bariera, obratno pa poleti primestni gozdovi ohlajajo razgreta mestna
središča (Anko, 1995). V planetarnem smislu pa gozd predstavlja enega največjih ponorov
ogljikovega dioksida, ki je glavni povzročitelj učinka tople grede (Vloge in…, 2013).
11.1.5. PESTROSTNA VLOGA
Biološka ali pestrostna funkcija zagotavlja ohranjanje biološke raznovrstnosti in je tipična
okoljska funkcija gozda. Gozd s številnimi življenjskimi oblikami ter uravnoteženimi procesi
kroženja snovi in energije, ključno vpliva na ekološko stabilnost pokrajine. Gozdovi tako
predstavljajo dom številnim ogroženim ter zavarovanim rastlinskim in živalskim vrstam. Pri
nas so to rjavi medved, volk, ris, navadni močerad, gad itd. V bukovih gozdovih, ki so pri nas
najpogostejši, tako živi skoraj 4000 vrst živali, od tega jih je skoraj četrtina izključno vezana
na bukove sestave. Z ekonomskega vidika je to vlogo gozda zelo težko ovrednotiti, saj so
njene koristi ekonomsko negotove in časovno nedoločljive, ima pa raznolika gozdna
pokrajina zagotovo pozitiven učinek na razvoj turizma (Anko, 1995).
11.1.6. ZDRAVSTVENA VLOGA
Gozd pozitivno vpliva na zdravje ljudi, saj iz zraka odstranjuje prah, aerosole ter škodljive
pline in je hkrati zaščita pred hrupom. Notranjost gozda zagotavlja čist, vlažen in hladnejši
zrak, ki je obogaten z eteričnimi olji in omogoča mir in občutek zasebnosti. Gozd je prostor,
kjer se lahko sprostimo po vsakodnevnih obveznostih. To blagodejno vpliva na fizično in
duševno zdravje posameznika, kot tudi širše populacije, kar lahko ima pozitiven vpliv na
zdravstveno blagajno (Anko, 1995).
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11.2.

SOCIALNE VLOGE GOZDOV

Poleg okoljskih ter gospodarskih koristi, gozdovi zagotavljajo številne družbene koristi za
človeštvo. Gozd je lahko tako prostor za rekreacijo, druženje ali iskanje samote, predstavlja
učilnico v naravi, v vojnih časih je prostor za zavetje ter nudi številne možnosti za razvoj
turizma. Socialne funkcije gozdov so težko merljive, vendar zelo pomembne, saj njihov
pozitiven pomen čuti celotna družba (Vloge in…, 2013).
11.2.1. REKREACIJSKA VLOGA
Rekreacija v gozdu vključuje neposreden stik z naravo (gozdom) v različnih dejavnostih, od
preproste hoje do pustolovskega trekinga v neokrnjenih gozdnih prostranstvih. Razvoj gozdov
za rekreacijo vidimo kot pomemben vidik trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, predvsem
zaradi pojava več vrst rekreacije, ki so povezane z gozdom ter priznavanju obširnih prednosti,
ki jih gozdovi opravljajo v družbi. Akcijski načrt EU za gozdove (2006) tako priznava
večnamensko vlogo gozdov, poudarja pa predvsem socialne in kulturne vrednote, privlačne
za prebivalce mest. Gozd tako poleg hoje zajema še druge rekreacijske dejavnosti, vključno z
orientacijo, gorskim kolesarjenjem, jahanjem ter ribolov. (Vloge in…, 2013).
11.2.2. TURISTIČNA VLOGA
Gozd je kot turistični vir zanimiv, če je estetsko in nasploh funkcionalno ugodno razporejen,
če ga je regionalno malo ali pa v primeru, da se pojavlja v velikih razsežnostih in predstavlja
pojem divjine ter neokrnjenosti. Slovenija spada med najbolj gozdnate države, zato tudi
turistične agencije predstavljajo Slovenijo kot "zeleno" deželo, kjer ne manjka hotelskih sob s
pogledom na gozd (podobno kot pogleda na morje ob obali) ter možnostjo številnih dejavnosti
v gozdu, npr. nabiranje gob ter zelišč v gozdu (Anko, 1995).
Zahtevnejših oblik turistične ponudbe gozda kot turističnega vira pri nas do pred kratkim še
nismo poznali. Naravoslovna fotografija, opazovanje živalskega sveta ter naravoslovna
interpretacija gozda kot ekosistema so danes možne in predstavljene v številnih gozdnih učnih
poteh, ki imajo poleg turistične še vzgojno ter rekreacijsko vlogo (Anko, 1995).
11.2.2.1. Turistična ponudba povezana z gozdovi na Slovenskem
Velik del površine Slovenije predstavljajo gozdovi, zato se v njih skriva veliko naravne pa
tudi kulturne dediščine. Žal pa le ta ni dobro znana in predstavljena, saj je turistične ponudbe,
kjer bi gozd predstavljal pomemben segment zelo malo. Ob pregledu ponudb različnih agencij
smo ugotovili, da se Slovenija pogosto predstavlja kot majhna zelena država, vendar same
ponudbe o preživljanju prostega časa, izleta ali celo dopusta v gozdu ni veliko.
Več ponudbe, kjer ima gozd pomembno vlogo (če ne drugače v poimenovanju turističnega
paketa) smo zasledili v dveh pokrajinah, in sicer Pohorje ter JV Slovenija (Kočevje in
Dolenjska z Belo Krajino). Za omenjena območja je znano, da je pretežen del površja pokrit z
gozdovi, pomembna pa je tudi njihova proizvodnja vloga (gozdarstvo, LPI). Agencija
Kompas iz Novega mesta v svoji ponudbi izstopa s pestro ponudbo izletov za skupine v tem
delu Slovenije. Za nas sta posebej zanimiva dva programa, in sicer Med zelišči in gozdovi
Dolenjske ter Kaj skrivajo kočevski gozdovi. Prvi program predvideva obisk zeliščarske
kmetije Plavica, kjer izletnike pričakajo s čajem in kruhki z zeliščnimi namazi ter jim
predstavijo svojo delo in izkušnje, ki temeljijo na receptih patra Simona Ašiča. Temu sledi
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ledi ogled muzeja Kočevarjev ter Baze 20, kjer je bil med 2. svetovno vojno sedež vodstva
slovenskega partizanskega gibanja, danes pa je to edini ohranjeni tovrstni spomenik
odporniškega gibanja v Evropi (Izleti in potovanja, 2013).
Fotografija 13: Baza 20 v Kočevskem Rogu

Vir: burger.si
Drugi program se prične na Rudolfovem splavu v Novem mestu, kjer si izletniki dolenjsko
prestolnico ogledajo med vožnjo po okljuku reke Krke. Splavarjenje je v preteklosti služilo
predvsem spravilu lesa, danes pa v številnih slovenskih obrečnih krajih predstavlja zanimivo
turistično ponudbo. Po splavarjenju je program izleta identičen zgornjemu opisu (Izleti in
potovanja, 2013).
Na območju Kočevja, Dolenjske ter Bele krajine je 19 slovenskih občin s pomočjo partnerjev
ter sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj vzpostavilo regijsko mrežo tematskih poti
z vso informacijsko podporo. Projekt naj bi spodbujal ter poživil turistično ter rekreacijsko
ponudbo na omenjenem območju ter s tem pripomogel k skladnejšem regionalnem razvoju. V
okviru projekta je tako nastalo 20 pohodnih poti s skupno dolžino 449 km, ki vodijo od
Ribnice preko kočevskih gozdov do najbolj južnih krajev Slovenije ob reki Kolpi, iz Bele
krajine preko Gorjancev ter preko Suhe krajine in lehnjakovih pragov na reki Krki.
Vzpostavili so tudi 12 kolesarskih poti s skupno dolžino 540 km, 9 jahalnih poti s skupno
dolžino 350 km ter 120 km vodnih poti po reki Kolpi ter Krki za tiste, ki imajo raje vodne
športe. Seveda so vse poti označene in jih lahko najdemo na njihovem portalu, zraven pa so
tudi vse informacije o gostinski ponudbi, možnostih nastanitve ter ogledu lokalnih
znamenitosti (Regijska mreža…, 2013).
V okviru projekta so izdelali tudi 17 turističnih paketov, ki vključujejo omenjene kolesarske,
pohodne, vodne ter jahalne poti. Programi so različno obsežni, za najdaljše si je potrebno
vzeti kar 14 dni, najkrajši pa obsegajo le dan ali dva. Vsem programom pa je skupno, da gre
za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, ki pa ima v tem delu Slovenije izrazito
˝gozdni˝ značaj (Regijska mreža…, 2013).
Konkretnih statističnih podatkov o obiskanosti poti žal izvajalci projekta nimajo. Spletna stran
je namreč pripravljena tako, da si turisti na spletu lahko vnaprej ogledajo pot, po kateri se
želijo odpraviti. Ogledajo si lahko tudi vso ponudbo, od znamenitosti, ki jih bodo videli ob
poti, do gostinske ponudbe, prenočišč itd. Z omenjeno ponudbo še žal niso uspeli nagovoriti
tujcev k obisku, domači turisti pa si običajno (zase ali za svoja društva) sami zorganizirajo in
prilagodijo izlet, torej preko agencije Kompas Novo Mesto, ki je ponudnik počitniških
paketov. Pridobili smo le podatke o številu turistov na Dolenjskem in Beli Krajini, ki so se
udeležili izletov, katere ponuja večkrat omenjena agencija. Razvidno je, da se število turistov
strmo povečuje, za kar je zagotovo zaslužen omenjen projekt ter raznovrstna ponudba
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agencija ter seveda naravne in kulturne lepote tega dela Slovenije, med katere spada tudi gozd
(Pavlin, 2013).
Slika 45: Število turistov na Dolenjskem in Beli Krajini, ki so se udeležili katerega izmed
programov agencije Kompas NM

Vir podatkov: Pavlin, 2013
Sicer pa so obiskovalci poti predvsem pohodniki in kolesarji, v manjši meri jahači ter raftarji.
Imeli so tudi nekaj zaključenih skupin za pohod na Gorjance, ki se je tam zaključil s kakšnim
animacijskim programom in gostinsko ponudbo ter 4-dnevno kolesarsko rekreacijsko dirko po
Dolenjski (Pavlin, 2013).
Tematske poti so pred leti pripravili s pomočjo LEADER sredstev. Takrat je bilo rečeno, da
bodo v nadaljevanju na voljo večja sredstva za promocijo teh poti, kakor tudi za promocijo
regije nasploh. Žal se nič od naštetega ni zgodilo, kar je škoda, saj je brez dobre promocije
težko učinkovito tržiti turistično ponudbo, kljub temu, da so te poti zelo lepe in da je tudi
spletna postavitev inovativna, kar priznavajo tudi spletni obiskovalci in turisti, ki prihajajo v
ta del Slovenije (Pavlin, 2013).
Turistične ponudbe v povezavi z gozdom smo zasledili tudi na območju Pohorja. Hoteli
Bolfenk, Arena, Habakuk ter Bellevue v poletnem času ponujajo turistični paket Poletna
svežina pohorskih gozdov, ki poleg namestitve, hrane ter uporabo wellness storitev omogoča
izposojo gorskih koles ter pohodniških palic. Ponudba vključuje tudi gondolsko vozovnico ter
sprehod skozi Energijsko pot Bolfenk. Omenjeni paket torej spodbuja k aktivnemu
preživljanju prostega časa, predvsem v gozdu (Korotaj, 2013).
V pomladno-poletnem času je zelo malo povpraševanj po tovrstnih paketih v primerjavi z
ostalimi rezervacijami, saj imajo največ gostov iz naslova športnih priprav ter kolesarskega
parka Pohorje (Bike park Pohorje). V nastanitvenih objektih ne beležijo karakteristike gostov,
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prav tako ne beležijo dejavnosti s katerimi se ukvarjajo, zagotovo pa med nje sodi
pohodništvo po okoliških gozdovih (Korotaj, 2013).
Fotografija 14: Energijski park Bolfenk

Vir: Otvoritev poti…, 2013
11.2.3. VZGOJNA VLOGA GOZDOV
Gozd in življenje v njem je najlažje spoznati ravno v njem samem. Tam so okoljske, socialne
ter proizvodne funkcije, ki jih gozdovi predstavljajo v naši kulturi na voljo v obliki učilnice v
naravi. Največkrat gre za gozdne učne poti, pogosto imenovane tudi naravoslovne poti, kjer
šolske skupine (od predšolskih otrok do študentov) pa tudi posamezniki spoznavajo drevesne
vrste, gozdne združbe, živalski svet v gozdu, posebne oblike gozdarjenja itd (Anko, 1995).
Leta 1974 so nastali prvi tovrstni poti na šmarnogorski Grmadi ter v Bistri pri Vrhniki, danes
pa jih na Slovenskem najdemo več kot 100. V preteklosti je bil glavni namen teh poti širjenje
znanja o gozdu in gozdarstvu na zanimiv in privlačen način, danes pa jih povezujemo s
popularizacijo gozdov in gozdarstva, turistično, rekreativno in poučno funkcijo gozdov ter z
gozdno pedagogiko (Lesnik, 2013).
11.2.3.1. Gozdna učna pot Modrijanov
Gozdna učna pot Modrijanov ali na kratko GUMP se nahaja v Vojniku in je namenjena
razvoju perspektivnih dejavnosti na podeželju ter aktiviranju lokalnih virov in potencialov,
seveda pa je glavni namen vseh gozdnih učnih poti izobraževanje o gozdovih ter sobivanje z
njimi. Postavitev GUMP naj bi izboljšala osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu
naravnega okolja ter doprinesla k varovanju okolja (Gozdna učna…, 2013).
Ime je učna pot dobila po narodno zabavnem ansamblu Modrijani, ki so denar od prodanih
vstopnic koncerta namenili za postavitev učne poti. Nahaja se neposredno nad naseljem
Vojnik, ki je dostopen iz juga po magistralni cesti iz smeri Celja ter iz severa iz smeri
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Slovenskih Konjic. Pot je dolga slabe 3 km, težavnost poti pa je nezahtevna in omogoča ogled
vsem starostnim skupinam v vseh letnih časih. Razdeljena je na dva dela, celoten ogled pa
traja okrog dve uri. Na poti je 22 oznak s tablami, kjer si lahko preberemo osnovne značilnosti
posameznih dreves, v okviru projekta pa so na novo zasadili 20 sadik avtohtonih, a danes
precej redkih vrst (skorš, koprivovec, macesen, tisa, rušje, črna jelša, jerebika in bodika). Ob
poti so postavili tudi nekaj klopi, kjer si lahko obiskovalci poti odpočijejo (Gozdna učna…,
2013).
Izhodišče gozdne učne poti je na 283 metrih nadmorske višine pri cerkvi Svetega Florjana,
konča pa se 154 metrov višje pri planinski koči na Tomažu. Poteka po obstoječi planinski poti
in je razgibana ter primerna tudi za vsakodnevno rekreacijo. Najmlajši lahko obiščejo
predvsem prvi del poti, ki poteka po široki gozdni poti in se zaključi po 12 točkah, kjer se
lahko obiskovalci po označeni poti vrnejo na izhodišče. Na tem delu poti je mogoče videti ter
prebrati kaj več o maklenu, bezgu, gradnu, jelki, poljskem brestu ter zimzelenih rastlinah kot
sta bršljan ter pljučnik. Prav tako je predstavljen pedološki profil ter geološke karakteristike
ožjega območja poti (Gozdna učna…, 2013).
Fotografija 15: Zemljevid, logotip ter fotografije Gozdne učne poti Modrijanov

Vir: Gozdna učna…, 2013
Drugi del je za hojo ter tudi vsebinsko nekoliko zahtevnejši, med drugim so predstavljene
drevesne vrste kot je oreh, bukev, rušje, rdeči bor, brek ter oreh. Ena izmed točk je namenjena
predstavitvi varovalnega gozda, v tem primeru gre za varovanje pred erozijo, saj so
posamezna pobočja precej strma. Na nazoren način je predstavljena tudi kulturna pokrajina ter
živalski svet. Zaradi reliefne pestrosti se na majhnem območju izmenjavajo vasi na slemenih,
obdelovalne površine, kjer se naklon zmanjša ter gozdovi na pobočjih z manj kvalitetno
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prstjo. Predstavljen je tudi visokodebelni sadovnjak, v katerem najdemo številna mogočna
sadna drevesa, na katerih gnezdijo različne vrste ptic (Gozdna učna…, 2013).
Učno pot si lahko obiskovalci ogledajo sami, na voljo pa so tudi vodniki, ki vam lahko
povedo še kaj več o drevesnih ter živalskih vrstah ter gozdu kot ekosistemu. Soavtor učne poti
ter gozdar Rajko Čater je glavni vodnik po Gozdni učni poti Modrijanov in mesečno po poti
popelje okrog 5 večjih organiziranih skupin. V večini primerov gre za lokalne šole ter tudi
vrtce in pohodnike, katerim cilj je planinska koča na Tomažu, ki mu GUMP daje še dodatno
vrednost ter nove obiskovalce. Učna pot je v neposredni bližini mesta, na koncu poti pa je tudi
gostinska ponudba, kar je zagotovo prednost v primerjavi z večino drugih gozdnih učnih poti
(Čater, 2013).
11.2.4. OSTALE SOCIALNE VLOGE
Med socialne vloge gozdov spada tudi raziskovalna, ki jo neposredno koristi le ožji krog
ljudi. Mednje sodijo predvsem raziskovalci (gozdarji, botaniki, biologi idr.), ki preučujejo
delovanje gozda ter rastline, živali in procese v njem. Danes so pri njihovem delu ključne
ugotovitve o motnjah in posledicah delovanja človeka ter prenos le teh v ravnanje in
gospodarjenje z gozdom. Med vojno je gozd predstavljal razmeroma varno skrivališče, zato je
potrebno izpostaviti tudi njegovo obrambno vlogo. Ta vloga je bila še posebej izrazita v času
turških vpadov ter med 2. sv. vojno, ko je bil gozd eden izmed pomembnih dejavnikov za
uspešen boj ter obrambo (Vloge in…, 2013).
Omenimo naj še estetsko vlogo gozdov, kjer gre predvsem za lep videz, ki ga dajejo gozdovi
(jesenske barve gozda). Prijetne so tudi eterične vonjave, zvoki (šumenje krošenj, ptičje
petje), okusi ter tudi otip drevesne skorje ali listov (Anko, 1995). Zadnja izmed socialnih je
dediščinsko-varstvena vloga. Kulturna dediščina je gozd, ki je nastal pod vplivi človeka v
preteklosti in se razlikuje od siceršnjih oblik gozda: panjevci, steljniki, gaji, logi, itd. Naravna
dediščina pa so lahko deli gozda, kot so pragozdni ostanki, rastišča redkih rastlin, drevesa
izrednih dimenzij in starosti, redki biotopi, območja naravnih spomenikov, itd. Gospodarjenje
s takšnimi gozdovi je zelo omejujoče in je povsem podrejeno zagotavljanju varovanja
dediščine (Vloge in…, 2013).
11.2.4.1. Gozdni rezervati
Vse zgoraj omenjene vloge gozdov so še posebej izrazite v gozdovih s posebnim namenom z
izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo ali krajše v gozdnih rezervatih. To so gozdovi, ki
so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje,
proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot ter kulturne dediščine (Uredba o varovalnih…, 2005). Gozdnih rezervatov je
v Sloveniji 9600 ha, kar predstavlja manj kot % vseh gozdov (Poročilo zavoda…, 2012).
V gozdnih rezervatih so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in druge
dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten
naravni razvoj v prihodnosti. Kljub temu je v gozdnih rezervatih dovoljeno opravljati naloge
javne gozdarske službe, torej dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju narave ter nadzorstvene
naloge lovstva ter gozdarstva. V rezervatih se lahko omogoči opravljanje posameznih
raziskovalnih ali izobraževalnih nalog potem, če se s tem strinja ZGS in Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave. Če vodi ob gozdnem rezervatu ali skozenj gozdna prometnica,
gozdna učna pot, planinska pot, ali druga pot v javni rabi, je dovoljeno posekati drevesa, ki
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neposredno ogrožajo promet in gibanje ljudi, posek pa more biti odobren s strani ZGS
(Uredba o varovalnih…, 2005).
Slika 46: Gozdni rezervati v Sloveniji

Vir: ZGS, 2010
11.3.

PROIZVODNE VLOGE GOZDA

Med proizvodne vloge gozda štejemo lesnoproizvodno, nabiralniško ter lovnogospodarsko.
Zgodovinsko gledano smo ljudje oziroma naši predniki te vloge najprej spoznali, saj je gozd
sprva predstavljal glavni vir hrane ter energije. Danes je najbolj razširjena in uporabna
dobrina gozda les oziroma hlodovina, od katere imajo koristi predvsem lastniki gozdov. Poleg
tega v gozdu najdemo številne druge dobrine (gozdni sadeži, gobe, zelišča), ki pa jih koristi
veliko širši krog uporabnikov, vendar je njihova ekonomska vrednost v večini primerov zelo
majhna (Vloge in…, 2013). Proizvodne vlogam velikokrat posvečamo največjo pozornost, saj
so ekonomsko najpomembnejše ter enostavno merljive.
11.3.1. LESNOPROIZVODNA VLOGA
Vezana je predvsem na proizvodnjo biomase v gozdnem ekosistemu in zadovoljevanju
človekove potrebe po lesu, ki pa se v prostoru in času menjajo skladno z razvojem neke
družbe. Tako je v preteklosti les predstavljal glavni vir energije, danes pa je les energetsko
varen in okolju prijazen gradbeni element. Tako predstavlja les tudi osnovno surovino za
lesnopredelovalno industrijo ter številna delovna mesta. Ker je les edina obnovljiva surovina s
katero Slovenija razpolaga, bi morali v prihodnosti trajnostni način gospodarjenja z gozdovi
prenesti tudi na lesnopredelovalno industrijo, ki bi tako postala nosilka kulture lesa ter
predvsem zagotavljala številna zelena delovna mesta (Anko, 1995).
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11.3.2. NABIRALNIŠKA VLOGA
Ta vloga je bila zelo pomembna v preteklosti, saj z nabiralništvom označujemo zgodnjo fazo
v razvoju človeka. Posamezne dobrine so po gozdovih nenačrtno nabirali že predniki
sodobnega človeka. Med ostale dobrine, ki jih nudi gozd, sodijo tudi nekateri dejanski
proizvodi, ki so rezultat načrtnega in zahtevnega dela. Med te dejavnosti sodijo oglarjenje,
pepelikarstvo, smolarjenje, nabiranje kresilne gobe, pridobivanje eteričnih olj, pridobivanje
stelje itd. Omenjene dejavnosti v večji meri že izumrle, nekatere pa doživljajo ponovno
obuditev, predvsem v turistične namene (Anko, 1995).
Danes pri tej vlogi gozda obravnavamo predvsem naslednje dobrine: gobe, med, zdravilna
zelišča, drobna gozdna favna, gozdne sadeže kot so jagodičje, kostanj, razni koščičasti
plodovi ipd. ter ostale dobrine (mah, storži, drevesni sokovi idr.). Omenjene dobrine pa ne
koristijo le lastniki gozdov, vendar tudi bližnji prebivalci, kot tudi meščani iz oddaljenih
središč (Anko, 1995). V Zakonu o gozdovih (2007) je namreč zapisano, da mora lastnik gozda
dopustiti v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin,
gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi.
V povezavi z nelesnimi gozdnimi dobrinami so pri nas zasnovali številne praznike oziroma
dneve, ki so namenjeni boljšemu poznavanju in promociji raznih gozdnih plodov ter ostalim
dobrinam. Dober primer za to sta prireditvi Gobarski dnevi na Pokljuki ter Mostecu. Športni
center Triglav ter gorenjska gobarsko-mikološka društva na Pokljuki že nekaj let konec
poletja organizirajo prireditev, namenjeno spoznavanju gob, izobraževanju o pravilnem
nabiranju gob, osveščanju o pravilnem obnašanju v gozdu, pokušini gobjih jedi in njihovi
pripravi ter družabnemu srečanju gobarjev iz vse Slovenije. Prireditev poteka v okolici
Športnega centra Triglav Pokljuka, ki omogoča izvedbo številnih športov ter aktivnosti za
aktivno preživljanje prostega časa. Pokljuka je s športnega vidika znana predvsem po
smučarskih tekih in biatlonu, nudi pa še možnosti za številne druge športne aktivnosti, kot so
planinski izleti, krpljanje, nordijska hoja, lokostrelstvo, nogomet itd. (ŠC Pokljuka, 2013).
Pokljuka je visoka kraška planota in predstavlja največje zaokroženo gozdno površino v
Triglavskem narodnem parku, saj je dolga 20 km in skoraj toliko tudi široka. Na nadmorski
višin med 1000 in 1400 metrov se tako razprostira kar 6300 ha gozdov, v katerih prevladuje
smreka, v pozno poletnih in jesenskih mesecih pa so ti gozdovi polni gob in gobarjev. Zato so
se na ŠC Triglav leta 2010 odločili, da bodo organizirali Gobarske dneve (ŠC Pokljuka,
2013).
Gobarske dneve na Pokljuki so do sedaj organizirali v letih 2010, 2011 ter 2012 in bodo letos
konec avgusta potekali že četrto leto zapored. Potekajo od petka do nedelje, glavni poudarek
pa organizatorji dajejo na razstavo gob pod strokovnim vodstvom. Vzporedno potekajo tudi
predavanja o gobah ter njihova slikovna predstavitev. Organizirajo tudi vodenje,
prepoznavanje ter nabiranje gob pod strokovnim vodstvom izkušenih determinatorjev
(Farčnik, 2013).
Prireditev je torej namenjena osveščanju ter vzgoji, in ne tekmovanje ali kaj podobnega (kar
je bil eden od »produktov« oz. motivov samo na 1. Gobarskih dnevih 2010). Na naslednjih
prireditvah so ta vidik opustili in se posvetili zgolj predajanju znanja, učenju in spoznavanju
gob ter obnašanja v naravi. Seveda je ob tem dobro poskrbljeno za obiskovalce s
kulinaričnega vidika, saj so na voljo raznovrstne gobje jedi, poleg tega pa poskrbijo za
predstavitev uporabe gob v prehrani (Farčnik, 2013).
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Organizatorji zatrjujejo, da namen dogodka ni povečati število obiskovalcev na Rudnem
polju, ampak ponuditi obiskovalcem pokljuških gozdov nova doživetja in spoznanja o gobah,
njihovi uporabi, gozdu ter sami naravi. Zato obiskovalcev na prireditvi niso šteli, ocenjujejo
pa, da si je razstavo ter ostala predavanja in predstavitve ogledalo od 500 do 1000 ljudi. V
hotelu Center, ki deluje v okviru Športnega centra Pokljuka, so pripravili tudi posebno
ponudbo za goste, ki bi cel vikend želeli ostati na Pokljuki in se udeleževati aktivnosti v
okviru dogodka, vendar pa se število nočitev zaradi same prireditve ni bistveno povečala, saj
so obiskovalci le te v večini primerov enodnevni izletniki (Farčnik, 2013).
Fotografija 16: Podobne prireditve prirejajo tudi drugod po Sloveniji, spodnja fotografija je
nastala na razstavi na tradicionalnem gobarskem vikendu na Celjski koči

Vir: Celjski gobarji, 2012
Gobarski dnevi v Mostecu so tradicionalna in od leta 2012 dalje tudi dvodnevna prireditev.
Namen prireditve je izobraževanje obiskovalcev o gobji populaciji v okolici Ljubljane in tudi
širše, varnem nabiranju gob, varovanju okolja, varni pripravi hrane iz gob, kakor tudi
pokušina gobjih jedi. Ob tem potekajo še številna srečanja z gobarskimi društvi iz celotne
Slovenije, obiskovalci pa so z zanimanjem spremljali prireditev, predvsem razstavo gob ter
predavanja determinatorja Staneta Kaiserja in Majde Ujčič. Obiskovalcev prireditve sicer niso
nikoli preštevali, je pa bila prireditev medijsko dobro pokrita s strani tiskanih in elektronskih
medijev (Horvat, 2013).
11.3.3. LOVNOGOSPODARSKA VLOGA
V preteklosti so populacijo jelenjadi in srnjadi uravnavale velike zveri kot sta volk in ris,
danes pa je njihovo vlogo prevzel človek, ki lov pojmuje kot gospodarjenje z gozdno divjadjo.
Omenjeni vrsti velikih zveri sta danes redki in ogroženi prav zaradi lova v preteklosti. Cilj
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v gozdu je imeti zdrave populacije z ugodno spolno ter
starostno strukturo. Ključno je tudi, da so posamezne populacije usklajene s populacijami
drugih vrst ter z njihovim okoljem. Za to pri nas skrbi več kot 20.000 lovcev, ki poleg tega
skrbijo za krmljenje živali, ko je to potrebno, izobraževanje, lovsko kulturo ter etičnost. Poleg
spodaj navedenih odstrelov so lovci v letu 2011 opravili še 10 odvzemov volka ter 64 rjavega
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medveda (vključno z izgubami), odvzem risa pa je prepovedan, saj je le ta ogrožen (Poročilo
zavoda…, 2012).
Preglednica 15: Odstreli in izgube divjadi v letu 2011
Vrsta divjadi
Srna
Divji prašič
Navadni jelen
Gams
Muflon

Število
40699
7300
5124
2418
593

Vir podatkov: Poročilo Zavoda…, 2012
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