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Since 2007 the Slovenian Forest Owners Association has been organizing auctions in
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which represents 40 % of all logs brought to the auction in analyzed year. The number of
offers for mountain maple was the highest in 2010, when they reached 1.578 offers. The
highest price for the assortment was reached by the sycamore maple in 2016, which amounted
to 12.347 €.
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1 UVOD
Po navedbah Gozd in les … (2010) ima Slovenija 58,3 % gozdnatost. Letni prirast dreves
na prebivalca znaša 4 m3, posekamo ga le slabo polovico. Z gotovostjo lahko trdimo, da je
les surovina, ki je imamo v obilju, zato bi morali gospodarstvo preusmeriti v trajnostni
razvoj, ki bi omogočal predelavo in rabo lesa v večji meri kot do sedaj.
Za Slovenijo nista značilni zgolj velika gozdnatost in pestrost drevesnih vrst. V naših
gozdovih raste tudi zelo kakovosten les, katerega del je na ogled na tradicionalni licitaciji
visokokakovostnega lesa v Slovenj Gradcu. Po navedbah Jeromla (2012) rekordni zneski
za najboljše sortimente presegajo tudi dobrih devet tisoč evrov. Do sedaj je bilo izvedenih
dvanajst licitacij. V nalogi se bomo osredotočili na licitacije, izvedene med letoma 2007 in
2017. Zanimanje za licitacijo in sodelovanje z leti narašča tako s strani prodajalcev kot tudi
kupcev.
Na licitaciji se prodaja les različnih drevesnih vrst, ki predstavljajo izjemno visoko
kakovost, saj gre za praktično popolne sortimente, brez napak. Doseţene cene so različne
in v veliki meri odvisne predvsem od trenutnih zahtev trga in vrst lesa. Licitacija
predstavlja dobro priloţnost za prodajo visokokakovostnega lesa, kjer lahko ponudniki
oziroma lastniki lesa doseţejo bistveno višje cene kot v okviru vsakodnevne prodaje
podjetjem, kjer je prodaja vezana na maso, cene pa so bistveno niţje.
V diplomskem delu predstavljamo sam potek licitacije. Analizirali smo licitacije, izvedene
med letoma 2007 in 2017. Analiza obsega za vsako leto posebej ponudbo lesa in njegovo
količino, ponudbo drevesnih vrst, sodelujočih ponudnikov, kakovosti lesa in doseţene
cene. Z analizo preteklih izvedenih licitacij smo ugotavljali dinamiko in spremembe, ki se
v okviru takšnega dogodka skozi leta dogajajo. Z analizo smo ugotavljali tudi
povpraševanje s strani kupcev lesa in kateri kupci prevladujejo. Z analizo ţelimo pokazati,
da je sodelovanje in povezovanje lastnikov nadpovprečno kakovostnega lesa na licitaciji
potrebno, saj je uspeh uspešne prodaje učinkovit tako za gospodarstvo kot tudi za njihov
prihodek. V diplomskem delu smo predstavili tudi trende in prikazali, po katerih drevesnih
vrstah je večje povpraševanje.
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2 OPIS LICITACIJE IN TEORETIČNA IZHODIŠČA
Pojem licitacija izvira iz latinskega jezika, po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika
(2000) ima naslednje pomene:
 »licitácija -e ţ (á) je javna prodaja, pri kateri dobi blago, kdor ponudi zanj največjo
vsoto,
 ávkcija -e ţ (á) ekon. draţba, draţba, zlasti na mednarodnem trţišču: kupiti, prodati na
avkciji; ponudba in povpraševanje na svetovnih avkcijah krzna,
 licitánta -e ţ ( ) nar. draţba, draţba: gasilci so na veselici priredili tudi licitanto;
posestvo je bilo prodano na licitanti.«
Potek licitacije se opravi po ustaljenem ritmu, in sicer se v mesecu novembru in decembru
opravi ogled primernih sortimentov. Po opravljenem ogledu se konec decembra in začetek
januarja izbran les poseka in skroji glede na kakovost sortimentov. Do sredine meseca
januarja sledi organiziran prevoz lesa. Vsak posamezen sortiment se pred prevozom
opremi s številko, skladno z izdano dobavnico. Pri izbiri dreves za posek in prevzemanju
sortimentov sodelujejo tudi revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Na razstavnem
prostoru nato organizatorji les ponovno izmerijo in ga označijo s pripadajočimi podatki,
kot so zaporedna številka, dolţina, premer in volumen. Tako označene sortimente nato
vpišejo na seznam, ki ga pošljejo potencialnim kupcem. Ti si ogledajo posamezen
sortiment na dnevu odprtih vrat. Ob tem je priporočljivo, da lastniki sortimentov ob
prevzemu na prevzemnem listu navedejo najniţji znesek, ki ga ţelijo prejeti za posamezen
licitiran oz. prodajan sortiment. Postavljena cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku
licitacije ni moţno spremeniti. Za posamezen sortiment kupec odda pisno ponudbo, na
koncu se proda najvišjemu ponudniku. V primeru dveh enakih ponudb za določen
sortiment o izbiri kupca odloči ţreb, ki se opravi pod strogim nadzorom izbranih članov
komisije. V nasprotju s klasično licitacijo tu velja oddana ponudba, ki je ni moţno
naknadno zvišati (Licitacija …, 2018).
2.1

POGOJI ZA SODELOVANJE NA LICITACIJI

Kupec lesa je lahko vsakdo, ne glede na to, kaj počne in od kod prihaja. Pomembno je le,
da si samoiniciativno pridobi informacijo o prodaji in v primeru sodelovanja odda
ponudbo. Pri licitaciji in nakupu je govora o specializiranih kupcih, ki na tovrsten način
iščejo kakovosten les določenih vrst. Na licitaciji se zberejo sortimenti iz celotne Slovenije
in bliţnje avstrijske Koroške. Za prodajo lesa se ne odločajo le lastniki gozdnih zemljišč,
temveč tudi podjetja. Vendar večina prodajalcev prihaja iz zasebnega okolja, torej gre za
kmete oziroma lastnike gozdov, ki so organizirani v društva. Društva organizirajo tudi
skupne prevoze lesa, s čimer se transportni stroški bistveno zmanjšajo. Lastniki, ki imajo v
ponudbi večje količine lesa, pa prevoz organizirajo sami (Jeromel, 2008).

3
Valtl B. Dosedanje izvedbe licitiranja lesa v Slovenj Gradcu.
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

2.1.1 Pogoji za organizatorja ter njihovo delo
Osebne podatke o lastnikih sortimentov lahko organizator uporabi izključno za namen
obračuna prodane hlodovine. Organizator licitacije je dolţan obvestiti lastnika o rezultatih
licitacije v roku petih dni od odpiranja ponudb. V primeru niţje ponudbe od tiste, ki jo je
določil lastnik za posamezen sortiment, ima lastnik moţnost, da se samostojno odloči v
treh dneh, ali bo sortiment prodal po ponujeni ceni ali ga bo na svoje stroške odpeljal z
mesta licitacije. Lastniki, katerih sortimentov na licitaciji niso bili prodani, so dolţni
sporočiti, ali njihove sortimente proda organizator naknadno po trenutnih trţnih cenah ali
jih bodo na svoje stroške sami odpeljali z mesta licitacije (Jeromel, 2008).
2.1.2 Pogoji in pravila licitacije za prodajalce
Koprivnikar in Valentar (2009) navajata naslednje pogoje, ki so jih prodajalci vrednejših
sortimentov lesa dolţni spoštovati:
 zaţelen je PEFC certifikat ( tudi FSC, kdor ga ima);
 prevzem lesa pri lastniku poteka ob kamionski cesti;
 sortiment mora biti čim bolj pravilno skrojen z nadmero najmanj 10 cm;
 sortiment mora biti čist, predvsem čela, brez primesi umazanije in blata;
 sortiment na licitaciji mora biti najvišje kakovosti;
 vsak prevzeti sortiment mora biti na čelu opremljen s ploščico, ki nosi številko
sortimenta, kar prikazuje Slika 1;
 lastnik sortimentov dobi ob prevzemu prevzemni list, kjer so zavedeni potrebni
podatki;
 lastnik sortimentov lahko ob prevzemu na prevzemnem listu navede najniţjo ceno, po
kateri je še pripravljen prodati svoj les. Ta cena je dokončna in je v nadaljnjem poteku
licitacije ni več moţno spreminjati;
 v primeru, da lastnik ne navede minimalne cene, v nadaljevanju licitacije ne more
zahtevati svojih sortimentov nazaj, čeprav so bili prodani pod pričakovano ceno;
 organizacijo in stroške prevoza lesa krije lastnik sam oziroma v dogovoru z društvom
lastnikov gozdov, v katerega je vključen;
 lastnik sortimentov krije stroške licitacije lesa, ki znašajo 14 €/m³ za doseţeno ceno
pod 400 €/m³ ali 5 % vrednosti za sortimente z doseţeno ceno nad 400 €/m³ − stroški
organizacije se obračunajo pri končnem obračunu po končani licitaciji;
 za neprodane sortimente, ki jih prodajalec odpelje z mesta licitacije, se prav tako
zaračuna stroške licitacije v višini 14 €/m³ − za te stroške se prodajalcu izstavi račun ali
obračuna od prodanih sortimentov;
 lastnik sortimenta (prodajalec) dobi denar za prodane sortimente nakazan na svoj
bančni račun v roku 8 dni po odvozu sortimentov z mesta licitacije;
 lastnik sortimentov ob prevzemu lesa podpiše, da se strinja s pogoji licitacije.
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Slika 1: Prikaz pravilne označbe sortimenta
2.1.3 Pogoji in pravila licitacije za kupce
Tako kot veljajo pravila za organizatorja in prodajalce lesa, morajo tudi kupci spoštovati
ustrezna pravila (Koprivnikar in Valentar, 2009):
 kupec odda ponudbo za posamezen sortiment v €/m3 in to potrdi z lastnoročnim
podpisom;
 ponudbo izpolni na priloţenem obrazcu ali jo vpiše v katalog sortimentov. Ponudba
mora biti pri organizatorju najkasneje 1. 2. v koledarskem letu licitiranja;
 odpiranje ponudb poteka javno, poleg komisije so lahko na odpiranju prisotni tudi
prodajalci in kupci;
 vsakršno spremembo, ki pomeni odstop od ponudbe, zvišanje ali niţanje cene, se vroči
predsedniku komisije na dan odpiranja ponudb, vendar se to opravi pred začetkom
odpiranja;
 ponudnik z oddajo ponudbe soglaša s pravili in pogoji licitacije;
 v primeru dveh ali več pisnih ponudb z enako vrednostjo se opravi ţreb;
 odvoz lesa je moţen po 14. 2. v vsakem koledarskem letu. Kupec ima čas za odvoz
lesa en mesec, v nasprotnem primeru se obračunajo penali oziroma kazenska zamuda v
vrednosti 5 €/m3;
 imena kupcev so tajna, saj lahko organizatorji le tako zagotovijo čim višjo ceno lesa.
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2.2 VRSTA LESA, PRIMERNEGA ZA LICITACIJO
Na licitaciji lesa se prodaja les različnih drevesnih vrst, ki pa mora biti izjemne kakovosti.
Takšen les lahko pridobimo v gozdu, na domačem dvorišču, travniku ali v sadovnjaku.
Pogosto najdemo kvalitetnejša drevesa izven gozda, kjer imajo boljše pogoje za rast. Na
licitacijah se ne prodaja le les gozdnih drevesnih vrst, temveč tudi domače sadno drevje,
kot so slive, jablane in hruške. Analize dosedanjih licitacij kaţejo, da na licitaciji dosegajo
najvišje cene (Jeromel, 2016):







gorski javor,
oreh,
veliki jesen,
sliva,
gorski brest,
hrast in češnja.

Druge drevesne vrste, med katere sodijo tudi okrasno in sadno drevje, dosegajo višje cene
kot pri prodaji odkupovalcem, ne dosegajo pa rekordnih cen, kakor gorski javor. Doseţene
cene so v veliki meri odvisne od povpraševanja. Slika 2 prikazuje doseţeno ceno
kakovostnega lesa hruške v letu 2017. Posebnost licitacij je, da se na njih prodajajo tudi
manjši sortimenti. To velja predvsem za vrste, ki so v gozdovih slabo zastopane ali pa
izvirajo iz negozdnega okolja: sadno drevje, okrasno drevje (Jeromel, 2016).
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Slika 2: Prikaz licitiranega sadnega drevja − hruška
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2.3 MERJENJE LESA
Preglednica 1: Drevesne vrste in primerna kakovost lesa (Koprivnikar in Valentar, 2009)
Vrsta lesa
Dolţina

Les za ţago
Od 3 m naprej, vsakih 0,5 m

Les za furnir
Dolţine 2,5 m − 3,5 m, vsakih 10 cm

Premer

40 cm+

50 cm+

Kakovost

A, dobra B

Furnir, svetla barva

Dolţina

Od 2,5 m naprej, vsakih 0,5m

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Premer

30 cm+

45 cm+

Kakovost

A, dobra B

Brez napak črnjave, bela barva

Dolţina

Od 2,5 m naprej, vsakih 0,5 m

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Premer

30 cm+ (A); 40 cm+ (B)

45 cm+

Kakovost

A, B, dobra C

Furnir, brez zelene barve

Sliva

Dolţina

Od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Hruška/oreh/

Premer

30 cm+

40 cm+

Jablana

Kakovost

A, B, dobra C

Brez obarvanja

Hrast

Gorski javor

Češnja, brek, skorš

Dolţina

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Bukev

Premer

45 cm+

(samo najboljše)

Kakovost

Brez rdečega srca

Lipa

Dolţina

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 10 cm

Črna jelša

Premer

40 cm+

Breza

Kakovost

Brez obarvanja, brez neprave črnjave

Macesen

Dolţina

Dolţine od 2,5 m naprej, vsakih 0,5 m

Smreka

Premer

50 cm+

Kakovost

Ozke letnice, brez napak črnjave

Preglednica 1 prikazuje drevesne vrste in kakovost lesa, ki je potrebna za odvoz lesa na
ţago ali predelavo v furnir in nadaljnjo uporabo v lesni industriji.
Predpise, ki določajo mere in kakovost ter način izdelave posameznih izdelkov, imenujemo
standardi. Za merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov se uporablja standard
SIST EN 1309-2 (Pravilnik …, 2011).
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Med gozdne lesne sortimente sodi ves posekan les gozdnih drevesnih vrst s skorjo ali brez
nje. Kot navaja 3. člen Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov se
za poimenovanje okroglega lesa uporabljajo naslednji standardi:










SIST EN 844-1,
SIST EN 844-2,
SIST EN 844-4,
SIST EN 844-5,
SIST EN 844-7,
SIST EN 844-8,
SIST EN 844-10,
SIST EN 844-11 in
SIST EN 844-12.

Premer vseh meritev se izraţa v centimetrih, ki jih zaokroţimo navzdol. V primeru dveh
meritev se obe zaokroţita navzdol, medtem ko se srednji premer sortimenta določi tako, da
se povprečni premer dveh zaporednih meritev zaokroţi navzdol na cel centimeter. Količina
gozdnih lesnih sortimentov se določa z volumnom ali maso v merskih enotah, v skladu s
predpisom, ki ureja merske enote ali količino sortimentov. V primeru določanja gozdnih
sortimentov z volumnom tega izrazimo v kubičnih metrih (m3), pri tem pa moramo navesti,
ali okrogli les obsega skorjo ali ne in ali gre pri določanju volumna za dejanski ali trţni
volumen. V primeru, da se količina lesa določa z maso, to ugotovimo s tehtanjem, izraţeno
v kilogramih (kg) ali tonah (Pravilnik …, 2011).
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2.4 NAPAKE LESA
Med napake lesa sodijo vse tiste lastnosti lesa, ki neugodno vplivajo na razvrščanje
gozdnih lesnih sortimentov po kakovosti. Napake lahko izmerimo in ugotavljamo njihov
kvarni vpliv, ki ga opredelimo v kakovostne razrede. Ločimo jih na (Bajc, 2006):
 napake oblike (koničnost, zavitost, ovalnost, ţlebatost in krivost),
 napake v strukturi lesa (reakcijski les, grče, dvojno srce, ekscentričnost srca,
kolesivost, notranje razpoke, nepravilna zgradba, neprava črnjava, smolike),
 napake zaradi zunanjih vplivov (rjavost, piravost, razpoke, gniloba, mehanične
poškodbe, rovi ţuţelk, tujki v lesu).
V nadaljevanju bomo opisali nekaj najpogostejših napak lesnih sortimentov, ki odločilno
vplivajo tudi na kakovost sortimentov, namenjenih za licitacijo.
2.4.1 Grče
Grče so na splošno najpogostejša napaka lesa. Kot ostanek naravno odpadlih ali mehansko
odstranjenih vej so zelo različnega videza. Razlikujemo jih po tem, ali so zrasle z
okoliškim tkivom ali ne. Z okoliškim tkivom zrasle grče so seveda manjša napaka kot
nezrasle grče. Slednje lahko izpadejo iz obdelanega lesa, v tem primeru pa jih imenujemo
tudi izpadajoče grče (Lipoglavšek, 1980).

Slika 3: Prikaz grče na lesnem sortimentu, pripeljanem na licitacijo
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Včasih so grče gnile (to so ostanki naravno odpadlih vej in jih lesno tkivo ni preraslo),
tovrstno grčo sčasoma lahko preraste zdravo leseno tkivo. Imenujemo jih slepice. Nad
mestom, kjer je v lesu slepica, je lubje nagubano v obliki bradavice. Po obliki slepice lahko
sklepamo o njeni globini. Če je nad slepico vidna bula, je to znak, da se je začelo
preraščanje gnile grče. V primeru, da bulo odţagamo, naletimo na slepico, ki je blizu
površine debla. Slepice sodijo med večje napake in jih moramo upoštevati pri krojenju.
Število grč vpliva na kakovost, izrazimo jih navadno na 1 m dolţine debla (sortimenta).
Glede na poloţaj grč jih delimo na posamezne, v vencu in v skupinah (Lipoglavšek, 1980).
2.4.2 Krivost
Krivost se največkrat pojavi v sestojih, ki v svoji mladosti niso bili pravilno negovani. Med
rastjo se drevesa v pregostem sklepu krošenj bojujejo za svetlobo in se krivijo. Vzrok
krivosti dreves je lahko tudi v dedni zasnovi, kakor tudi v naravnih ujmah, kot sta teţak
sneg in ţled. Krivost se izmeri s sekaškim in ţepnim metrom. S prvim ugotavljamo
najkrajšo dolţino sortimenta z izmero dolţine med robovoma sortimenta, z ţepnim metrom
pa izmerimo odstopanje spojnice obeh čel od roba sortimenta. To odstopanje spojnice obeh
čel se primerja z dolţino sortimenta in poda napako krivosti v odstotkih (Bajc, 2006).
2.4.3 Koničnost
Koničnost se največkrat pojavlja pri drevesnih sortimentih, ki rastejo na samem. Drevesa,
rastoča na samem, so nepolnolesna, drevesa v strnjeni rasti pa so polnolesna, kar
ugotovimo lahko s pogledom preseka debla, ki je v drugem primeru podoben obliki valja.
Koničnost lahko izboljšamo oziroma preprečimo s pravilno nego gozda. Koničnost je pri
listavcih odvisna od drevesne vrste, načeloma pa narašča proti vrhu drevesa, medtem ko je
v spodnjem delu neizrazita. Pri iglavcih je značilno, da poteka koničnost po celotnem
deblu. Napako koničnosti lesa izračunamo tako, da padec premera primerjamo z večjim
premerom in to vrednost izrazimo v odstotkih. Koničnost do 1 % ni napaka. S pravilnim
krojenjem lahko koničnost zmanjšamo (Lipoglavšek, 1980).
2.4.4 Zavitost lesnih vlaken
Pravilno je, da lesna vlakna debla rastejo vzporedno z osjo debla. Kar pa ne moremo trditi
za jelko, smreko, hrast, javor, bukev in gaber. Kadar pa imajo lesna vlakna odklon poteka
rasti od osi to napako imenujemo zavitost. Pri hrastu, bukvi, javorju in gabru je zavitost
moţno opaziti pri stoječem drevesu, medtem ko pri smreki in jelki zavitost opazimo šele,
ko jo olupimo ali se les nekoliko osuši. Zavitost lesnih vlaken izmerimo na mestu, kjer je
napaka največja.
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Furlan (2006) navaja, da spoznamo zavitost lesnih vlaken po poteku drobnih razpok na
plašču olupljenega ali poteku ţlebov na plašču. Zavitost lesnih vlaken se izmeri na
najslabšem metru tako, da se izmeri odklon vlaken od poteka vzdolţne osi na dolţini enega
metra. Izmerjeno napako nato izrazimo v odstotkih, zavitosti, izračunane do 5 %, ne
štejemo kot napake.
2.4.5 Ovalnost
Deblo z ovalnim presekom štejemo kot napako. Praviloma ţelimo, da so sortimenti okrogli
in ne ovalni. Ta napaka se največkrat pojavi pri drevesih z enostransko razvito krošnjo
(gozdni rob). Ovalnost se za celoten sortiment ugotavlja tako, da se določi razmerje med
manjšim in večjim premerom, ki se ga nato primerja s srednjim premerom. Napako
izrazimo v odstotkih, pri čemer upoštevamo kot napako le tiste z vrednostjo večjo od 10 %
(Lipoglavšek, 1980).
2.4.6 Ţlebatost
Ţlebatost je za nekatere drevesne vrste značilna napaka (npr. beli gaber). Sicer pa tudi pri
vseh drevesnih vrstah deblo lahko postane ţlebasto, pri čemer je rebrasta lahko le površina
ali samo nekateri deli debla. Ţlebatost se najraje pojavi na mestu pod močnejšimi vejami.
Površinska ţlebatost se navadno kaţe tudi na poteku letnic. Ţlebatost izraţamo z globino
ţleba. Enaka globina ţleba se pri drobnejšem lesu šteje kot hujša napaka kot pri
debelejšem. Ţlebatost je moteča le pri vrednejših sortimentih, kjer je omejena, saj je
izkoristek lesa manjši. Izmerimo jo v najglobljem ţlebu in to primerjamo s premerom
sortimenta na mestu napake (Bajc, 2006).
V primeru, da se pojavi samo na korenovcu, kjer je tudi najpogosteje opaţna, se ne
upošteva kot napaka na sortimentu (Lipoglavšek, 1980).
2.4.7 Kolesivost
Kroţne razpoke na preseku sortimenta imenujemo kolesivost. O enojni kolesivosti
govorimo, kadar je razpoka vidna le ob eni braniki, o dvojni pa kadar je vidna na dveh. O
delni kolesivosti je govora, kadar vidimo napako le na delu branike. Ta je izrazita pri
drevesih, ki imajo strţen pomaknjen nekoliko na stran. Kolesivost je posledica
neenakomerne rasti drevesa v debelino. Največkrat neenakomerno rast drevesa povzroči
hitra osvetlitev krošnje, lahko pa tudi zunanji dejavniki, kot sta suša in mraz. Kolesivnost
največkrat opazimo pri smreki, jelki, jesenu, brestu in hrastu. Največkrat se pojavi na
spodnjem delu debla, kjer je les tudi največ vreden. Uporabnost lesa v tem primeru zelo
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pade. Kolesivost ugotavljamo tako, da izmerimo premere napake na obeh čelih sortimenta,
ugotovimo povprečje in ga primerjamo s srednjo vrednostjo. Rezultata prikaţemo v
odstotkih (Bajc, 2006).
2.4.8 Razpoke
Ob pravilni rasti je na sortimentu manj napak – bolj kot je po naravi cepljiv, hitreje tudi
poči. Deblo lahko poči zaradi napačne tehnike podiranja, površnosti pri presoji napetosti
ob preţagovanju, zlasti pri spravilu sortimentov. Tudi uporaba klinov pri vezanju in
vlačenju hlodovine lahko povzroči razpoke. Les lahko poči ob zabijanju klinov, lahko pa
se razpoke na tem mestu pojavijo kasneje. Razpokam so izpostavljene predvsem cepljive
vrste lesa, kot so bukovina, hrastovina, javorovina in smrekovina. Razpoke navadno
zajamejo vso čelo. Lahko so enojne ali pa večkratne in segajo različno globoko.
Pomembno je tudi število razpok na enem in drugem čelu. Globino izmerimo v vzdolţni
smeri. Pri debelejšem sortimentu lahko sega razpoka globje kot pri tanjšem. Pri
najvrednejših sortimentih je globina omejena s številom centimetrov, ne glede na debelino.
Razpoke so pri nekaterih sortimentih dovoljene le na enem čelu, pri nekaterih pa na obeh
(Bajc, 2006).
2.4.9 Ekscentričnost srca
Kadar opazimo, da je strţen nekoliko odmaknjen od geometrijske sredine lesa, govorimo o
ekscentričnosti srca. Ekscentričnost najdemo največkrat v drevesih z enostransko razvitimi
krošnjami. To so predvsem drevesa, rastoča na obrobju gozda ali tista, ki so izpostavljena
močnemu enostranskemu vetru. Pri tej napaki so tudi branike neenakomerno široke po
celotnem obodu debla, kar opazimo tako, da so ponekod stisnjene, drugod pa razširjene
(Bajc, 2006).
Merimo jo tako, da izmerimo razdaljo med strţenom in namišljeno geometrijsko sredino
sortimenta, ki jo primerjamo s premerom debla na mestu merjenja napake in to vrednost
kasneje izrazimo v odstotkih. Ekscentričnost se šteje kot napaka, kadar njena vrednost
preseţe 10 % (Lipoglavšek, 1980).
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3

MATERIALI IN METODE DELA

Z zbiranjem dostopne literature o dosedanjih licitacijah lesa smo prišli do potrebnih
podatkov, ki smo jih kasneje uporabili v analizi. S pomočjo vseh teh podatkov
predstavljamo pretekle licitacije in vse spremembe, ki so se v okviru tega dogodka v
preteklih dvanajstih letih zgodile. V diplomskem delu smo zato najprej naredili kratek
pregled vseh dvanajstih licitacij.
Zbrane podatke prikazujemo za obdobje od leta 2007 do leta 2017, in sicer za nekaj
izbranih drevesnih vrst, ki se na licitacijah tudi največkrat pojavljajo v ponudbi. Pri tem
smo se omejili na:
 število sortimentov,
 prostornino sortimentov,
 število lastnikov sortimentov,
 število kupcev,
 število ponudb,
 število sortimentov brez ponudb,
 primerjavo povprečnih cen za posamezne drevesne vrste in
 primerjavo najvišjih cen za posamezne drevesne vrste.
Poleg naštetega smo dodatno analizirali še gorski javor, ga podrobneje predstavili kot
drevesno vrsto in na podlagi dosedanjih rezultatov, ki jih je dosegel v obdobju enajstih let
na licitaciji vrednejših sortimentov v Slovenj Gradcu opravili analizo.
Analiza obsega:
 trend gorskega javorja,
 število sortimentov,
 število ponudb,
 prostornino,
 najvišjo ceno sortimenta, ki jo ta dosega na licitaciji.
Za drevesno vrsto, ki je dosegla največje povpraševanje in prodajno ceno, smo se odločili,
da opravimo še podrobnejšo analizo.
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3.1

POVZETEK DOSEDANJIH IZVEDB LICITACIJ

V tem delu diplomskega dela predstavljamo bistvene podatke za vsako posamezno leto, ki
so ključnega pomena in predstavljajo osnovo za vse nadaljnje analize in grafične
ponazoritve. Povzeli smo obdobje licitacij vrednejših lesnih sortimentov v obdobju od leta
2007 do leta 2018.
3.1.1 Prva licitacija
Leta 2007 je Društvo lastnikov gozdov Slovenije priredilo prvo licitacijo lesa v Sloveniji.
Glas zanjo se je preko Zveze lastnikov gozdov Slovenije dokaj hitro razširil med ostala
društva. Pomoč za sodelovanje je ponudil tudi Zavod za gozdove Slovenije. Revirni
gozdarji so ob ogledu gozdov pred sečnjo skupaj z lastniki gozdov pregledali kakovostne
sortimente, ki so jih kasneje lastniki dostavili na mesto licitacije (Jeromel, 2007).
Ţelja organizatorjev v tem prvem letu je bila pripeljati vsaj 500 kakovostnih sortimentov,
dejanska udeleţba hlodovine je bila 890 sortimentov iz vse Slovenije. V društvu so uspeli
pridobiti kar nekaj ponudb kupcev, ki so izpolnila njihova pričakovanja. Z rezultati prve
licitacije so bili zadovoljni, saj je to bil zanje prvi dogodek, ki se je lahko kosal tudi z
licitacijami drugod po Evropi. Lastnikom gozdov so izjemoma dovolili, da pripeljejo tudi
kakšen manj kakovosten les, saj so le tako najlaţje ugotovili, kakšne so dejanske potrebe
kupcev. Povprečna cena za sortiment je znašala 162 €, najvišjo ceno je dosegel sortiment
češnjevega lesa, ki je dosegel ceno 1.371 €/m³ (Jeromel, 2007).
3.1.2 Druga licitacija
Izvedba druge licitacije je bila za organizatorje laţja kot leto poprej. Nabrali so si nekaj
izkušenj, vendar so bila pričakovanja glede organizacije in prodaje ter pripeljanih lesnih
sortimentov višja. Večje teţave so se pokazale predvsem pri dovozu lesa na mesto
licitacije, saj so bili leta 2008 slabši vremenski pogoji. Teren je bil razmočen in mehak. Za
utrjevanje zemlje na mestu licitacije so morali uporabiti precej gramoza (Jeromel, 2008).
Najvišja cena, doseţena na licitaciji, je bila za sortiment gorskega javorja, ki je znašala
2.913 €/m³ oziroma 4.310 € za celoten sortiment. Prvih devet mest med najvišjimi cenami
so dosegli sortimenti gorskega javorja, 10. mesto je dosegel oreh s 1.335 €/m³ (Jeromel,
2008).
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3.1.3 Tretja licitacija
Konec leta 2008 je na področju trţenja lesnih proizvodov pokazala zobe tudi gospodarska
kriza. V Društvu lastnikov gozdov Slovenije so se zbali, da bo prirejanje licitacije porazno.
Potrebna je bila tudi sprememba lokacije. Pri iskanju nove lokacije je pomoč ponudila tudi
Mestna občina Slovenj Gradec, ki je pomagala poiskati primerno lokacijo. Kljub temu so
se pri organizaciji licitacije pojavile manjše zamude (Jeromel, 2009).
Najvišjo ceno za sortiment je dosegel gorski javor, in sicer kupec je zanj ponudil 5.572
€/sortiment, drugo mesto za najbolje prodan sortiment je zasedel gorski javor s 3.603
€/sortiment, tretje mesto je dosegel sortiment smreke s 3.368 €/sortiment, kar je bil hkrati
tudi največji sortiment po doseţenem volumnu. Njegov volumen je znašal kar 6,38 m³.
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline s prodajo lesa ni bilo povsem zadovoljno. Brez
ponudbe je ostalo 230 sortimentov. Bili pa so zadovoljni z doseţenimi cenami, ki so bile
višje v primerjavi s tistimi iz preteklih let (Jeromel, 2009).
3.1.4 Četrta licitacija
Leta 2010 je bilo število sortimentov najniţje od začetka organiziranih licitacij, prav tako
se je v analizi naslednjih let izkazalo, da je bilo leta 2010 po številu prijavljenih najmanj
sortimentov. Lastniki gozdov so prijavili na licitacijo le 785 sortimentov. Organizatorji so
ocenili, da se je v vseh letih bistveno povečala kakovost pripeljanega lesa, temu primerne
pa so bile tudi doseţene cene. Izkazalo se je, da je ponoven favorit v doseganju najvišje
cene bil gorski javor, ki je dosegel ceno 7.643 €/m³. Drugo mesto je zasedel oreh s 3.383
€/m³ in tretje mesto sliva s 1.425 €/m³. Močno povišanje najvišje cene je dosegla smreka s
1.000 €/m³, sledili so ji črni oreh, gorski brest, kostanj in brek. Najvišjo ceno za sortiment
je tako dosegel gorski javor, znašala je rekordnih 11.613 €/sortiment (Jeromel, 2010).
3.1.5 Peta licitacija
S pripravami na peto licitacijo vrednejših lesnih sortimentov so organizatorji pričeli ţe v
oktobru 2010. Tedaj so imeli ţe več izkušenj, na podlagi katerih so pričeli s pravočasnim
obveščanjem lastnikov in javnosti. Pravočasno so se dogovorili za lokacijo prireditve in si
priskrbeli pomoč Zavoda za gozdove Slovenije. Ta je ponudil pomoč pri oglaševanju
licitacije in prevozih hlodovine na izbrano lokacijo. Z dovozom hlodovine so pričeli po
terminskem planu v drugi polovici januarja. Na mesto licitacije je bilo pripeljanih 1.768
sortimentov v skupni izmeri 1.442,73 m³ (Jeromel, 2011).
Peta licitacija je tako po številu ponudnikov kot tudi v količini prodajanega lesa močno
presegla dotedanje. Opazno se je povečalo tudi število danih ponudb za posamezne
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sortimente. Najvišjo ceno za 1 m³ je tudi v tem letu po pričakovanjih dosegel gorski javor.
Njegova cena je znašala 7.760 €/m³, drugo mesto je dosegel črni oreh s 4.740 €/m³. Višje
cene od dotedanjih so dosegli tudi oreh, češnja, sliva, macesen in jablana. V društvu
lastnikov gozdov Mislinjske doline so bili zadovoljni z rezultati. Izkazalo se je, da z
vsakim dodatnim letom narašča tudi zanimanje lastnikov gozdov. V letu 2011 so prvič
ponudili les na licitaciji tudi lastniki gozdov iz sosednje Avstrije (Jeromel, 2011).
3.1.6 Šesta licitacija
Odziv na šesto licitacijo je organizatorje presenetil tako z vidika prodajalcev kot kupcev.
Sodelovali so lastniki iz celotne Slovenije, sortimenti so bili pripeljani tudi s Primorske,
kar se je zgodilo prvič v vseh letih licitiranja vrednejših sortimentov lesa. Prav tako so
prišli prodajalci z bliţnje avstrijske Koroške (Jeromel in Mori, 2012).
Kljub rekordni količini lesa so lastniki prodali veliko večino sortimentov. To je kazalo iz
leta v leto večje povpraševanje po visoko kakovostnem lesu predvsem kupcev iz tujine.
Dokaz, da je visoko kakovosten les iskan in redek, je predstavljalo dejstvo, da se
predstavnikom furnirnice iz severne Nemčije izplačalo sodelovati na licitaciji in ponuditi
najvišje cene (Jeromel in Mori, 2012).
Najvišjo ceno so ponovno dosegli sortimenti gorskega javorja. Tokratna je najvišja
vrednost znašala 9.720 €/m³, naslednji sortiment je dosegel vrednost 9.370 €/m³. Tretja
najvišja vrednost je dosegla 6.269 €/m³. Najvišjo ceno za celoten sortiment je ponovno
dosegel gorski javor z vrednostjo 16.577 €, ki jo je ponudil lastnik z zgornje Primorske,
kupec je bila furnirnica iz Nemčije. To je tudi najvišja cena, ki je bila kdajkoli doseţena na
licitacijah v Sloveniji in Avstriji do leta 2012. Organizatorje je pozitivno presenetil tudi
sortiment smreke, ki je dosegel ceno 3.724 €/sortiment (Jeromel in Mori, 2012).
3.1.7 Sedma licitacija
Organizatorji so pričeli z dovozom hlodovine v drugi polovici decembra 2012. Do sredine
januarja 2013 je na mesto licitacije svoje sortimente pripeljalo 354 lastnikov. V tem letu je
bilo skupno število vseh sortimentov 1.597, v skupni izmeri 1.599 m³. Ponudbe zanje je
oddalo petindvajset kupcev, od tega osem Slovencev, osem Avstrijcev, trije Nemci, dva
Italijana ter po en kupec s Hrvaške in iz Švice. Prvič sta ponudbo oddala tudi kupca s
Portugalske in iz Zdruţenih drţav Amerike. Najvišjo ceno za m³ je ponovno dosegel gorski
javor, ki je v letu 2013 za svoj kakovosten les dosegel vrednost 6.181 €/m³. Drugo mesto je
tokrat z vrednostjo 4.912 €/m³ pripadlo orehu. Višje cene od licitacij iz prejšnjih obdobij so
dosegli sortimenti smreke, breka in jablane. Najvišjo ceno za sortiment je ponovno dosegel
gorski javor, ki je presegel vsa pričakovanja z vrednostjo 11.867 €, drugo mesto sortiment
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oreha z vrednostjo 6.140 € in tretje sortiment smreke, ki je dosegel vrednost 2.662 €. Prvič
v dosedanjih licitacijah je povprečen volumen sortimenta presegal 1 m³. S strani kupcev je
bilo veliko povpraševanje. Bilo jih je kar 25, lastnikov pa 345. Vsi dejavniki licitacij,
doseţeni rezultati in zadovoljstvo kupcev ter lastnikov so organizatorjem dali upanje in
optimizem za delo tudi v prihodnje (Jeromel, 2013).
3.1.8 Osma licitacija
Z dovozom hlodovine so organizatorji in lastniki pričeli 2. januarja 2014. V drugi polovici
januarja 2014 je na mesto licitacije svoje sortimente pripeljalo vseh 239 lastnikov. Skupno
število sortimentov je bilo 1.102, v skupni izmeri 1.170 m³. Ponudbe na licitaciji je oddalo
štiriindvajset kupcev, od tega je bilo osem Slovencev, devet Avstrijcev, štirje Nemci ter po
en kupec s Hrvaške, Portugalske in iz Švice. Najvišjo ceno za 1 m³ je ponovno dosegel
gorski javor, kar priča o kakovosti in zaţelenosti tovrstnega lesa. Njegova vrednost je v
letu 2014 znašala 8.853 €/m³. Niţjo vrednost, preračunano na 1 m³, so v primerjavi s
prejšnjim letom dosegli oreh, sliva, češnja, gorski brest, kostanj in hruška, so pa v
primerjavi z letom poprej narasle vrednosti hlodovine smreke, breka in macesna. Prvič,
odkar so potekale licitacije, so ponudili les čremse in gledičija. Najvišjo ceno prvih desetih
mest za sortiment, je ponovno dosegel gorski javor. Za najvrednejšega je kupec odštel
10.694 €. Sortiment oreha je dosegel najvišjo vrednost 2.530 €, sortiment smreke pa 2.582
€. Doseţeni rezultati so bili glede na količino sortimentov nekoliko slabši kot v preteklih
treh letih. Zanimanje kupcev, širše javnosti in tudi lastnikov je pričalo o tem, da bi bilo
dobro z organizacijo licitacije vztrajati vsaj še nekaj let, saj so vrednosti lesa vztrajno
rastle, zanimanje pa je bilo pričakovano pogojeno z letino in kakovostjo ponujenega lesa
(Jeromel, 2014).
3.1.9 Deveta licitacija
Na mesto licitacije je svoje sortimente do polovice januarja 2015 pripeljalo vseh 284
lastnikov, kar je bilo v skladu s pravilnikom. Skupno število sortimentov je bilo 1.587, v
skupni izmeri 1.691 m³. Ponudbe je v skladu s pravilnikom oddalo šestindvajset kupcev.
Od tega je bilo deset kupcev iz Slovenije, osem kupcev iz Avstrije, trije kupci iz Nemčije,
trije kupci iz Italije ter kupca s Hrvaške in Portugalske, ki sta bila stalna gosta zadnja tri
leta. Najvišjo ceno za 1 m³ je zopet dosegel gorski javor z vrednostjo 9.017 €/m³. Niţje
cene so v letu 2015 dosegli sortimenti češnje, gorskega bresta, smreke, breka, macesna in
bukve. Preostali lesni sortimetni so na licitaciji dosegli višje cene kot leto poprej. V letu
2015 je dosegla zavidljivo ceno prvič tudi tisa z vrednostjo 851 €/m³. Slednje leto poprej ni
bilo med ponujenimi sortimenti. Prvi dve mesti z najvišjo doseţeno vrednostjo za
sortiment sta v letu 2015 zasedla gorska javorja. Najvrednejši je dosegel vrednost 11.312 €
za sortiment, sledil mu je sortiment z doseţeno vrednostjo 8.500 €. Tretje mesto na lestvici
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najvrednejših je dosegla smreka z vrednostjo 3.608 € za sortiment. Po kakovosti je na
sedmem mestu bilo mogoče opaziti oreh, ki je dosegel vrednost 2.816 € za sortiment.
Organizatorji licitacije so s količino ponujenih sortimentov bili zadovoljni, saj se je
licitacija glede na količino zapisala v zgodovino kot druga v vrsti. Večji obseg je bil
doseţen le v letu 2012, ko je bilo zbranih 2.164 m3 lesa (Jeromel, 2015).
3.1.10 Deseta licitacija
Priprave na deseto licitacijo vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji so organizatorji
pričeli malce prej kot prejšnja leta. Po dolgem času so se ponovno pojavile teţave,
povezane s pravočasno zagotovitvijo lokacije za licitacijo, vendar jim je le to kljub vsemu
uspelo zagotoviti. Lastniki in organizatorji so z dovozom hlodovine pričeli ţe v zadnjih
dneh prejšnjega leta. Na mesto licitacije je v skladu s pravilnikom svoje sortimente
pripeljal 401 lastnik. Vseh sortimentov je bilo po številu 2.295, v skupni izmeri 2.532 m³.
Ponudbe je pravi čas oddalo petindvajset kupcev, od tega osem iz Slovenije, osem iz
Avstrije, pet iz Nemčije, trije iz Italije in kupec s Hrvaške. Najvišjo ceno za 1m³ je
ponovno dosegel gorski javor z vrednostjo 7.555 €/m³. Niţje cene za 1 m³ so v letu 2016
na licitaciji dosegli sortimenti oreha, gorskega javorja, breka, kostanja, tise in ciprese,
preostali sortimetni so dosegli višje cene za 1 m³ kot leto poprej. Presenetljivo vrednost je
dosegel tudi veliki jesen, ki je do tedaj dosegal le predvidljive vrednosti. Na novo so bili v
ponudbo dodani sortimenti bršljana in cedre. Prvih šest mest z najvišjo ceno za sortiment je
tako kot tudi prejšnja leta zasedel gorski javor. Najvišja doseţena vrednost je bila 12.346 €
za sortiment. Sedmo mesto je pripadlo macesnu z vrednostjo 3.231 € za sortiment. Leta
2016 je ostalo brez ponudbe največ sortimentov do tedaj. Glede na podatek lahko
sklepamo, da kupci na licitacije prihajajo pripravljeni in ţe z oblikovano idejo o tem,
katero vrsto lesa ţelijo (Jeromel, 2016).
3.1.11 Enajsta licitacija
Organizatorji licitacije vrednejših sortimentov za leto 2017 so z dovozom hlodovine pričeli
kot običajno v zadnjih dneh leta 2016. Na mesto licitacije je svoje sortimente v drugi
polovici januarja 2017 pripeljalo 308 lastnikov. Skupno število prepeljanih sortimentov je
bilo 1.700, v skupni izmeri 1.885 m³. Ponudbe je oddalo 32 kupcev, kar je predstavljalo do
tedaj najvišjo udeleţbo. Obseg kupcev je bil sledeč: 12 kupcev iz Slovenije, 12 iz Avstrije,
5 iz Nemčije, 2 iz Italije in kupec s Hrvaške. Najvišjo ceno za 1 m³ je v letu 2017 dosegel
gorski javor z vrednostjo 9.375 €/m³. Niţje cene za 1 m³ so dosegli sortimenti smreke,
kostanja, gorskega bresta, slive in velikega jesena. Preostali sortimenti so dosegli višje
cene za 1m³ kot leto poprej. Zavidljivo vrednost lesa so dosegli sortimenti hrasta, oreha in
macesna. Kot nov lesni sortiment sta bila pripeljana leska in pajesen. Najvišjo vrednost za
sortiment je ponovno pripadla gorskemu javorju. Najvišja vrednost ponudbe je dosegla
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9.906 € za sortiment. Tretje mesto je pripadlo orehu v vrednosti 6.870 € za sortiment, peto
mesto najvrednejših sortimentov je zasedel hrast z doseţeno vrednostjo 3.696 € za
sortiment (Jeromel, 2017).

3.1.12 Dvanajsta licitacija
Licitacija je potekala kot vsa leta poprej na 14. februar (2018). Društvo lastnikov gozdov
Mislinjske doline je skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove
Slovenije organiziralo še eno uspešno licitacijo vrednejših sortimentov lesa. Uspeh
licitacije je bil označen za rekordnega. Na licitacijo je bilo pripeljanih 3.094 sortimentov,
kar je predstavljalo največ v obdobju vseh licitacij. Oddanih je bilo 9.993 ponudb, kupcev
je bilo 37, lastnikov lesa pa 447. Na licitaciji je les kupilo 17 kupcev iz Slovenije, 10 iz
Avstrije, 5 iz Nemčije, 3 iz Italije in kupca z Madţarske in Hrvaške (Rezultati …, 2018).

Slika 4: Najdraţje prodan sortiment na licitaciji v letu 2018
Najvišja doseţena cena je znašala 11.833 €/m3 za gorski javor, medtem ko je najdraţji
sortiment (Slika 4) bil prodan za rekordnih 17.912 €. V letu 2018 je bilo največ prodanih
sortimentov gradna in gorskega javorja. Najvišjo povprečno vrednost je dosegel črni oreh,
znašala je 696 €/m3.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
V Preglednici 2 prikazujemo primerjavo ponudbe in povpraševanja dosedanjih licitacij. V
analizah smo primerjali količine sortimentov, pripeljanih na vsako licitacijo, kolikšen je bil
volumen, število lastnikov in kupcev in koliko je bilo vsako analizirano leto ponudb ter
sortimentov brez ponudbe. Podrobnejša analiza sledi v grafičnem prikazu rezultatov, kjer
smo po posameznih vrstah sortimentov preučili vsako kategorijo posebej.
Kot je razvidno iz preglednice, je bilo število ponudb največje v letu 2012, saj jih je bilo
oddanih kar 5.353. Najmanj ponudb je bilo leta 2007, kar je razumljivo, saj je bila to prva
tovrstna licitacija in posledično manjši odziv. V letih 2010 in 2013 je bilo najmanjše
število sortimentov, ki so ostali brez ponudbe, kar priča o tem, da je bila ponudba dovolj
kakovostna. Leta 2016 je ostalo brez ponudbe rekordnih 653 sortimentov.
Prvo leto licitacije je prijavilo na licitacijo svoje sortimente 83 lastnikov, kupcev je bilo le
16. Leta 2012 je po analiziranih podatkih bilo največje število lastnikov, ki so prijavili svoj
les, prav tako smo v istem letu na licitaciji imeli največje število kupcev.

Preglednica 2: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacij.
Kategorija
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4.1

GRAFIČNI PRIKAZI REZULTATOV

V tem delu raziskave bomo povzeli rezultate analize in jih grafično prikazali ter
interpretirali. Analiza bo narejena na podlagi rezultatov, pridobljenih v izdanih katalogih
Licitacija vrednejših sortimentov lesa iz Slovenj Gradca za obdobje od leta 2007 do 2017.
Število pripeljanih sortimentov na licitacijo se je skozi leta ves čas spreminjalo (Slika 5).
Število je do leta 2012 naraščalo, v letu 2014 je vrednost števila sortimentov drastično
upadla. Na prvo licitacijo leta 2007 je bilo pripeljanih 890 sortimentov. Leta 2010 se je
vrednost števila pripeljanih sortimentov zmanjšala na 785, kar je manj kot v začetku
licitacije. Največje število pripeljanih sortimentov smo ugotovili v letu 2012, kjer smo jih
našteli 2.482.
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Slika 5: Analiza števila sortimentov na licitaciji za obdobje 2007-2017
Volumen lesa je skozi vso licitacijo počasi naraščal (Slika 6), svoj prvi vrh je licitacija
dosegla leta 2012 z vrednostjo 2.165 m3. Na prvi licitaciji leta 2007 je volumen dosegel
vrednost 618,3 m3, kar predstavlja najmanjši volumen lesa na licitaciji. Leta 2016 je
vrednost volumna lesa narasla na do sedaj najvišjo ocenjeno vrednost. Leto 2012 velja za
prvo rekordno leto v skoraj vseh parametrih ocenjevanja.
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Slika 6: Analize volumna sortimentov za obdobje 2007−2017

Kot je razvidno iz Slike 7, lahko ocenimo, da število lastnikov ponujenega lesa počasi in
vztrajno narašča. Na prvi licitaciji je sodelovalo le 83 lastnikov, kar je razumljivo, saj je
licitacija potekala prvič, lastniki in organizatorji so se še usklajevali. Največje število
lastnikov je dosegla šesta licitacija leta 2012 s kar 410 lastniki pripeljanih sortimentov.
Ugotovitve kaţejo, da se zanimanje za prodajo s strani kupcev povečuje skladno s
ponudbo.
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Slika 7: Analize števila lastnikov za obdobje 2007−2017
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Število kupcev je od prve licitacije leta 2007, kjer je bilo zabeleţenih 16 kupcev, do leta
2012 naraslo. Leta 2012 je bilo 30 kupcev. V preteklem letu se je število kupcev dvignilo
na 32 (Slika 8).
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Slika 8: Analiza števila kupcev za obdobje 2007−2017

Število ponudb, danih na licitaciji, se v analiziranih letih povečuje (Slika 9). Z gotovostjo
lahko trdimo, da zanimanje za licitacije narašča, saj se dane ponudbe konstantno
povečujejo z vmesnimi manjšimi nihanji. Svoj vrh so dosegli s ponudbami v letu 2013, ko
so na sedeţ društva prejeli 5.506 ponudb za licitiranje vrednejših vrst lesa. Sledil je kratek
upad v številu ponudb, leta 2014 se je ta vrednost v primerjavi z letom poprej zniţala na
3.442 prejetih ponudb, kar lahko pripisujemo slabši ponujeni kakovosti lesa. Leta 2017 je
število ponudb ponovno naraslo na 5.221.
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Slika 9: Analiza števila oddanih ponudb na licitaciji za obdobje 2007−2017
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Slika 10 prikazuje število sortimentov, ki so ostali brez ponudb. Najmanjše število
sortimentov brez ponudb je bilo leta 2013 na sedmi licitaciji. Najmanjšo vrednost so
organizatorji zabeleţili leta 2013, ko je brez ponudbe ostalo le 46 sortimentov. Najvišje in
presenetljivo veliko število sortimentov brez ponudbe smo zabeleţili leta 2016. Brez
ponudbe je ostalo 653 sortimentov, kar je presenetljivo glede na skupni izkupiček oziroma
ostale analizirane parametre. Kljub ponujeni slabši kakovosti lesa je v letu 2014
presenetljivo malo sortimentov ostalo brez ponudbe. Domnevamo, da na takšne razlike
vpliva predvsem povpraševanje v določenem letu, torej kaj se takrat najbolj išče in kupuje.
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Slika 10: Analiza števila sortimentov brez ponudbe za obdobje 2007−2017
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4.2

PRIMERJAVA POVPREČNIH CEN PO DREVESNIH VRSTAH IN LETIH

Na Sliki 11 prikazujemo povprečne vrednosti za posamezne izbrane drevesne vrste. Na
licitaciji se najbolje prodajajo skozi celotno obdobje gorski javor, oreh, črni oreh, sliva in
dob. To so drevesne vrste, ki tudi drugače skozi celotno analizo obdobja 2007−2017
prikazujejo najvišje cenovne vrednosti. Absolutni favorit na vsakoletni licitaciji je
praviloma gorski javor, ki dosega najvišje cenovne in tudi volumenske vrednosti. V
analiziranih obdobjih je razvidno, da mu tesno sledita oreh in črni oreh. Medtem pa bukev,
lipa, jelka in smreka dosegajo bistveno niţje vrednosti.
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Slika 11: Povprečne vrednosti sortimentov glede na posamezne drevesne vrste za obdobje
2007−2017
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4.3

PRIMERJAVA NAJVIŠJIH CEN PO DREVESNIH VRSTAH IN LETIH

Slika 12 prikazuje primerjavo najvišjih cenovnih vrednosti za posamezne izbrane drevesne
vrste. Kot je razvidno, vsako leto doseţe najvišje cene gorski javor, ki mu sledijo oreh in
črni oreh, veliki jesen in sliva. Gorski javor je do sedaj dosegel najvišjo ceno 9.720 €/m3.
Kot drugi zelo cenjen je oreh z doseţeno vrednostjo 6.152 €/m3. Skozi celotno obdobje je
med kupci najbolj zaţelen gorski javor, ki dosega najvišje vrednosti in najvišje
povpraševanje med vsemi drevesnimi vrstami, sodelujočimi na licitaciji. Prav zaradi takšne
pojavnosti in njegovih lastnosti ga v nadaljevanju analize dogajanja na preteklih licitacijah
posebej predstavljamo.
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Slika 12: Analiza najvišjih doseţenih cen za posamezne drevesne vrste, doseţenih na
licitaciji v obdobju 2007−2017
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4.4 ANALIZA GORSKEGA JAVORJA
Javor spada med bazifilne vrste in raste na bazičnih tleh. Vrste, ki še rastejo na bazičnih
tleh, so beli gaber, bukev, brestin in jesen. Spada med vrste zmerno toplih rastišč in
hemiskiofilne (polsencozdrţne) vrste. Dobro prenaša neposredno osvetlitev in z rastjo dalj
časa zdrţi tudi v senci. Njegov les je belkaste barve. Poznamo več vrst javorjev. V
Sloveniji so v naših gozdovih razširjeni gorski javor (Acer pseudoplatanus), ostrolistni
javor (Acer platanoides), maklen (Acer campestre), trokrpi javor (Acer monspessulanum),
topokrpi javor (Acer obtusatum) in tatarski javor (Acer tataricum). Le eden od naštetih se
uspešno pojavlja na licitacijah vsako leto in dosega vedno najvišje vrednosti. To je gorski
javor. Visoke vrednosti doseţe zaradi vsestranske uporabnosti in izjemne kakovosti lesa
(Javor, 2018).
4.5 OPIS GORSKEGA JAVORJA
Gorski oziroma beli javor zraste do 40 m visoko. Njegov ţivljenjski cikel traja tudi do 500
let. Je listopadno drevo s pravilno razvito krošnjo ter ravnim močnim deblom. Skorja v
mladosti zgleda sivkasta in gladka. Starejše kot je drevo, bolj so vidne razpoke in z njih se
luščijo ploščate krpe lubja. (Brus, 2012).
Gorski javor v Sloveniji najpogosteje raste v višjih legah na visokogorskih in gorskih
območjih. Rastišča načeloma ne sestavlja sam, razen na območjih, kjer je rastišče izrazito
primerno za plemenite listavce. Takšno rastišče po navadi predstavljajo skalnate vrtače in
njihova obrobja ter vznoţja gorskih strmin. Za svojo rast potrebuje dovolj vlaţna tla in
zadostno količino mineralov. V sestavljenih sestojih po navadi raste posamično ali v
manjših skupinah. Druţbo mu največkrat delajo veliki jesen in gorski brest. V posamični
rasti se pojavlja skupaj v sestoju z bukvijo, bukev z jelko ali v sestoju jelka s smreko.
Obrodi vsako leto. V mladosti potrebuje za rast senco, kasneje pa svetlobo in toploto. V
mladosti zraste zelo visoko, ob pravilnih gojitvenih ukrepih uspeva, drugače skoraj vedno
izgubi boj z bukvijo (Perko, 1995).
Les gorskega javorja je najboljši med vsemi vrstami javorja. Je srednje teţak in srednje trd
les, ki se ga da lepo oblikovati. Na prostem nima obstojnosti, zato ga uporabljajo za
oblikovanje notranje opreme. Nekoč so iz njega izdelovali ročaje za orodje. Danes ga
uporabljajo za izdelovanje pohištva, drobnih predmetov in igrač, saj ga je enostavno
oblikovati. Pogosta je uporaba v gospodinjstvu, kjer iz njega izdelujejo kuhalnice, deske za
rezanje, valjarje, mize in druge gospodinjske pripomočke. Ločimo med javorjem ikrašom,
ptičjim javorjem (uporaba za furnir) in javorjem rebrašem (uporaba za izdelovanje dna
violin) (Brus, 2012).
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Slika 13: Gorski javor – rebraš
4.6 TREND GORSKEGA JAVORJA SKOZI VSO LICITACIJO
V tem poglavju predstavljamo ključne podatke, potrebne za analizo trenda pojavnosti
gorskega javorja skozi celotno obdobje licitacij v letih 2007−2017.
Število prepeljanih sortimentov na licitacijo je bilo najvišje leta 2012. V tem letu so
lastniki na licitacijo pripeljali kar 942 sortimentov gorskega javorja. Najmanj smo jih
ugotovili leta 2009 (227), kmalu po začetku gospodarske krize.
Število ponudb je bilo najvišje leta 2010, saj so kupci za gorski javor oddali 1.578 ponudb.
Leta 2012 je gorski javor dosegel najvišjo cenovno vrednost v €/m3, znašala je 9.720 €/m3.
Najniţje število ponudb za gorski javor je bilo leta 2011. V skupnem volumnu je bilo 413
m3 lesa. Isto leto je znašala najvišja vrednost za gorski javor 7.760 €, najvišja za celoten
sortiment pa je znašala 9.759 €.
Gledano skozi celotno analizirano obdobje je gorski javor glede na celoten sortiment dobil
najvišji iztrţek leta 2016, ko je kupec zanj odštel 12.347 €. Najmanjša doseţena vrednost
sortimenta je bila leta 2007, ko je kupec zanj odštel 1.687 €. Glede na vrednost naraščanja
cen lahko vidimo, kolikšno je povpraševanje po kakovostnem gorskem javorju.
Kot je razvidno iz Slike 14, je najvišjo vrednost po številu sortimentov gorski javor
dosegel leta 2012, najniţjo pa leta 2009, ko so lastniki na licitacijo pripeljali le 227
sortimentov gorskega javorja, ponudb zanje pa je bilo v analiziranem letu 717.
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Slika 14: Analize gorskega javorja glede na število sortimentov na licitaciji za obdobje
2007−2017
Iz Slike 15, ki prikazuje število ponudb na licitaciji vrednejših lesnih sortimentov, je bilo
leta 2011 oddanih najmanj ponudb za gorski javor v celotnem analiziranem obdobju, ki
zajema obdobje 2007−2017. Oddanih je bilo le 533 ponudb. Prav tako je bilo v
obravnavanem letu pripeljanih na mesto licitacije 553 sortimentov za licitiranje. Leto
poprej so zabeleţili rekordno število oddanih ponudb. Bilo jih je 1.578, pripeljanih pa je
bilo le 264 sortimentov gorskega javorja. Z gotovostjo lahko trdimo, da so v
obravnavanem letu lastniki gozdov pripeljali zelo kakovosten les.
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Slika 15: Analiza števila oddanih ponudb za gorski javor za obdobje 2007−2017
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Po volumnu je bilo najuspešnejše leto 2012, ki velja za rekordno leto v vseh analiziranih
parametrih. Lastniki gozdov so na licitacijo pripeljali sortimente gorskega javorja v izmeri
770 m3.
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Slika 16: Analiza volumna gorskega javorja, pripeljanega na licitacijo za obdobje
2007−2017
Najvišjo doseţeno vrednost za sortiment je dosegel gorski javor leta 2016 (Slika 17), ko je
njegova vrednost narasla na 12.347 €. Glede na sortimentno vrednost sledi leto 2013 s ceno
najvrednejšega sortimenta gorskega javorja 11.895 €. Najvišjo vrednost za 1 m3 je gorski
javor dosegel leta 2012, to je 9.720 € (Slika 17).
Najslabše ocenjen sortiment je bil v samem začetku licitacije leta 2007, kar lahko
pripišemo temu, da so se lastniki imeli na licitacijo pripeljan les niţje kakovosti v
primerjavi z naslednjimi leti.
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Slika 17: Analiza najvišje doseţenih cen za gorski javor za obdobje 2007−2017
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
V diplomskem delu opravljena analiza temelji na rezultatih dosedanjih licitacij vrednejših
sortimentov lesa v Slovenj Gradcu, kjer se vsako leto predstavijo izjemno visoko
kakovostni, praktično popolni sortimenti brez napak. Doseţene cene na licitacijah so
različne, vsem pa je skupno, da lahko les na njih doseţe bistveno višje cene kot v okviru
vsakodnevne prodaje podjetjem, kjer je prodaja vezana na maso, cene pa so bistveno niţje.
Prednost izvajanja licitacij vidimo v dejstvu, da imamo v Sloveniji zelo kakovosten les, ki
se ga lahko uporabi v lesni industriji in marsikje drugje (ladjedelništvo, izdelava glasbil,
plovil). Prednost licitacij je tudi v tem, da se tako izbere najkakovostnejši les, ki je zelo
iskan, lastniki lesa pa na tak način pridejo do bistveno večjega zasluţka, kot bi prišli sicer.
Glede na to, da so od prve licitacije organizatorji dosegali vedno višje uspehe tako v sami
organizaciji dogodka kot tudi v doseţenih vrednostih in obiskih kupcev iz drţav Evropske
unije, lahko z gotovostjo trdimo, da je uspeh takšnega načina prodaje zagotovljen. Cene
sortimentov naraščajo, izjema v celotnem analiziranem obdobju je bilo leto 2014, in sicer
predvsem zaradi slabših pogojev, ki so bila posledica vremenskih teţav. Rekordno leto v
vseh analiziranih parametrih še nadalje ostaja leto 2012, saj je bil takrat doseţen velik
napredek glede organizacije in prodanih lesnih sortimentov.
Najpogostejše napake, ki jih odkrijejo na vrednejših lesnih sortimentih in tudi največ
vplivajo na kakovost ponujenih sortimentov, so grče. Vendar je tudi teh vsako leto manj,
saj se organizatorji in lastniki ţe med samim pregledom gozdov, preden se odločijo za
sečnjo, dobro pozanimajo in pregledajo drevesa, primerna za licitacijo. Analiza nam kaţe
tudi, da so listavci bolj iskan les in je zanje oddanih več ponudb v primerjavi z iglavci.
Najslabše prodajan listavec je bukev.
V nalogi smo ugotovili, da je bilo na vseh dosedanjih izvedbah licitacije največje
povpraševanje po lesu gorskega javorja. Prav tako je zanj bilo oddanih tudi največ ponudb.
Trend gorskega javorja nam kaţe, da je bilo leta 2012 pripeljanih kar 942 sortimentov
gorskega javorja, kar predstavlja 40 % vseh na licitacijo pripeljanih sortimentov. Število
ponudb za gorski javor je bilo najvišje leta 2010, ko je bilo oddanih ponudb 1.578.
Najvišjo ceno za sortiment pa je dosegel gorski javor leta 2016, ko je ta znašala 12.347 €.
Zaradi kakovostnega lesa lahko veliko povpraševanje na licitaciji pričakujemo vsako leto.
Povpraševanje bo veliko še posebej po gorskem javorju.
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6 POVZETEK
V Sloveniji nimamo le velike gozdnatosti in pestrosti drevesnih vrst, temveč tudi zelo
kakovosten les. Del tega lesa si je moţno vsako leto ogledati tudi na tradicionalni licitaciji
visokokakovostnega lesa v Slovenj Gradcu.
V diplomskem delu smo analizirali dosedanje licitacije (obdobje od 2007 do 2017).
Analiza za vsako posamezno leto obsega ponudbo lesa in njegovo količino, ponudbo
drevesnih vrst, sodelujočih ponudnikov, kakovosti lesa in doseţene cene. Z analizo
preteklih izvedenih licitacij smo ugotavljali dinamiko in spremembe, ki se v okviru
takšnega dogodka dogajajo skozi leta. Enako smo ugotavljali tudi povpraševanje s strani
kupcev lesa in kateri kupci prevladujejo. V analizi opozarjamo, da je sodelovanje in
povezovanje lastnikov nadpovprečno kakovostnega lesa na licitaciji potrebno, saj je uspeh
uspešne prodaje učinkovit za vse deleţnike, ki pri tem nastopajo. Prav tako smo v
diplomskem delu predstavili trende in prikazali, po katerih drevesnih sortah je največje
povpraševanje.
V samem začetku licitacije so bile vrednosti pripeljanega lesa izredno nizke v primerjavi z
licitacijami v naslednjih letih. Prav tako je bil les na začetku izvedb licitacij slabše
kakovosti v primerjavi z naslednjimi obdobji.
Skozi leta je poleg lesa gorskega javorja najvišje cene dosegal les črnega oreha. Leta 2007
je na prvi licitaciji dosegel najvišjo ceno lesni sortiment češnje, ki je znašal 1.371 €/m3.
Število lastnikov gorskega javorja je bilo v analiziranem letu 2007 le 83, oddanih licitacij
za gorski javor pa 688, torej dobra polovica, kar priča o kakovosti in zaţelenosti tovrstnega
lesa za nadaljnje predelovalne namene. Kasneje je prva mesta vse do zadnje licitacije v letu
2018 prevzel gorski javor. Sledili so mu črni oreh, naslednji dve leti mu je sledil
kakovosten sortiment smreke, ki je leta 2009 dosegel tudi največji volumen med vsemi
lesnimi sortimenti. Na peti licitaciji so visoke vrednosti dosegali tudi lesni sortimenti
oreha, slive, češnje, macesna in jablane. Od osme licitacije dalje so dobre cene dosegali
tudi sortimenti gorskega bresta in kostanja. Kot novost v trendih povpraševanja se je
pojavila tudi hruška. V zadnjih treh letih so sledila tudi povpraševanja po do takrat manj
znanih drevesnih vrstah, kot so tisa, cipresa, leska in pajesen. Do sedaj so bili ti lesni
sortimenti spregledani, vendar se trendi tudi na področju teh vrst lesa izboljšujejo.
Izvedba licitacije je v letu 2012 bila izjemna, tudi les gorskega javorja je bil v tem letu
resnično prvovrsten. Gorski javor je ponovno upravičil vlogo vodilne drevesne vrste med
vsemi lesnimi sortimenti. V analiziranem letu 2017 lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo na
licitaciji prisotnih slabi dve tretjini lesa gorskega javorja, kar se je pokazalo skozi celotno
analizo. Na licitacijo so lastniki pripeljali skupno 1.700 vrednejših sortimentov lesa. Od
tega je bilo sortimentov gorskega javorja kar 251, kar je volumensko pomenilo 261 m3.
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Število ponudb, oddanih s strani morebitnih kupcev, je bilo 5.521, od tega je bilo 968
ponudb gorskega javorja. Najvišja cenovna vrednost, izmerjena glede na volumen (1 m3),
ki jo je dosegel les gorskega javorja, je znašala 9.375 €/m3 in je predstavljala eno izmed
višjih vrednosti v celotnem analiziranem obdobju.
V bodoče pričakujemo enako povpraševanje po visokokakovostnem lesu, še posebej po
gorskem javorju.
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