
Iz znanosti za prakso v 
gozdni tehniki  

G lavni namen Ured-
be o lesu je, da 

določa, da lahko v 
Evropsko Unijo vstopijo 
samo lesni proizvodi, ki 
so bili proizvedeni v 
skladu z nacionalno 
zakonodajo države proi-
zvajalke lesa. Dajanje 
nezakonito pridobljenega 
lesa ali proizvodov iz 
takega lesa na trg Evrop-

ske Unije je s to Uredbo 
prepovedano.  

Uredba  enakovredno 
obravnava zakonitost 
lesa iz samih držav članic 
Evropske unije. Ko je 
enkrat les, lesni polizde-
lek ali končni izdelek na 
evropskem trgu, pridobi 
status, da je bil pridob-
ljen na zakonit način. 

Uredba zajema širok spe-
kter proizvodov; od 
okroglega lesa, celuloze 
in papirja, lesnih goriv, 
žaganega lesa, lesnih 
kompozitov, vse do 
pohištva in lesenih stavb. 

Uredba Evropske unije o lesu (Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti 

gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode) 

V se je odvisno od 
tega, ali je podjetje 

kupilo les in/ali lesne 
proizvode na trgih 
Evropske unije ali ga 
(tudi če gre le za manjši 
del) uvaža iz držav izven 
Evropske unije. Podjetja, 
ki kupujejo les in lesne 
izdelke na Evropskem 
trgu, morajo za namene 
izvajanja Uredbe o lesu 
zagotavljati sledljivost 
nabav po dobaviteljih in 
prodaje po kupcih. Naj-
večje zahteve pa se nana-
šajo na podjetja, ki dajejo 

les in/ali lesne proizvode 
prvič na trg Evropske 
unije (na primer, da gre 
za uvoz lesa ali lesnih 
izdelkov iz Azije v Slove-
nijo). Ta bodo morala 
imeti vzpostavljen sistem 
''potrebne skrbnos-
ti'' (DDS), s katerim 
bodo preprečevala tvega-
nje, da bi na trg EU vsto-
pal les, ki je bil pridob-
ljen nelegalno. Podjetja, 
ki spadajo v to skupino 
(dajejo proizvode prvič 
na trg Evropske unije), 
bodo tudi najbolj kon-

trolirana s strani pristoj-
nih organov. V Sloveniji 
sta pristojna organa za 
nadzor izpolnjevanja 
obveznosti iz Uredbe 
Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje ter Carinska 
Uprava RS.  
Uredba in več informacij 
je dostopnih na spletni 
strani Evropske komisije: 
http://ec.europa.eu/
environment/eutr2013/  

 

Mag. Mitja Piškur 

Gozdarski  inštitut Slovenije 

Kakšne zahteve prinaša Uredba za slovenska podjetja?  
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• S 3.3.2013 stopi v velja-
vo EU uredba o lesu, ki 
bo vplivala tudi na slo-
venska podjetja. 

• V zadnjih letih se izvoz 
okroglega lesa povečuje, 
medtem ko se domača 
predelava lesa krči. 

• Izvengozdni nasadi hit-
rorastočih drevesnih vrst 
so pomembni za revitali-
zacijo degradiranih povr-
šin. 

• Z integracijo robota v 
obdelovalni sistem dose-
žemo visoko storilnost, 
sistem z robotom pa je 
cenovno ugodnejši. 



Gozdarski inštitut Slovenije 
izdeluje letna poročila o 
količinah in strukturi goz-
dnih lesnih sortimentov za 
namene nacionalnih in 
mednarodnih statistik. 
Določanje strukture zahte-
va analizo velike količine 
virov podatkov in literatu-
re. Pridobljene surove 
podatke nadgrajujemo z 

lastnimi analizami, ki sloni-
jo na neposrednem zbiran-
ju podatkov v industriji, 
izvajanju raziskav o domači 
porabi lesa ter o obsegu 
predelave hlodovine ter 
modelih. Poleg teh podat-
kov pri napovedih, ki so 
sestavni del tržnega poroči-
la za Slovenijo, upošteva-
mo tudi globalne tržne 

trende na področju prede-
lave okroglega lesa. 

Na podlagi vpogleda v 
tokove okroglega lesa v 
industriji, zunanji trgovini 
in domači porabi so kot 
primer v nadaljevanju nave-
dene nekatere značilnosti 
za leto 2011 ter prvi podat-
ki za leto 2012.  

analize vzorcev sušenega in 
likanega furnirja odvzetih 
na mestih valovitosti in 
gladkosti kažejo, da so vsi 
odvzeti deli vsebovali ten-
zijski les. Območja tenzij-
skega lesa so bila navadno 
omejena na rani les, vendar 
je bil v nekaterih primerih 
prisoten tudi v kasnem 
lesu.  
Prisotnost tenzijskega lesa 
torej ni nujni povzročitelj 
valovitosti oz. gladkosti 
furnirja. Debelina furnirja 
je zelo majhna (okoli 0,6 

Valovitost bukovega furnir-
ja, ki se pojavi v procesu 
sušenja, naj bi bila predv-
sem posledica prisotnosti 
tenzijskega lesa. To napako 
skušajo proizvajalci odpra-
viti z naknadnim likanjem 
furnirja, pri čemer so le 
deloma uspešni. Da bi 
dosegli čim boljšo kakovost 
furnirja, je težnja proizva-
jalcev, da hlodovino z veli-
kim deležem tenzijskega 
lesa čim prej identificirajo 
in izločijo iz nadaljnje 
obdelave. Preliminarne 

mm) in predstavlja zelo 
malo lesnega tkiva, zato bi 
na njegove lastnosti lahko 
vplivale tudi ostale lesno-
anatomske značilnosti, kot 
denimo široki bukovi tra-
kovi, neenakomerna širina 
branik, traheje ipd. Nenaza-
dnje bi lahko bila pomem-
bna tudi ravnina odrezova-
nja in tehnološki postopki 
izdelave furnirja (npr. čas in 
režim sušenja).  
 
Dr. Jožica Gričar 
Gozdarski inštitut Slovenije 

Določanje strukture gozdnih lesnih sortimentov po 
namenu rabe  

Vpliv tenzijskega lesa na kakovost furnirja  

Predelava lesa v Sloveniji se zma-
njšuje, kljub temu, da se je proiz-
vodnja okroglega lesa v zadnjih 

letih povečala. 

»Izvoz okroglega lesa 

je bil po ocenah 

Gozdarskega inštituta 

Slovenije v letu 2012 za 

15 % večji kot v letu 

2011.«   
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Prisotnost tenzijskega lesa v bukovem 

furnirju  

A) Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov je v letu 2011 uradno znašala neto 3,4 milijo-
nov m3, kar je za 15 % več glede na leto 2010. Proizvodnja sortimentov iglavcev je 
bila za 13 %, proizvodnja sortimentov listavcev pa za 17 % večja kot v letu 2010. V 
letu 2011 je obseg pridobljenih gozdnih lesnih sortimentov dosegel najvišjo vrednost 
po drugi svetovni vojni oziroma odkar obstajajo zgodovinski podatki.  

B) Izvoz okroglega lesa je v letu 2011 znašal 1.135.000 m3 in se je količinsko povečal za 
34 %. Povečanje je bilo kot leto prej zopet najbolj izrazito pri hlodovini iglavcev (+57 
%) in lesu za celulozo in plošče listavcev (+32 %). Uvoz v letu 2011 je bil v primerja-
vi z letom 2010 večji za 46 % in je znašal 448.000 m3. Glavni smeri izvoza sta Avstrija 
in Italija. V Italijo se izvaža predvsem les slabše kakovosti listavcev, v Avstrijo pa hlo-
dovina iglavcev.  

C) Izvoz okroglega lesa se je po oceni GIS v letu 2012 povečal na dobrih 1.300.000 m3, 
kar je za 15 % več glede na leto 2011. Uvoz se je povečal v manjši meri, in sicer na 
460.000 m3, kar je 3 % več kot leto prej. Povečal se je predvsem izvoz hlodovine in 
sicer za 30 %. Zunanjetrgovinski podatki kažejo na nadaljevanje zmanjševanja prede-
lave hlodovine v Sloveniji.  

 

Mag. Mitja Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije 



Sekalnik Albach Silvator pri delu na 

Vremščici  

Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih vrst 

Večosni računalniško podprti obdelovalni sistemi  

Izkoriščanje sečnih ostankov in proizvodnja zelenih sekancev 

Sadnja hitrirastočih vrb  
v Velenju 2009 

Z integracijo robota v obdelovalni sistem  

dosežemo visoko storilnost  

Nasadi hitrorastočih dreves-
nih ali grmovnih vrst so 
nasadi lesnatih rastlin, kate-
rih obhodnja (doba med 
posameznimi sečnjami) pra-
viloma ne presega pet let. Ti 
nasadi dajejo velik hektarski 
donos lesne biomase, ne 
posegajo v naravne gozdove 
in hkrati pomenijo razbre-
menitev naravnih gozdov. 
Za osnovanje teh nasadov se 
večinoma uporabljajo različ-
ni kloni vrbe in topolov. 
Količina proizvedene lesne 
mase je odvisna od vrste 
dreves, kakovosti tal in od 
intenzivnosti nege.  
Testni nasad v Velenju je 

aprila osnoval Premogovnik 
Velenje d.d. Površina nasada 
znaša 4,2 ha in ga sestavljajo 
drevesa vrbe, klonov Inger in 
Tordis, posajena v dvojne 
vrste. Predvidena je tri letna 
obhodnja. Na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije spremlja-
mo testni nasad in s periodi-
čnimi meritvami ugotavlja-
mo, da so razmere za rast 
dreves dokaj ugodne. Klon 
Tordis (9 t suhe snovi/ha/
leto) prirašča bolje kot klon 
Inger (3 t suhe snovi/ha/
leto). Pri tem je potrebno 
upoštevati, da so donosi v 
prvi obhodnji praviloma 
najnižji.   

Zunajgozdni nasadi sicer 
predstavljajo nov vir lesa 
uporabnega predvsem v 
energetske namene, vendar 
imamo v Sloveniji še vedno 
neizkoriščene potenciale lesa 
v gozdovih, zato je smisel-
nost ali nujnost takih nasa-
dov vprašljiva.  
Nasadi pa so ena boljših 
rešitev za revitalizacijo 
degradiranih površin.   
Več o sami tematiki ter test-
nem nasadu si lahko prebe-
rete na:  
h t t p ://www .gozd i s . s i /
zbgl/2012/zbgl-97-2.pdf 
 
Tina Jemec in dr. Nike Krajnc 
Gozdarski inštitut Slovenije 

kovih sestojih. V nadaljevanju 
raziskovanj pridobivanja zele-
nih sekancev smo študijo nad-
gradili in razširili še na druga 
področja Slovenije. Na podro-
čju Vremščice smo tako v 
sk lopu  CRP  pro j e k t a 
»Možnosti in omejitve prido-
bivanja biomase iz gozdov« 
po vzoru prve študije izločili 
nove raziskovalne ploskve. 
Izločili smo po dve ploskvi v 
panjevskem sestoju črnega 
gabra (predvidena je končna 

sečnja), ter dve v sestoju črne-
ga bora (1. redčenje). Tudi 
tokrat smo se odločili za celo-
vito ekonomsko in tehnološ-
ko študijo, kjer bomo s časov-
nimi študijami spremljali vse 
procese v proizvodni verigi. O 
izsledkih raziskave vas bomo 
obveščali tudi v naslednjih 
številkah in na spletni strani 
PER-L ES  (h t tp :/ / pe r -
les.gozdis.si).  
 

Matevž Triplat 
Gozdarski inštitut Slovenije 

V prvi številki biltena smo 
poročali o izsledkih raziskave, 
v kateri smo preverjali različne 
vidike izkoriščanja sečnih 
ostankov. Ugotavljali smo 
vpliv minimalnega premera 
(do katerega se izdela sorti-
mente) na količino sečnih 
ostankov. Prišli smo do zani-
mivih spoznanj, ki so pokazali 
prihranke časa v korist opti-
miziranja proizvodnje lesne 
sekancev. Prvi del študije je bil 
opravljen v enomernih smre-

sistema v celoti zadovoljimo 
s primerno konstruiranim in 
opremljenim robotom. Z 
integracijo robota v obdelo-
valni sistem tako dosežemo 
visoko storilnost, obdeloval-
ni sistem z robotom pa je 
cenovno ugodnejši, zlasti v 
primerih, kadar je ena izmed 
obdelovalnih osi mnogo 
večja od ostalih klasičnih 
CNC obdelovalnih sistemov.  

Na sliki je prikazana aplikaci-
ja izdelave lesene stene mon-
tažne hiše, kjer na začetku 

Osnovo modernih obdelo-
valnih tehnologij tvorijo 
večosni računalniško podprti 
obdelovalni sistemi, kjer 
manipulacijo obdelovancev 
in orodij izvajamo s pomoč-
jo robotov. V primerih, ko 
so napetosti v obdelovalnem 
sistemu zmerne, dimenzijske 
tolerance končnih izdelkov 
pa povečane, kot npr pri 
proizvodnji plovil, lesenih 
konstrukcijskih elementov in 
sten montažnih hiš, lahko 
zahteve po zadovoljivi ustre-
zne togosti obdelovalnega 

robot z ustreznim prijemal-
nim sistemom namesti kons-
trukcijske elemente, nato 
zamenja prijemalni sistem z 
avtomatskim vijačnikom in 
elemente med seboj ustrez-
no poveže. Na koncu izdela 
še izvrtine za stavbno pohiš-
tvo, strojno in elektro napel-
javo.  

Dodatne informacije na: 
www.mehteh.si 

Dominika Gornik Bučar  
BF - Oddelek za lesarstvo 
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Projekt »Lesni potenciali za perspektivne gozdno  lesne verige v 

Sloveniji« financirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru razisko-

valnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«. 

V projektu poleg Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujejo še 

Biotehniška fakulteta - Oddelek za lesarstvo in Biotehniška 

fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.  

Bilten bo izhajal vsakih šest mesecev in je namenjen strokovni 

javnosti na področju gozdarstva in lesarstva ter širši zainteresira-

ni javnosti. Z biltenom želimo predstaviti kaj v projekti delamo 

in predstaviti druge aktualne teme iz omenjenih strokovnih pod-

ročji.  

 

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

odgovarjajo avtorji. 

Več informacij dobite pri: 

dr. Nike Krajnc  

Večna pot 2 

1000 Ljubljana 

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

se ne vprašamo, kam naj 
prodajamo. Najprej je pot-
rebno razmišljati o vlaganjih 
v lesno predelovalno indus-
trijo in se šele nato ukvarjati 
z intenziviranjem gospodar-
jenja. 

• Za uresničitev skupnega 
gospodarjenja v zasebnih 
gozdovih v večjem obsegu 
se mora spremeniti  davčna 
politika in politika vlaganj v 
gozdove, ki bo spodbujala 
gospodarjenje z gozdovi. 

• Za gospodarske učinke 
mora povezovanje gozdnih 
proizvajalcev in zunanjih 
sodelavcev temeljiti na gos-
podarskih motivih. 

• Manjše število lastnikov in 
večja povprečna velikost 
lastnine omogočata poleg 

22.11.2012, Oddelek za Goz-
darstvo in obnovljive gozdne 
vire  

Tradicionalne prireditve 
Oddelka se je udeležilo 90 
udeležence iz različnih doma-
čih ustanov, imeli pa smo tudi 
gosta iz sosednje Avstrije 
(Združenje lastnikov gozdov 
avstrijske Štajerske). S 16 pris-
pevki je sodelovalo skupaj 30 
referentov. Poudarki in mnen-
ja udeležencev študijskih dni 
so oblikovani na osnovi pred-
stavljenih vsebin prispevkov 
in zaključne razprave. Ker 
menimo, da so le ti pomem-
bni tudi z vidika vzpostavljan-
ja gozdno lesnih verig, nekate-
re povzemamo: 
• Stalno govorimo o tem, da 

premalo sekamo, pri tem pa 

večje racionalnosti tudi lažjo 
izvedbo in organizacijo dela.  

• Manjši lastniki gozdov bi v 
številnih primerih s pridru-
žitvijo oblikam povezovanja 
lažje začeli aktivno gospo-
dariti z gozdom.  

• Ob razvoju poslovne inicia-
tive v društvih lastnikov 
gozdov v Sloveniji je že 
zaznati proces postopnega 
preoblikovanja društev last-
nikov gozdov v smeri pos-
lovnih združenj (npr. zad-
rug)...  

 
Več na:  

h t tp ://web.bf .un i - l j . s i/go/
gsd2012/.  

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

»Povezovanje lastnikov gozdov in skupno 
gospodarjenje«  - XXIX. gozdarski študijski dnevi 

Telefon: 01 200 78 17 

Fax: 01 257 38 89 

nike.krajnc@gozdis.si 

V 76 % upravnih enot v SLO so 

registrirane agrarne skupnosti, ki 

predstavljajo velik potencial za 

organizacijo gozdno lesnih verig . 

PER-LES 
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