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Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti 
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Les slabše kakovosti Iglavci [tss] 
Listavci 

[tss] 
Skupaj [tss] 

Državni in občinski 

gozdovi ter gozdovi 

drugih pravnih oseb 

80.000 340.000   420.000 

Zasebni gozdovi 140.000 890.000 1.030.000 

SKUPAJ 220.000 1.230.000 1.450.000 

Teoretični potenciali 

Les slabše kakovosti Iglavci 

[tss] 

Listavci 

[tss] 

Skupaj 

[tss] 

Državni in občinski 

gozdovi ter gozdovi 

drugih pravnih oseb 

60.000 260.000 320.000 

Zasebni gozdovi 50.000 100.000 150.000 

SKUPAJ  110.000 360.000 470.000 

Dejanski tržni potencial 

http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa  

Podatki na nivoju občin so dostopni na: 
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Raba lesa v energetske namene 
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Raba lesa v gospodinjstvih 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Drva

Kurilno olje

Zemelj. Plin

Peleti

Toplotna črpalka

El. Energija

Utekočinjen naftni plin

Toplovod

Sekanci

Briketi

Sončna energija

Drugo



Lesna goriva: 

•Proizvodnja 

•Cene  

•Ocenjena raba 



Proizvodnja sekancev v zadnjih 10 letih 

2007-2008 

• 62 registriranih 
proizvajalcev sekancev 

• Proizvodnja sekancev v 
letu 2007 je bila pri 
anketiranih lastnikih 
sekalnikov dobrih 
460.000 nm3 

• Po št. prevladujejo  
srednji sekalniki, največ 
sekancev pa 
proizvedejo veliki 
sekalniki 

2011-2012 

• 122 registriranih 
sekalnikov 

• Proizvodnja lesnih 
sekancev: 850.000 
nm3 

• Povečanje števila 
sekalnikov za 97 % 
(glede na l. 2008) 

• Povečanje 
proizvodnje sekancev 
za 85 % (glede na l. 
2007) 

• 27 % izdelanih 
sekancev se izvozi 

• 40 % sekancev se 
proda v domači občini 
oz. UE 

• Le 31 % surovine je 
okrogli les 

2014-2015 

• 186 registriranih 
sekalnikov 

• Proizvodnja lesnih 
sekancev: 1.500.000 
nm3 

• Veliki sekalniki 
proizvedejo večino 
sekancev 

• Povečanje števila 
sekalnikov za 53 % 
(glede na l. 2012) 

• Povečanje 
proizvodnje sekancev 
za 76 % (glede na l. 
2011) 

2017-2018 

• 208 registriranih 
sekalnikov 

• Proizvodnja lesnih 
sekancev: 2.200.000 
nm3 

• število sekalnikov se 
je v zadnjih desetih 
letih več kot 
potrojilo 

• proizvodnja 
sekancev se jev 
zadnjih desetih letih 
povečala za skoraj 
petkrat. 



Storitve s sekalniki 

• Storitve mletja s sekalnikom opravlja 44 % vseh lastnikov sekalnikov,  

• Cene mletja so v razponu od 2,5 do 6 €/nm3 (brez DDV) in so odvisne 
predvsem od vrste vhodne surovine, količine zmletih sekancev ter 
samega mesta mletja.  

Raba zelenih sekancev v Sloveniji ni pogosta (vsebujejo veliko 
vode, listja, iglic -  namenjeni za uporabo v velikih napravah). 
Proizvajalci zelene sekance izvozijo v Avstrijo in Italijo. 



Cene lesnih sekancev 
• Najcenejše lesno gorivo,  
• Cena tone sekancev, velikosti med 3,15 in 31,5 mm ter vsebnostjo vode okoli 30 %, je 

bila ob koncu sezone  v povprečju 75 €.  
• Trenutno je cena sekancev za 17 % nižja kot ob začetku kurilne sezone in za 3 % nižja 

kot v enakem obdobju lansko leto. 
 

Cene sekancev redno objavljamo na internetnem portalu 
WoodChainManager (http://wcm.gozdis.si/cene-lesnih-goriv ). 
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Kakovost sekancev? 

Zelo pomembna za manjše sisteme 

Manj pomembna za velike sisteme 

Do sedaj ni bilo certifikata kakovost 

Standard obstaja vendar ni zavezujoč 



Kdo uporablja drva 

• Večina uporabnikov je na podeželju (67 %) 

• V povprečju je star 49 let (kar je nižja starost 
kot je bila leta 2002 – takrat je bila 55 let) 

•  67 % jih živi v gospodinjstvih z do 4 družinskimi 
člani 

• Povprečna ogrevalna površina je 130 m2  

• več kot 56 % gospodinjstev les za drva pridobijo 
iz svojega gozda 

• Povprečna poraba na gospodinjstvo 12,3 prm 
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Cene drv/polen • Največje povpraševanja je po 
bukovih drveh, z vsebnostjo 
vode okoli 20 % ter dolžine 25-
30 cm.  

• Za njih bi v povprečju odšteli 
163 €/tono.  

• Pri drveh bomo največ 
privarčevali, če bomo kupili 
suha metrska drva, saj je cena 
za 21 % nižja od cene suhih 
razžaganih drv. 

• Trenutno je cena bukovih drv 
v povprečju za 3 % višja, kot 
ob začetku kurilne sezone 
(oktober 2018). 

http://wcm.gozdis.si/cene-lesnih-goriv  
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   Proizvodnja lesnih peletov v letu 2018 

 Gozdarski inštitut Slovenije 

Junija 2018 je Gozdarski inštitut Slovenije na 

podlagi anket s proizvajalci peletov ponovno 

pripravil poročilo o količinah proizvedenih 

peletov v Sloveniji. 

 Evidentirali smo 19 proizvajalcev peletov, 

njihova skupna proizvedena količina peletov 

znaša 110.000 ton.  

Največji proizvajalec je proizvedel okrog 50.000 

ton, drugi največji pa okrog 20.000 ton peletov.  



   Cene lesnih pelet 

 Gozdarski inštitut Slovenije 

Tona peletov v 15 kg vrečah je ob koncu kurilne sezone 2018/2019 v 
povprečju stala 280,5 €, kar je približno 1 % manj kot ob začetku 
kurilne sezone.  



   Kakovost peletov na slovenskem trgu 2018     

 Gozdarski inštitut Slovenije 

A1 
68% 

A2 
8% 

B 
20% 

Neustrezen 
4% 



Kakovost lesnih goriv 

• Zakaj je tako pomembna? 

• Kako jo lahko preverjamo? 

• Kaj bi morali vedeti uporabniki? 



Raba lesne biomase in njen potencialno negativni 
vpliv na kakovost zraka 

• Vzroki za negativne vplive: 
    

 

 

 

 

• Posledice: 

• Sprošča se manj toplote 

• Črn, sajast dim 

• Vpliv na zdravje ljudi: astma, pljučni rak, bolezni srca in ožilja, bolezni 
dihal, prezgodnji porod, prirojene okvare in prezgodnje smrti. 
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Izpusti PM10 

NEPOPOLNO 
ZGOREVANJE 

Stari in neučinkoviti kotli 
Neustrezna mešanica goriva in zraka  
Nepravilna priprava goriv 
Prevelika vlažnost goriv 



Kaj vse vpliva na kakovost lesnih goriv? 

Surovina 

Drevesna 
sestava in 
deli dreves 

Vir surovine 

Ohranjenost 
lesa 

Tehnologija 
izdelave 

Kraj izdelave 

Čas izdelave 

Transport 

Skladiščenje 

Vmesno 
skladiščenje 

Skladiščenje 
ob kurilnici 



PREVERJANJE KAKOVOSTI LESNIH 
GORIV? 

LASTNOSTI GORIV, KI JIH LAHKO PREVERIMO 

• DRVA: 

 Vsebnost vode – z merilnimi napravami 

 Trohnoba lesa 

• SEKANCI in PELETI: 

 Delež prašnih delcev /mehanska 
obstojnost 

 Vsebnost vode 

 



Zagotavljanje kakovosti! 
Kakovost peletov na trgu lažje preverjamo, kakovost pelet označujejo 
različni certifikati/tržne znamke 

Za male peči/kamine in centrale sisteme morajo biti peleti v 
kakovostnem razredu A1 ali A2 

Kakovost sekancev se ne preverja sistematično – uvajamo nov 
certifikat kakovosti 

Trg drv je popolnoma neurejen – preverjanje kakovosti je nemogoča  



Uporabniki lahko sami ocenijo kakovost 
izgorevanja 

z barvo plamena, 

s sivostjo dima na izstopu iz dimnika, 

z izgledom pepela, 

z oblogami kurišča 

z oblogami v dimniku 



SE UPORABNIKI ZAVEDAJO POSLEDIC uporabe 
nekakovostnih lesnih goriv? 

•Ozaveščenost o napakah je še vedno prenizka 

•Uporabnike je potrebno opomnit in jim pomagat 
spremeniti vzorce obnašanja 

•Dimnikar je tisti, ki vstopa v gospodinjstvo in ima 
možnost posredovanja informacij 

 



Gozd in les sta naše bogastvo in lesna goriva so 
obnovljiv vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. 
 
Zato se jih ne moremo in ne smemo odpovedati. 
 
Lahko pa izboljšamo učinkovitost rabe in zmanjšamo 
negativne vplive na kakovost zraka. 



Hvala za pozornost 

nike.krajnc@gozdis.si 


