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POVZETEK 

Razpoložljivost neobnovljivih virov je količinsko omejena, zato je smotrno razvijati in 

uporabljati obnovljive vire. Za Slovenijo ima velik pomen lesna biomasa. V nalogi smo se 

omejili predvsem na pelete. Raziskali smo trg peletov, nato pa preučili njihovo možnost 
izdelave pri obstoječih žagarskih podjetjih. Ugotovili smo, da pripravljenost obstaja, vendar je 

največja težava slabo finančno stanje žagarskih podjetij. Pri primerjavi dobičkonosnosti 
žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete in tistimi, ki jih ne, smo ugotovili, da statistično 
pomembnih razlik ni. Ugotavljali smo povezanost kakovosti (vsebnost vlage, gostota nasutja, 

odstotek pepela in mehanska obstojnost) in cene pelet ter ugotovili, da kakovost statistično 
značilno ne vpliva na ceno.  

Ključne besede: peleti, kakovost pelet, proizvodnja pelet, žagarska podjetja, dobičkonosnost, 
biomasa 

SUMMARY 

The availability of non-renewable sources is very limited in quantity, therefore it is sensible to 

use renewable sources. Wood biomass is of great importance for Slovenia. In the thesis, we 

mainly focused on pellets. The pellet market is investigated and the possibility of pellet 

production is examined in the existing sawmill companies. We found that there is willingness 

for production of pellets, but the main issue is poor financial situation in the sawmill 

companies. By comparison of profitability of sawmill companies which produce pellets, and 

those which do not produce them, we have not found statistically important differences. A 

relationship between the quality (moisture content, backfilling density, ash percentage, and 

mechanical resistance) of pellets and their prices  has not been established as statistically 

significant.  

 

Key words: pellets, pellet quality, pellet production, sawmill companies, profitability, 

biomass. 
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1. UVOD 

Neizkoriščenih priložnosti za slovensko gospodarstvo, ki jih ponuja lesna industrija, in z njo 

povezane panoge, je veliko. Kot edina slovenska ekonomska panoga pripomore bogato 

surovinsko zaledje. Lesnopredelovalna industrija se je v času izrazite recesije znašla v težavah 

in potrebuje ciljno usmerjeno državno finančno pomoč pri prestrukturiranju in pospeševanju 

razvoja. V danih ekonomskih razmerah lahko naša lesnopredelovalna industrija pripomore k 

reševanju ekonomskih, socialnih in okoljskih izzivov, pred katerimi smo se znašli. Za 

doseganje ciljev potrebujemo razvojno vodeno državno politiko (Humar 2012).  

Rast lesnopredelovalne industrije lahko pozitivno vpliva tudi na druge panoge, ki so z njo 

neposredno in posredno povezane. Imamo prepočasno prilagajanje lesno proizvodnih, 

predelovalnih in gozdnih podjetij na hitro spreminjajoče se razmere v globalnem 

gospodarstvu. Tuja podjetja so finančno bolje podprta in zato iz Slovenije izvažamo surovine 

in uvažamo izdelke z višjo dodano vrednostjo (Bojnec in Fertő 2011). V veliki meri je to 

pogojeno s premalo vlaganja v razvoj, delno pa tudi s premajhnim zavedanjem o nujnosti 

prilagajanja globalnim razmeram, ter z odporom do sprememb.  

V raziskovalnem delu se bomo osredotočili na les kot surovino za ogrevanje, predvsem na 

pelete in z njimi povezanimi panogami.  

Na podlagi podatkov Statističnega urada Evropske unije (Eurostat 2013) so leta 2012 gozdovi 

in ostale gozdne površine prekrivale približno 40 odstotkov celotne površine Evropske unije 

(EU). Največ ozemlja, pokritega z gozdnimi površinami, ima Švedska. 76 odstotki njene 

površine predstavljajo gozdovi, Slovenija je s 60 odstotki na tretjem mestu (Zavod za gozdove 

Slovenije 2012).  

Glede na to bi veljalo več investirati v lesno predelovalno industrijo in v panoge z višjo 

dodano vrednostjo. 

Eko sklad vsako leto subvencionira nakup kurilnih naprav za občane. S povečanjem 

uporabnikov peletov se je povečala tudi poraba peletov, ki pa jih je veliko iz uvoza. Za razliko 

od polen in sekancev je trgovanje z lesnimi peleti bolj usmerjeno na globalno tržišče. 

Težava naših proizvajalcev peletov je premajhna proizvodnja. Po podatkih Gozdarskega 

inštituta (2015) smo v letu 2014 imeli (merjeno v 1000 ton) naslednjo bilanco: proizvodnja 

100, uvoz 159 in izvoz 111. Iz tega lahko izračunamo, da je lastna poraba 148 (259 – 111 = 

148). Torej kljub temu, da je 60 % našega ozemlja prekritega z gozdovi, ne proizvedemo niti 

za lastno porabo (Piškur, Jermenc in Kranjc 2015, 13).  
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Po podatkih Prislan (2015, 12) o kakovosti peletov na slovenskem trgu, ki je bila opravljena 

na Gozdarskem inštitutu Slovenije, so ugotovili: V kakovostni razred A1 ni bilo mogoče 

razvrstiti nobenega vzorca slovenskega porekla. Potrebno pa je omeniti, da so se 

kakovostnemu razredu A1 zelo približali peleti slovenskega porekla »N-eko peleti« 

proizvajalca Biron d. o. o. 

Lesna zaloga slovenskih gozdov je po podatkih Statističnega urada RS 2015 za leto 2014 

znašala 346 milijonov kubičnih metrov oziroma 293 kubičnih metrov na hektar. Delež lesne 

zaloge iglavcev je 45,5 % in listavcev 54,5 %. V slovenskih gozdovih letno priraste 8,4 

milijona kubičnih metrov lesa ali 7,27 kubičnih metrov na hektar (SURS 2015). 

V zadnjih desetih letih se v slovenskih gozdovih v povprečju poseka 3,8 milijona kubičnih 

metrov dreves letno (SURS 2015). 

Pri uporabi lesne biomase ne smemo pozabiti na koristi za nacionalno gospodarstvo. Delovati 

bi morali bolj celovito in se usmeriti v panoge z višjo dodano vrednostjo ter izkoristiti vse 

lesne ostanke. Manjka nam razvoj lesnopredelovalne industrije kot celote. 

Za pridobivanje, predelavo in transport nosilcev energije (na primer: tekočih goriv in lesne 

biomase) je potrebna energija, ki jo potrebujemo, da pridemo do končnega produkta. Pri 

uporabi lesne biomase potrebujemo trikrat manj te energije kot pri uporabi kurilnega olja. 

Izračuni študij kažejo, da pri 100 % vložku v kurilno napravo in gorivo v regiji ostane, v 

primerjavi z uporabo lesne biomase, 52 % in v državi 48 % vrednosti, v primeru uporabe 

kurilnega olja pa v regiji ostane 16 % in v državi 25 %, medtem ko gre 59 % v tujino (Butala 

in Turk 1998, 11). 

Potencial lesne biomase v industrijskem sektorju obsega skobljance, žagovino, lubje in druge 

lesne ostanke, ki nastanejo pri predelavi in obdelavi lesa v žagarskih podjetjih in v 

lesnopredelovalni industriji. Po navedbah Gozdarskega inštituta znaša neizkoriščen potencial 

biomase v industrijskem sektorju okoli 560.000 m
3
 (Stritih in Butala 2002) 

Na področju trga peletov je bilo v slovenskem prostoru opravljenih nekaj analiz o kakovosti 

peletov in primerjalnih testov le-teh (Zveza potrošnikov Slovenije 2015). Te raziskave so 

namenjene predvsem končnemu potrošniku in so usmerjene v ceno in kakovost peletov. V tej 

raziskavi bomo, na podlagi testov kakovosti peletov, ugotavljali povezanost kakovosti kot 

neodvisne spremenljivke in cen kot odvisne spremenljivke. Prispevek se osredotoča na 

izkoriščanje lesa in lesnih ostankov za pelete. 

Pri raziskavi se bomo usmerili na možne potenciale za izdelovanje peletov. Žagarskih podjetij 

je v Sloveniji okrog 782 (Ajpes 2015). Poudarek je usmerjen v analizo trga peletov, 

njegovega hitrega razvoja in iskanje možnosti za izdelavo peletnih linij pri žagarskih podjetjih 
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v Sloveniji in primerjava dobičkonosnosti žagarskih podjetij, ki imajo peletne linije, in tistih, 

ki je nimajo. 

Spremenljivke, ki so uporabljene pri testiranju hipotez, so: velikost žagarskega podjetja, delež 

lesnih ostankov, površina gozdov v statistični regiji, število žag v statistični regiji, število 

peletnih linij v posameznem velikostnem razredu žagarskega podjetja, cena peletov in 

kakovost peletov (vsebnost vlage, odstotek pepela, mehanska obstojnost in gostota nasutja).  

Na ta način so prikazane možnosti za razvoj peletirnih linij pri obstoječih žagarskih podjetjih 

v trajnostnem razvoju lesne panoge. 

Na splošno bomo prikazali okoljski in gospodarski vidik uporabe lesne biomase s poudarkom 

uporabe lesnih peletov kot potencialnim energentom ogrevanja v gospodinjstvih, industriji in 

javnih ustanovah.  

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

Na področju analize peletov je bilo v slovenskem prostoru opravljenih kar nekaj analiz o 

kakovosti peletov in primerjalnih testov le-teh (Zveza potrošnikov Slovenije 2015). Te 

raziskave so namenjene predvsem končnemu potrošniku in so usmerjene v ceno in kakovost 

peletov. Les kot naš pomembni naravni vir je premalo izkoriščen in s tem, da pelete uvažamo, 

izgubljamo velik potencial. Na področju izkoriščanja lesa je treba izvesti študije, kako bi ga 

lahko uporabili v čim večji meri in s čim manjšimi ostanki oz. z drugimi besedami, da bi 

izkoristili vse lesne ostanke.  

Piškur (B. l.) predlaga sprejem ambicioznih nacionalnih politik, ki bi povečale in uravnotežile 

predelavo in rabo lesa na vseh področjih. V gozdno-lesni proizvodni verigi. V to verigo 

spadajo gozdarstvo, energetika, lesna industrija in končni kupci. 

Država sicer preko Eko sklada financira nabavo kurilnih naprav, ampak v teh pečeh se skuri 

veliko peletov, katerih les je posekan v Sloveniji, predelan v Avstriji in ponovno uvožen v 

Slovenijo. Pokrivamo le del tega kroga, ker se večji del tega prelije v tujino. Tu vidimo 

največji potencial, da ta trend obrnemo. Pri nas vsak sektor gospodarstva deluje ločeno. 

Imamo veliko gozdov, ki pa so lastniško zelo razdrobljeni, zato gozdarsko-lesna industrija, da 

bi zacvetela, potrebuje povezano delovanje. Povezati se morajo lastniki gozdov, žagarska 

podjetja, predelovalci lesnih izdelkov in izdelovalci sekancev in peletov za ponovno oživitev 

lesnopredelovalne industrije. 

Pri raziskavi smo se usmerili na možne potenciale za izdelovanje peletov in to so po našem 

mnenju žagarska podjetja, ki jih je v Sloveniji po podatkih Ajpesa 782 (Ajpes 2015). 
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1.2 Namen in cilj raziskave  

Poglavitni namen magistrske naloge je usmerjen v analizo trga peletov, njegovega hitrega 

razvoja in iskanju možnosti za izdelavo peletnih linij. Vlaganje v proizvodnjo peletov nam 

namreč lahko prinese pozitivne rezultate na ravni gospodarstva. V raziskavi smo analizirali 

možnosti za razvoj in izdelavo peletnih linij pri žagarskih podjetjih v Sloveniji in primerjali 

dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki imajo peletne linije in tistih, ki je nimajo. 

 

Cilji raziskave so: 

- ugotoviti, kakšen je ostanek žagarskih izdelkov in s tem kakšen potencial obstaja za 

izdelavo peletov pri obstoječih ekonomskih subjektih.  

- ugotoviti, kakšna je pripravljenost žagarskih podjetij po izdelovanju peletov in kje vidijo 

težave, da ne bi izvažali lesne surovine, ampak bi to čim bolj predelali v Sloveniji.  

- ugotoviti, kakšne so možnosti za izdelavo peletnih linij pri obstoječih žagarskih podjetjih 

in kakšna je njihova pripravljenost po tej naložbi ter kje vidijo težave.  

- ugotoviti, ali so žagarska podjetja, ki izdelujejo pelete dobičkonosnejše od tistih, ki 

peletov ne proizvajajo. 

- ugotoviti ali je cena pelet pozitivno povezana z njihovo kakovostjo. 

1.3  Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza je povezana s stanjem v Sloveniji. Energetsko smo prekomerno odvisna država 

z neizkoriščenim potencialom lesne biomase. 

Glede na to, da imamo cilj povečevati vlogo, in pomen obnovljivih virov energije iz lesne 

biomase, kar je tudi zahteva politike EU, moramo iskati možnosti za večjo dodano vrednost in 

odprtje novih delovnih mest v lesni industriji. Med njimi so tudi peleti, za katere že 

subvencioniramo nakup kurilnih naprav na lesno biomaso. Na strani proizvodnje peletov smo 

premalo aktivni. Če se bo povečala poraba, moramo poskrbeti, da se bo tudi proizvodnja 

peletov povečala. Imamo veliko žagarskih podjetij, ki bi lahko z razširitvijo svoje dejavnosti 

to vrzel tudi zapolnile. 

Temeljna teza pravi, da imamo pri slovenskih žagarskih podjetjih lesne ostanke, ki bi jih 

lahko porabili za izdelavo peletov. Z namenom, da ugotovimo, kaj vpliva na količino lesnih 

ostankov, bomo testirali naslednje hipoteze.  

Hipoteze: 

H1: Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih ostankov. 

H2: Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v statistični regiji.  
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H3: Večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij. 

H4: Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od žagarskih podjetij, 

ki peletov ne proizvajajo. 

H5: Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov. 

1.4 Metoda raziskovanja 

V teoretičnem delu smo proučili strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev s področja 
lesne biomase, stanja gozdov pri nas in stanja proizvodnje in porabe peletov. Uporabljali smo 

metode deskripcije, dokumentiranja in opisa.  

Empirični del magistrske naloge temelji na kvantitativni raziskavi, ki je opravljena s pomočjo 
sekundarnih podatkov in anketnega vprašalnika.  

Pridobljene podatke iz ankete in sekundarne podatke smo analizirali in testirali hipoteze v 

orodju Excel in SPSS. 

Najprej smo razvrstili enote vzorca v kombinacijsko tabelo glede na vrednost spremenljivk. 

Tako dobljene dejanske frekvence smo preverjali s teoretičnimi, ki odražajo stanje 
neodvisnosti med spremenljivkama.  

Na podlagi regresijskega modela smo ugotavljali povezanost cene in kakovosti. 

Podroben opis metodologije je naveden v poglavju 3. 4. (Metode raziskovanja). 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Pri anketi smo večinoma uporabljali zaprt tip vprašanj. Velikost žagarskih podjetij, glede na 

razžagan les v m3
, smo postavili v tri razrede. Prav tako smo količino žagarskih ostankov 

postavili v več razredov. S tem smo dobili rezultate, v katero skupino je določena opazovana 
enota vključena in ne točne vrednosti za opazovano spremenljivko.  

Druga omejitev raziskave je, da so opazovane enote podale oceno spremenljivk, ki v vseh 

primerih ne odraža dejanskega stanja, ampak subjektivno oceno. Pogosto v podjetjih ne 
vodijo točnih evidenc. 

Kot omejitev vidimo tudi zakasnelost statističnih podatkov. Gozdnatost po regijah imamo na 

SURS-u dano za leto 2010, anketni vprašalnik pa se je izvajal v letu 2016.  

Omejitev pri raziskavi kakovosti peletov je relativno majhen vzorec peletov, saj tovrstne 

analize izvajajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije enkrat letno. Navedbe na samih izdelkih 

so velikokrat netočne ali so podane zelo na splošno, zato smo se usmerili samo na izdelke, za 

katere so izvedeni testi neodvisne institucije.  
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Pri raziskavi dobičkonosnosti žagarskih podjetij smo omejeni z odzivnostjo anketirane 

populacije. Dobičkonosnost bomo analizirali samo za žagarska podjetja, za katere smo imeli 

podatek ali imajo peletno linijo ali je nimajo. Druga omejitev pri tej hipotezi je, da je veliko 

žagarskih podjetij registriranih pod dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in zanje ni finančnih 

podatkov. 
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2 TEORETIČNI DEL RAZISKAVE 

Namen magistrske naloge je usmerjen v analizo trga peletov in iskanje možnosti za izdelavo 

peletnih linij. Naredili smo celovit pregled gozdne površine, letnega prirastka, deleža 

obnovljivih virov energije v primerjavi s celotno porabljeno energijo in letnega poseka. Za 

lažje razumevanje trga peletov smo opredelili trg energentov v Sloveniji in razdelili vire 

energije na obnovljive in neobnovljive. Podrobneje smo se usmerili na trg peletov. Cilj 

teoretičnega dela je, na podlagi preučitve obstoječe literature in zbranih statističnih podatkov, 

ustvariti celovit pregled trga energentov, na podlagi katerega lahko opredelimo trg in cenovno 

politiko trga peletov.  

2.1 Trg energentov v Sloveniji 

Trg energentov v Sloveniji je v fazi preoblikovanja. Velik pomen, tudi na podlagi evropskih 

smernic, pripisujemo obnovljivim virom.  

Cilj slovenske energetske politike je bil popolno odprtje trga električne energije. Ta cilj je bil 

dosežen. Cene energentov v večji meri oblikujejo trg. Izjema so cene storitve prenosa in 

distribucije električne energije in cene naftnih derivatov. Prenos in distribucijo električne 

energije regulira neodvisni regulator. Na ceno naftnih derivatov ima neposreden vpliv državna 

politika preko davčne politike. Rast cen energentov vpliva na skupno rabo energije in vpliva 

na spremembo rabe vrste energentov (Pušnik 2015). Tako lahko preko cenovne politike 

fosilnih goriv povečujemo uporabo obnovljivih virov energije.  

V primerjavi cen energentov za leto 1995 in 2015 so se realne cene zelo povečale. Razlog za 

povečanje je povečanje na mednarodnih trgih in sprememba obdavčitve (Pušnik 2015). 

2.1.1 Viri energije 

Izrabljamo različne vire energije za zadovoljevanje svojih potreb. Delimo jih na obnovljive in 

neobnovljive. Neobnovljivi viri so količinsko omejeni in zato jih moramo nadomeščati z 

obnovljivimi viri, saj je njihova količina omejena. Poleg tega so obnovljivi viri manj škodljivi 

za okolje (HSE 2011). 

Odvisni smo od sončne energije, ki je časovno in količinsko neomejen vir. Za nas je sončna 

energija vir življenja. Veliko te energije se je skozi dolgo obdobje nakopičilo pod zemeljskim 

površjem. To energijo imenujemo fosilno gorivo. Čeprav je le sto let, odkar je človeštvo 

začelo uporabljati to energijo, z njo že ogroža okolje (Medved in Novak 2000, 1-11). 
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V zadnjem času se uporabljajo tudi tako imenovana trda goriva iz nenevarnih odpadkov. 

Sistem za predelavo teh odpadkov deluje tako, da s tehnološkim procesom mešanja, 

večkratnega mletja in izločanja anorganskih materialov zagotovimo, da ima kontrolirane 

lastnosti in je v razsutem stanju. Tako je primerno za vpihavanje v industrijsko kurilno 

napravo (Černuta in Volfand 2010, 187). 

2.1.2 Neobnovljivi viri energije 

Neobnovljivi viri so količinsko omejeni, zato je treba njihovo porabo nadomeščati z 

obnovljivimi viri. 

Njihov proces nastajanja traja okoli tristo milijonov let in prav zaradi tega jih, ko jih 

porabimo, ne bo več in moramo z njimi varčevati. Nastanejo s procesom, ko so se drevesa in 

odmrle rastline potopile na dno oceana. Spremenile so se v šoto in skozi več stoletij so se na 

njih usedli pesek, glina ter drugi minerali, ki so se spremenili v kamnino. Tej kamnini rečemo 

sediment. Te kamnine so se kopičile in pritisk je bil tako močan, da je iz šote stisnil vso vodo. 

Izsušena šota se je skozi milijone let spremenila v nafto, premog in zemeljski plin (HSE 

2011). 

Uporaba fosilnih goriv je omogočila hiter razvoj civilizacije (Medved in Novak 2000, 1) 

Vrste neobnovljivih virov energije: 

- Premog: 

Premog je zelo učinkovito trdo gorivo. Pri svojem izgorevanju sprošča veliko energije. Nastal 

je iz stisnjenega rastlinstva, ki je absorbiralo sončno svetlobo. Ko je rastlinstvo odmrlo, je še 

vedno vsebovalo ogljikovodik. Ko je energija enkrat ustvarjena, ne more biti uničena, dokler 

se ne pretvori v obliko, v kateri se lahko sprosti in uporablja. V preteklosti je imel premog 

velik pomen za ogrevanje. Uporablja se tudi kot gorivo v elektrarnah, ki proizvajajo 

električno energijo. Obstajata pa dva skrb vzbujajoča dejavnika nad uporabo premoga: 1. to je 

fosilno gorivo, zato so zaloge omejene, 2. stopnja ogljikovega dioksida, ki je posledica 

izgorevanja premoga, škodljivo vpliva na okolje (Wakefield 2015).  

- Nafta: 

Nafta je rjava tekočina, ki je lažja od vode in hitro vnetljiva. Nastala je iz rastlin in je zmes 

ogljikovodikov. Črpanje nafte poteka z globinskim vrtanjem v zemeljske plasti in plasti pod 

morjem. Je pomembna pogonska in industrijska surovina. Od naftnih črpališč do porabnikov 

pride po naftovodih ali preko oceana v tankerjih (Leksikon Cankarjeve založbe 2004, 682).  

Uporaba nafte je dosegla svoj vrhunec s pojavom motorjev na notranje zgorevanje, drugače 

pa se uporablja že od antičnih časov.  
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Namen uporabe je kot gorivo za transport, izdelava plastike, čistil, pesticidov, gnojil, asfaltov 

in ostalih kemičnih spojin (Gen energija 2014). 

- Zemeljski plin:  

Pred tisočletji so na Srednjem vzhodu odkrili več nahajališč zemeljskega plina. Zemeljski plin 

je na površju gorel in tako so ga začeli uporabljati kot večni ogenj. Ker je brez vonja in ga ne 

moremo videti, mu dodajajo kemikalije z močnim vonjem, da lahko odkrijemo uhajanje plina 

v prostor (HSE 2011). 

V primerjavi s premogom in nafto vsebuje zanemarljive vrednosti žvepla in nične vrednosti 

prašnih delcev, zato je okolju prijazno gorivo. Edina stranska produkta pri izgorevanju sta 

ogljikov dioksid in voda (Petrol 2016). 

- Jedrska energija:  

Jedrska energija ni obnovljiv vir, ampak je energija, ki se sprosti z razdelitvijo atomskega 

jedra. Jedrska energija prihaja iz mase energije. Proizvedena je z nadzorovano verižno 
reakcijo in ustvarja toploto, ki se uporablja, da zavre vodo za proizvodnjo pare in pogon parne 

turbine. 

Jedrska energija lahko prihaja iz cepitve urana, plutonija, torija ali zlivanja vodika v helij. 

Danes se v večini uporablja uran (Davor 2015).  

Jedrsko energijo po krivici enačimo z atomskim orožjem (MacKey 2013, 161). 

Prednost jedrske energije je, da zagotavlja oskrbo z električno energijo po konkurenčni ceni in 

zmanjšuje uvoz energije. Glede na potrebno količino goriva zagotavlja velike količine 

električne energije, v primerjavi z drugimi tehnologijami. 

V Sloveniji imamo pozitivne izkušnje glede varnosti delovanja jedrske elektrarne - Nuklearne 

elektrarne Krško (NEK). Na evropski ravni je NEK dosegla odlične rezultate na varnostnih 

testih. Se pa po svetu pojavljajo tudi nesreče, ki imajo velike razsežnosti, kar pa dolgoročno 

negativno vpliva na sprejemljivost jedrske energije. Prav visoke varnostne zahteve vplivajo na 

visoke stroške naložb in na visoke stroške vzdrževanja (Gen energija 2014). 

Premog, nafta in zemeljski plin so pripomogli k hitremu industrijskemu napredku in razvoju 

družbe, hkrati pa so povzročili ogromno ekološko škodo. Zgorevanje fosilnih goriv povzroča 

onesnaženje z ogljikovim dioksidom in drugimi škodljivimi plini ter prašnimi delci. 

2.1.3 Obnovljivi viri energije 

Z vidika okoljskega menedžmenta je pomembna uporaba obnovljivih virov. 
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Svetovne korporacije dajejo pri lociranju svojih podjetij poudarek tudi na to, kje zgradijo 

svoje centre. Gradijo jih v bližini obnovljivih virov (Evans 2012). 

Med obnovljive vire spadajo: energija sonca, vode, vetra, biomasa, geotermalna energija in 

biogoriva. Uporabo fosilnih goriv je težko prekiniti, lahko pa jih v čim večji meri 

nadomestimo z obnovljivimi viri.  

Trajnostno življenje z uporabo obnovljivih virov zahteva določeno površino. Za uporabo 

sončne energije potrebujemo zemljo za namestitev sončnih elektrarn, prav tako potrebujemo 

za gojenje rastlin določeno ozemlje. Velika Britanija in Evropa sta v položaju z visoko 

gostoto prebivalstva in razpršenostjo obnovljivih virov (MacKey 2013, 177). 

Glavni prednosti obnovljivih virov energije sta trajnost in velik potencial. Pomembna 

značilnost je tudi njihova enakomerna razporeditev brez političnih ovir.   

V preteklosti so bili obnovljivi viri glavni viri za zadovoljevanje potreb, nato so se začela 

uporabljati fosilna goriva. V zadnjih desetletjih so znanstveniki, zaradi uporabe fosilnih goriv, 

opazili spremembe v naravi. Stroka in politika sta dosegli soglasje, da so fosilna goriva 

nadomestljiva z obnovljivimi viri. Trenutno najbolj izkoriščen obnovljiv vir je biomasa 

(Medved in Novak 2000, 32-35). 

Vrste obnovljivih virov energije: 

- Vodna energija:  

Vodna energija je energija, ki jo pridobimo iz tekočih voda. Tekoča voda ustvarja energijo, ki 

se pretvori v električno energijo. Najbolj pogost tip hidroelektrarne uporablja jeze na reki za 

shranjevanje vode v rezervoar. Voda, ki se sprošča iz bazena, teče skozi turbine, ki nato 

aktivira generator za proizvodnjo električne energije. 

V hidroelektrarnah proizvedemo približno 10 % celotne energije (Renewable energy 2016). 

- Biomasa:  

Biomasa je obnovljiv vir energije, ne samo zato, ker energija v to prihaja od sonca, temveč 

tudi zato, ker lahko ponovno zraste v relativno kratkem obdobju v primerjavi z več sto 

milijonov let, kot jih potrebujejo fosilna goriva. Zaradi procesa fotosinteze, klorofil v 

rastlinah zajema sončno energijo s pretvorbo ogljikovega dioksida iz zraka in vode iz tal v 

ogljikove hidrate - kompleksne spojine, sestavljene iz ogljika, vodika in kisika (Union of 

Concerned Scientists B. l.). 

Do leta 1700 je biomasa predstavljala glavni vir energije in še vedno ima, med nefosilnimi 

gorivi, velik pomen. Glede na delež svetovne oskrbe z energijo, med nefosilnimi viri energije 

prestavlja 14 odstotni delež. V Sloveniji z biomaso ogrevamo več kot 100.000 stavb (Medved 

in Novak 2000, 150). 
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Goriva, pridobljena iz biomase lahko razvrstimo v tri skupne: 1. trda goriva, 2. tekoča goriva 

iz biomase in 3. plinasta goriva pridobljena iz biomase. Trda goriva predstavljajo gozdna in 

klasična biomasa, odpadna gozdna in rastlinska biomasa, energetske rastline in gojenje 

zeleno-modrih alg. Tekoča goriva iz biomase so: biometanol, biodizel in bioetanol. Plina iz 

biomase sta: sintezni plin in bioplin (Medved in Novak 2000, 149-152). 

- Sončna energija:  

Energijo sonca lahko uporabljamo na štiri načine: 1. toplota sonca, 2. fotonapetostna energija, 

3. biomasa (uporaba dreves, alg, koruze, soje ali oljnic za proizvodnjo energetskih goriv) in 4. 

hrana (enako kot pri biomasi – hranimo se z rastlinami, ki so za svojo rast absorbirale sončno 

energijo). S toploto sonca bi lahko pridobili 13 kW na dan na prebivalca (MacKay 2000, 

38-39). 

- Vetrna energija:  

V preteklosti, pred 40.000 leti, so vetrno energijo uporabljali za plovbo po morju. Pred 2.000 

leti so jo uporabljati za pogon namakalnih koles in mletje žita (Medved in Novak 2000, 166).  

Danes s pomočjo sodobnih naprav – vetrnic, vetrno energijo pretvarjamo v električno 

energijo.  

MacKay (2013, 33) ugotavlja, da če bi z vetrnicami pokrili 10 % ozemlja, ki je 

najvetrovnejše, bi lahko proizvedli kar polovico energije, ki jo potrebujemo za 50 km vožnje 

dnevno na prebivalca v povprečnem avtomobilu na fosilno gorivo.  

Z ekološkega vidika postavitve in delovanja vetrnice se morejo izpolnjevati naslednje 

okoljske zahteve: ne sme se ogrožati okolje, vetrnica mora biti odporna na velike hitrosti in 

sunke vetra, dež in para ne smeta zmrzovati na listih rotarja, hrup delovanja ne sme presegati 

dovoljenega hrupa, z olji in mazivi se ne sme onesnaževati okolja, vetrnica se ne sme 

postaviti med oddajnike in sprejemnike električnih signalov ter pred izgradnjo je treba 

analizirati zgled pokrajine ob postavitvi vetrnice (Medved in Novak 2000, 175-181).  

- Geotermalna energija:  

Geotermalna energija je obnovljiv vir, ki nastaja ves čas, ne glede na vremenske vplive. Njena 

energija nastaja ob razpadu radioaktivnih elementov v zemeljski skorji. Na podlagi 

arheoloških raziskav je bilo ugotovljeno, da so ljudje že več kot 200 let pred našim štetjem 

izkoriščali geotermalno energijo za kuhanje in kopeli (Medved in Novak 2000, 208). 

Po mnenju MecKey-ja (2000, 96) geotermalne energije na daljši rok ne moremo uvrščati med 

neobnovljive vire energije, saj se lahko z uporabljanjem toplote iz kamnin zmanjšuje njihova 

toplota. 



12 

V strukturi rabe OVE v Sloveniji trenutno prevladujeta predvsem raba lesa in hidroenergije, 

ki sta leta 2010 skupaj predstavljala skoraj 90 % skupne rabe OVE. Manjši delež zaenkrat 

prispevajo sončna, vetrna in geotermalna energija, ki so še dokaj neizkoriščene (SURS 2015).  

2.1.4 Vrste energentov za ogrevanje skozi zgodovino v Sloveniji  

Velik pomen pri uporabi in izbiri energenta ima industrijski razvoj. Z njegovim razvijanjem v 

zadnjem tisočletju je povezan tudi napredek s področja pretvarjanja energij. Spreminjanje 

tehnologij za pretvarjanje energije v veliki meri temelji na uporabi fosilnih goriv (Butala in 

Turk 1998, 1). 

Biomasa, še posebej lesna, je v 19. stoletju predstavljala najpomembnejši vir energije. 

Kasneje je rabo lesa v energijske namene začela izpodrivati raba fosilnih goriv. Po mnenju 

nekaterih analitikov se bliža konec obdobja fosilnih goriv zaradi njihove omejenosti in 

okoljskega vidika. Njihova raba namreč vpliva na globalno segrevanje. (Rančigaj 2004, 16) 

20 % vse končne energije v Sloveniji se porabi v gospodinjstvih. Gospodinjstva, predelovalne 

dejavnosti in gradbeništvo skupaj pa porabijo nekaj več kot polovico vse energije. Z vidika 

zagotavljanja zanesljivosti dobav in konkurenčnosti je treba zmanjšati končno rabo energije. 

Prav tako je potrebno zmanjšanje končne rabe energije zaradi zmanjšanja vpliva na okolje – 

znižanje toplogrednih plinov in zmanjšanje onesnaženosti zraka.   

Na račun padca porabe naftnih proizvodov pada poraba končne energije v gospodinjstvu. V 

primerjavi z letom 2009 se je poraba naftnih derivatov v gospodinjstvu zmanjšala za skoraj 

40 % v primerjavi z letom 2003. Poraba ostalih energentov se v enakem obdobju ni bistveno 

spremenila. Nekaj nihanj je bilo zaznati le pri porabi zemeljskega plina in toplote (ARSO 

2011).  

Do leta 2014 se je poraba energije zmanjšala še za dodatnih 20 % v primerjavi z letom 2009 

(SURS 2015). 

Končna poraba energije po namenu v letu 2014 predstavlja:  

- 61,29 % energija za ogrevanje prostorov,  

- 17,46 % ogrevanje sanitarne vode,  

- 5,44 % energija za kuhanje  

- 15,81 % ostalo porabniki - hladilniki, zamrzovalniki, razsvetljava, televizija, pralni stroj 

in drugi porabniki (SURS 2015).  
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Slika 1: Končna poraba energije za ogrevanje (TJ) 

Vir: SURS 2016 

Iz slike1 razberemo, da so se gospodinjstva med letoma 2009 in 2014 v večini ogrevala na 

lesno biomaso. Najbolj je upadala poraba ekstra lahkega kurilnega olja. Sončna energija in 

premog imata v gospodinjstvih zanemarljiv pomen. Pri vseh energentih pa se je poraba 

energije v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, zmanjšala. 

2.2 Predstavitev trga peletov 

Na privlačnost trga vplivajo: 

Dobavitelji s svojo pogajalsko močjo.  

K poslovni uspešnosti lahko znatno prispeva nabava. Njena naloga je izkoristiti obstoječe 

možnosti za maksimiranje koristi podjetja in dobička. Podjetje kot kupec ima nasprotno 

logiko kot dobavitelj. Dobavitelj želi doseči čim višjo ceno in čim krajše plačilne roke, kupec 

pa obratno.  

Novi ponudniki (nevarnost vstopa novih ponudnikov). 

Če bi lahko novi ponudniki v panogo enostavno vstopali, bi to pomenilo večjo ponudbo in 

zmanjšanje cen, posledica pa bi bila znižanje dobičkov. Ovire, ki se pojavljajo pri vstopu 

novih podjetij, so: kapitalske zahteve od vstopu, morebitne patentne in licenčne zahteve ter 

stroški certificiranja, pomanjkanje zemljišč in surovin, potrebna znanja ter stroški 

uveljavljanja blagovne znamke. 
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Konkurenca v panogi. 

Poznamo panoge, ki so lokalnega, in panoge, ki so globalnega značaja. Za razliko od ostale 

biomase so peleti globalnega značaja. Poznamo štiri ravni konkurenčnosti, in sicer: 

- konkurenčnost na ravni blagovne znamke (ta raven je pomembna predvsem za ponudnike, 

ki prodajajo pelete – za njih so pomembna podjetja, ki ponujajo izdelke iste blagovne 

znamke); 

- konkurenca na ravni panoge (konkurenca v širšem vidiku, med podjetji, ki ponujajo enako 

vrsto izdelka); 

- konkurenca na ravni zadovoljevanja potreb (v tem segmentu so zajeti vsi ponudniki, ki 

služijo istemu zadovoljevanju potreb – potrebe po ogrevanju); 

- splošna konkurenca (vsa podjetja, ki si obetajo zaslužek iz istih podjetij – na primer 

proizvajalcu je konkurenca trgovec s svojo maržo, proizvajalcu in trgovcu je konkurenca 

prevoznik, ki želi na račun prevoza peletov svoj zaslužek). 

Kupci s svojo pogajalsko močjo.  

Kupci stremijo po znižanju cene, boljšim plačilnim pogojem, dodatnim uslugam (npr. 

brezplačna dostava). Večja je izbira ponudnikov, večja je pogajalska moč kupcev. 

Substituti – nevarnost substitutov.  

Substituti so proizvodi, ki delno ali v celoti nadomestijo potrebe po proizvodu podjetja. Za 

ogrevanje lahko uporabljamo npr. pelete, kurilno olje, drva, zemeljski plin ali druga goriva 

(Vidic 2001, 34-38). 

Veliko je peči, ki omogočajo kurjenje na drva ali pelete. Obstajajo gorilniki na pelete, ki jih ni 

treba odstraniti s peči, ko kurimo na drva. Tako je zelo enostavno in brez stroškov zamenjati 

pelete z drugim substituti – drvmi. Težje jih je nadomestiti s kurilnim oljem in plinom, ker 

menjava kurilnega sredstva zahteva nove stroške, zaradi spremembe kurilne naprave.  

V Sloveniji imamo prekomerne količine lesa zaradi velike gozdne površine in v letu 2014 

zaradi žledoloma, ki ga je treba porabiti. Kurjenje z lesnimi peleti deluje avtomatično, zato je 

med lesno biomaso najprimernejši energent z vidika ugodnosti za potrošnika in z okoljskega 

vidika. Cene so v primerjavi s fosilnimi gorivi neodvisne od nihanja cen na svetovnih borzah 

(Vake 2015, 59). 

Povpraševanje po peletih v Sloveniji se iz leta v leto povečuje, saj se mnoga gospodinjstva, 

zaradi visokih cen kurilnega olja v preteklosti, odločajo za cenejše in trajnostne načine 

ogrevanja. Trg peletov zato postaja pester (potrošniki imajo vedno več izbire), a je tudi manj 

pregleden (Jamec in Krajnc 2014).  

V letu 2012 je poraba peletov v Evropski uniji dosegla 15,1 milijonov ton in vsako leto se 

poraba poveča za dodaten milijon ton. Proizvodnja zaostaja za porabo za okoli 20–50 %, zato 
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letno več milijonov ton uvozimo v EU iz drugih držav. Porabo peletov delimo na porabo za 

ogrevanje objektov in za proizvodnjo energije. Za pridobivanje električne energije jih 

uporabljajo naslednje države: Velika Britanija, Nizozemska in Belgija, medtem ko so 

Avstrija, Nemčija, Francija, Italija in Slovenija izrazito usmerjene v rabo peletov za namen 

ogrevanja objektov. Z vidika porabe peletov, v namene ogrevanja, je na prvem mestu Italija z 

2,1 milijona ton, na drugem mestu je z 1,6 milijona ton Nemčija, z 1,2 milijona ton je na 

tretjem mestu Švedska in na četrtem mestu je Avstrija z 0,8 milijona ton (Thomson in Liddell 

2015, 1362-1369). 

Ocenjena poraba peletov za Slovenijo je za leto 2012 90.000 ton. Uvozili smo približno 

30.000 ton peletov. Veliko smo uvozili iz Hrvaške, Avstrije in Bosne in Hercegovine (Zavod 

za gozdove Slovenije 2015). 

Peleti se standardizirani, vendar sta njihova kakovost in cena lahko zelo različni, zato so 

razvili standarde kakovosti. 

ENplus je certifikat za lesne pelete s strogimi zahtevami. Zaradi strogih zahtev je uveljavljen 

kot sinonim za odlično kakovost. Vzpostavljen je enoten sistem certificiranja za celotno 

dobavno verigo. Celotna dobavna veriga ureja enoten sistem certificiranja. Prvič je bil uveden 

v Nemčiji v letu 2010 in od takrat se je širil po vsej Evropi ter na druge kontinente. V letu 

2015 je pokrival pelete proizvajalcev iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Belgije, Bolgarije, 

Brazilije, Belorusije, Kanade, Hrvaške, Češke, Danske, Estonije, Francije, Nemčije, Grčije, 

Madžarske, Irske, Italije, Latvije, Črne gore, Malezije, Poljske, Portugalske, Romunije, 

Rusije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Nizozemske, Tunizije, Ukrajine, 

Združeno Kraljestvo, ZDA in Vietnam. Proizvajanja ENplus peletov, predstavlja več kot 6 

milijonov verificiranih ton v skupno 37 državah na 5 kontinentih (ENplus 2015). 

2.2.1 Splošno o peletih 

Peleti so sodobna oblika biomase v obliki tablet premera od 6 do 15 mm in debeline od 5 do 

30 mm, ki jih izdelujejo iz ostankov lesa pod visokimi tlaki. Njihova značilnost je majhna 

prostornina, kot jo ima prvotna biomasa. Posledično imajo večjo energijsko vrednost na enoto 

prostornine. To jim znižuje stroške transporta in skladiščenja. Definirana enotna oblika 

omogoča avtomatičen dovod goriva v zgorevalni prostor kurilne naprave in kakovostno 

zgorevanje. (Butala in Turk 1998). 

Ogrevanje z lesnimi peleti ima ogromno prednosti. Ena od njih je, da so obnovljivi viri 

energije, kar pomeni, da so prijazni do okolja, ter da se surovina za pelete relativno hitro 

obnavlja Poleg tega, je ogrevanje na pelete prijazno do uporabnika, saj s kurjenjem, v 

primerjavi z drvmi, nimamo veliko dela. Za pravilno delovanje peči skrbi avtomatika na peči 

(Terče 2016).  
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Enkrat na 7-14 dni je potrebno izprazniti posodo za pepel (odvisno od velikosti peči, količine 

porabljenih peletov in predvsem od kakovosti peletov).  

2.2.2 Pridobitev peletov 

Pri izdelavi peletov ima bistven vpliv izbor surovin. Surovine, iz katerih izdelujemo pelete, je 

lahko različnega izvora, zato je poznavanje vplivov vhodne sestavine zelo pomembna. 

Različne surovine imajo drugačno toplotno vrednost in delež pepela. Vhodna surovina je, 

poleg lesne biomase, lahko iz različnih trav, slame ali drugih kmetijskih ostankov (npr. 

koruze, koščic oliv). 

Prvotno so se peleti izdelovali iz lesne biomase, kasneje pa se začelo tudi izdelovanje tako 

imenovanih agro-pelet (Melin 2008).  

Proizvodnja peletov je sestavljena iz naslednjih procesov: 

Mletje 

Neobdelan les je treba zmleti, da se zagotovi enakomerna struktura za dovajanje v peletirko. 

Običajno se uporabljajo batni mlini (Stritih in Butala 2002).  

Sušenje 

Kurilna vrednost lesa je močno odvisna od vrednosti vlage (vode) v gorivu. Peletov ne 

moremo izdelovati, če vlažnost lesa presega 17 %, zato jih je treba sušiti, kar poteka v 

bobnastih – parnih sušilnikih ali sušilnikih na vroči zrak. Lesni prah se osuši na od 8 % do 

10 % vlažnosti (Stritih in Butala 2002).  
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Slika 2: Linija za izdelavo peletov (sušilni boben) 

Slika 2 prikazuje sušilni boben. Med konstantnim vrtenjem se v sušilnem bobnu surovina za 

izdelavo peletov (največkrat je to lesni prah), s pomočjo vroče suhe pare, suši do 10 % 

vlažnosti.  

Peletiranje  

Suhi les se iztisne v pelete z uporabo peletirnih mlinov in suhe pare. Običajno se ne 

uporabljajo dodatki. Lignin v lesu deluje kot vezivo, saj se v procesu peletiranja zmehča 

(Stritih in Butala 2002).  

Peletiranje biomase poteka v mlinih za izdelavo peletov. Nevezan material se dodaja v mlin, 

kjer se zaradi rotacije in tlačnih sil skozi matrico iztisne v pelete. Posebni noži režejo pelete 

na določeno dolžino. Mlini za pelete lahko imajo ravno matrico ali matrico v obliki koluta. Pri 

ravni matrici je le-ta nepremična in vrtijo se posebna kolesa. Pri matrici v obliki koluta pa se 

matrica premika. Določen del vlage se izloči tudi v mlin (Stritih in Butala 2002). 
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Slika 3: Peletirna linija 

Slika 3 prikazuje peletirno linijo s kapaciteto izdelave peletov do 400 kg/uro.   

Hlajenje 

Peleti se nemudoma ohladijo z zrakom, da se lignin strdi in s tem peleti stabilizirajo. Hlajenje 

je zelo pomemben del proizvodnega procesa. Ko peleti zapustijo mlin, so zelo vroči (običajno 

od 90 °C do 95 °C). S hlajenjem jih stabiliziramo, otrdimo in oblikujemo v pelete (Stritih in 

Butala 2002). 

2.2.3 Sestava in lastnosti peletov 

Lesni peleti so valjaste in standardizirane oblike. Gostota nasutja običajno znaša 650 kg/m
3
. 

Proizvajajo se s stiskanjem lesnega prahu in žaganja sušenega lesa (smreka, hrast, jesen, 

bukev, topolov itd.) pod tlakom do 1000 barov. Iz 6-8 m
3
 surovine se pridobi 1 m

3
 peletov. 

Delež veznih sredstev pri izdelavi ne sme presegati 2 %. Prednosti uporabe so: velika 

energijska vrednost,
1
 oblika

2
 in majhen volumen.

3
 Postopek peletiranja je postopek stiskanja 

lesnih delcev v večje standardizirane oblike z večjo energijsko gostoto. (Papler 2013, 57-72).  

Poznamo dve glavni merili za ugotavljanje kakovosti peletov: 

- Kemične značilnosti: kemične značilnosti podajajo elementarno sestavo goriva, vsebnost 

pepela ter kurilno vrednost.  

- Fizikalne značilnosti: fizikalne značilnosti podajajo vizualne parametre in procese, ki so 

jim bili peleti podvrženi (Stritih in Butala 2002). 

                                                             

1
 zaradi nizke vsebnosti vode 

2
 omogoča avtomatsko doziranje 

3
 nižji stroški transporta in potreben manjši prostor za skladiščenje 
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Kakovost peletov lahko delno ocenimo na podlagi njihove barve in količine prahu v vrečah. 

Če v vreči opazimo preveč prahu, je to posledica slabše mehanske obstojnosti. Slabša 

mehanska obstojnost nam lahko povzroči zamašitev transportnega polža in posledično stroške 

serviserja, če ne znamo sami odpraviti težave.  

Kakovost je v veliki meri odvisna tudi od vsebnosti vode. Ta je namreč tesno povezana s 

kurilno vrednostjo peletov. Večja je vsebnost vode v peletih, manjša je njihova kurilna 

vrednost in s tem slabše izgorevanje, saj se del toplote porabi za izhlapevanje presežne vode 

(Terče 2016). 

2.2.4 Transport 

Transport peletov poteka v vrečah po 15 kg - big-bag vreče, ki običajno tehtajo 1 tono, ali v 

cisternah za prevoz peletov.  

S cisterne se peleti prečrpajo v zalogovnik na podoben način, kot se prečrpa kurilno olje v 

cisterno. Zaradi manjšega volumna je transport veliko cenejši od lesnih sekancev. Prav zaradi 

lažjega in cenejšega transporta se s peleti trguje globalno, medtem ko je trg sekancev in drv 

usmerjen predvsem lokalno.  

   

Slike 4: Transport peletov  

Na slikah 4 je prikazan prevoz peletov v pakiranju po 15 kg - vreče, zloženih na palete po 1 

tono. Naslednja slika prikazuje prevoz peletov v big-bag
4
 vrečah in zadnja prevoz v cisternah 

za pelete.  

V okviru študije gospodarskega in okoljskega vrednotenja prevoza, ki je bila izvedena na 

»University of Paragia«, so primerjali različne načine prevoza, ki nastane pri uvozu peletov v 

Italijo. Primerjali so prevoz po kopnem in prevoz po morju. Cilj študije je bil oceniti, z 

gospodarskega in okoljskega vidika, različne načine prevoza. Ekonomska analiza je pokazala, 

                                                             

4 1 tona 
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da so stroški v cestnem prometu v razponu od 18 do 112 EUR na tono, medtem ko so stroški 

po morju od 68 do 82 EUR na tono. Kar zadeva okoljski vidik, so v to kategorijo najbolj 

vpletena fosilna goriva. Študija kaže, da so kritične točke v fazi prevoza v porabi goriva na 

kilometer in izpust velikih količin strupenih snovi v ozračje. Prevoz po morju je boljši z 

ekonomskega vidika, razen, kadar je prevoz po kopnem z lokacij, ki so blizu Italije (Paolotti 

idr. 2015, 340-353). 

2.2.5 Skladiščenje 

Najbolj pomembno pri skladiščenju peletov je, da so skladiščeni v suhih prostorih, saj v 

nasprotnem primeru nase vežejo vlago. Neposreden stik z vodo lahko pelete hitro spremeni v 

njihovo začetno obliko – žagovino. 

Lesne pelete je treba shranjevati v pokritih in suhih prostorih. Biti morajo varni pred 

poplavami.   

Nepravilno skladiščenje lahko povzroči zmanjšanje kurilne vrednosti v primeru, da se peleti 

navlažijo (Terče 2016). 

Skladišče peletov je lahko neposredno ob kotlu, v drugem prostoru ali kot podzemni 

zalogovnik. Doziranje od zalogovnika do kotla je preko polžastega prenosnika ali preko 

mehanskega prenosnika (Papler 2013, 192–193). Med glavnim zalogovnikom in kotlom je 

lahko tudi manjši – tedenski zalogovnik, v katerega po potrebi prečrpamo pelete preko 

prenosnika. 

Pri skladiščenju peletov nastane, poleg tega, da se peleti navlažijo, tudi tveganje, da pride do 

eksplozije (Sikkema idr. 2010, 250-278).  

2.2.6 Energetska politika 

Trg energentov v Evropski uniji je v razcvetu. Cilj politike EU 2020 je zmanjšanje 

toplogrednih plinov in ena glavnih gonilnih sil je povečanje deleža obnovljivih virov energije. 

Smernice EU opredeljujejo tri možnosti za dosego 20 % obnovljivih virov v bruto končni 

porabi: 1. uporaba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije, 2. uporaba 

obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter 3. uporaba obnovljivih virov za prevoz 

(npr. biogoriva). Peleti lahko prispevajo k prvima dvema ciljema (pridobivanju električne 

energije in ogrevanju). Kljub hitri rasti proizvodnje peletov je sistematično zbiranje porabe še 

zelo pomanjkljivo (Sikkema idr. 2010, 250-278). 

Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010-2030 je bil sprejet z namenom 

koordiniranja delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo energije. V dokumentu je 
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predstavljena vizija ravnanja z energijo. Cilji nacionalnega energetskega programa NEP 

Slovenije (v primerjavi z letom 2008), so:  

Preglednica 1: Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010-2013 

 Do leta 2020 Do leta 2030 

Izboljšanje učinkovite rabe 
energije  

za vsaj 20 % za vsaj27 %
5
 

% OVE
6
 v rabi bruto končne 

energije 

za vsaj 25 % za vsaj 30 % 

Zmanjšati delež 
toplogrednih plinov 

za vsaj 9 % za 18 % 

Zmanjšanje energetske 
intenzivnosti 

za vsaj 29 % za 46 % 

Vir: Papler 2013, 244-245 

V preglednici 1 so prikazani cilji energetske politike za leti 2020 in 2030 v primerjavi z letom 

2008 (Papler 2013, 244-245). V letu 2014 imamo delež OVE v skupni rabi v bruto končni 

porabi 21,9 %, torej moramo delež do leta 2020 povečati še za 3,1 odstotne točke.  

Cilj za leto 2050 je zmanjšati toplogredne pline za 80–95 % v primerjavi z letom 1990. 

(European Commission Energy 2015). 

V AFWPS
7
 trgovini med leti 1993 in 2003 med Slovenijo in Avstrijo je opaziti bistveno 

povečanje med veliko večjim slovenskim uvozom iz Avstrije kot izvozom Slovenije v 

Avstrijo. Na pomen trgovine z lesom ter lesnimi polizdelki in izdelki vplivajo institucionalne 

spremembe, prehod iz strukturne prilagoditve politike na upravljanje gozdov. Trgovski 

presežek na nižjih izvozno-uvoznih vrednostih se kaže na cenovnih in stroškovnih slabostih 

pri slovenskih AFWP sektorjih v menjavi z Avstrijo. Trgovski primanjkljaj na nižjih izvozno-

uvoznih vrednostih kaže na pomanjkanje konkurence v Slovenskem AFWP sektorju kot v 

Avstriji (Bojnec in Fertő 2011). 

Energija je blaginja in življenjska sila naše družbe. Od nje sta odvisna gospodarstvo in 

industrija. Njena dostopnost in razpoložljivost mora biti varna, zanesljiva in cenovno 

dostopna ter trajnostna. Na žalost pa je z energijo povezanih skoraj 80 % emisij toplogrednih 

plinov. Definicija, predlagana leta 1987 s strani Svetovne komisije za okolje, se prav zaradi 

tega glasi: »Trajnostni razvoj je takšen, ki zadošča sedanjim potrebam, ne da bi pri tem 

                                                             

5
 V primeru jedrskega scenarija 13 % izboljšanje do leta 2013 

6
 Obnovljivih virov energije 

7
 AFWP: Agro-Food, Raw and Semi-Finished Wood Product - Študija o agroživilstvu, surovinah in 

lesnih polizdelkih  
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ogrožal prihodnje generacije, da zadosti svojim potrebam«. Nujno potrebujemo smernice, ki 

bodo vodile na pravo pot, ki bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov, povečevale 

energetsko učinkovitost in hkrati ne bodo zmanjšale konkurenčnosti Evropske unije 

(European Commission Energy 2015). 

V okviru mednarodnega povezovanja na področju gozdno-lesnih raziskav in 

tehnologij WoodWisdom-net 2, v katerih sodeluje tudi Slovenija, si med drugim prizadevajo 

za trajno rabo obnovljivih surovin. Namen projekta je prispevek k preobrazbi industrije, ki 

temelji na gozdu temelječe industrije iz delovno-intenzivne k panogi, ki temelji na znanju in 

dodani vrednosti (Šobec 2010). 

Piškur na podlagi študije o pomenu rabe lesa z vidika nacionalne bilance CO2 ugotavlja, da bi 

bilo v prihodnje, z uporabo modelov, možno predvideti dinamiko nastajanja odsluženega lesa 

in spodbuditi povečanje celotnega deleža odsluženega lesa na vseh področjih. Potencialno 

priložnost za večjo prepoznavnost okoljske prijaznosti lesne industrije predstavlja predelava 

in uporaba lesnih izdelkov (Piškur B. l.). 

Johansson (2015) je opravil študijo o povečanju uporabe peletov. Ugotovljeno je bilo, da 

lahko povečanje uporabe peletov zmanjša emisije toplogrednih plinov, vpliva na rast in 

ustvarjanje novih delovnih mest. Študija je bila narejena za območje južnega dela ZDA, 

ampak je primerljiva z neodvisno študijo, ki je bila posebej osredotočena na trg peletov v 

Evropi, izvedena na Duke University. V študiji, izvedeni na Duke University, so ugotovili, da 

povečanje povpraševanja po lesnih peletih posledično povzroča večje gozdne površine (novo 

pogozdovanje), več gozdnih naložb in zmanjšanje toplogrednih plinov. Na podlagi teh 

ugotovitev ne obstaja razlog za zaskrbljenost o zmanjšanju zalog ogljika v naših gozdovih, 

kot so trdili kritiki uporabe lesne biomase v energetske namene. 

Živahnost trgov lesnih materialov dviguje vrednost gozdnih zemljišč in spodbuja naložbe za 

ponovno rast in širitev lesnopredelovalne industrije. Z uporabo lesne biomase zmanjšujemo 

emisije toplogrednih plinov, saj z njimi izpodrivamo fosilna goriva. 

Zdravo, produktivno in dobro upravljanje gozdov ima veliko vrednost, ne samo do javnosti in 

okolja, ampak tudi za lastnika. Izziv je oblikovanje politike, ki bo lastnike gozdov pripeljala 

do tega, da prepoznajo resnične prednosti biomase in zagotavlja spodbude za nadaljnje 

izboljšave učinkovitosti delovanja (Johansson 2015). 
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Slika 5: Skupni delež OVE in energijska odvisnost Slovenije 

Vir: SURS 2015 

Skupni delež obnovljivih virov energije (OVE) in energetska odvisnost Slovenije je prikazana 

na sliki 5. Delež energije, pridobljen iz OVE v bruto končni porabi energije, je bruto končna 
poraba iz obnovljivih virov, deljena z bruto končno porabo energije iz vseh virov energije.  

Energetska odvisnost je razmerje med neto izvozom energije in oskrbo z energijo na ravni 

države (SURS 2015). 

Energetska odvisnost Slovenije se je zmanjšala na račun povečanja obnovljivih virov energije. 
Leta 2005 je bila energijska odvisnost Slovenije 51,8 %, leta 2014 pa 44 %. Torej se je 

zmanjšala za 7,8 odstotne točke (SURS 2015). 

Zeller (2015) v svoji študiji vidi priložnost za ameriške proizvajalce peletov, zaradi povečanja 
porabe peletov v EU. Izvoz iz ZDA v veliki meri vodi v EU. Med leti 2012 in 2013 se je z 1,6 

milijona ton povečal na 3,2 milijona ton. Na podlagi študije in napovedi EU, o zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov, napovedujejo desetkratno povečanje uvoza do leta 2020. 

2.2.7 Razvoj peletov skozi zgodovino 

Proizvodnja peletov temelji na enostavni ideji. Kako bi lahko obdržali vse prednosti 

tradicionalnega ogrevanja z drvmi, istočasno pa odpravili pomanjkljivosti? 
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Načelni odgovor je: V prvi vrsti želimo ohraniti prednosti lesa, v primerjavi z ostalimi 

biomasami pa njegovo veliko energetsko gostoto, istočasno pa je treba zmanjšati vsebnost 

vlage v lesu in v primerjavi s prostornino, zagotoviti čim večjo površino zgorevanja. 

Najbolje je, če kot surovino uporabljamo lesne odpadke ne pa dragoceno, tudi v druge 

namene uporabno, hlodovino. Tako so razmišljali tudi tisti, ki so sistem izdelali 

(MBH Zrt. 2016). 

2.2.8 Oskrba peletov v Sloveniji  

V Sloveniji nadzira kakovost peletov Gozdarski inštitut Slovenije - Oddelek za gozdno 

tehniko in ekonomiko.  

Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije (2015) na podlagi opravljenih anket, ki so bile 

izvedene leta 2014 pri proizvajalcih peletov, je skupna proizvodnja peletov v Sloveniji 

presegala 100.000 ton za leto 2014. Evidentiranih je bilo 17 poslovnih subjektov. 

Prevladujejo manjši proizvajalci, le eden dosega letno proizvodnjo na 10.000 ton in eden nad 

50.000 ton (Gozdarski inštitut Slovenije 2015).  

Na podlagi ankete, ki smo jo izvedli v marcu 2016, in internetnih virov smo evidentirali 21 

podjetij. Sicer smo predvidevali, da se je trg peletnih linij, glede na porast povpraševanja, bolj 
razvil. Na podlagi anketnih vprašalnikov je največja težava pomanjkanje finančnih sredstev.  

Na evropskem trgu prevladuje poraba peletov v industrijske namene. (Čebular, Krajnc in 
Piškur 2012) 

Oskrba z lesnimi peleti sestoji iz več faz:  

- sekanje in lomljenje,  

- razkosavanje in cepljenje,  

- drobljenje,  

- mehansko odvajanje v filtrih in sitih,  

- mletje,  

- sušenje in  
- peletiranje.  

Materiali za izdelavo peletov so lahko gozdni ostanki, ostanki lesnopredelovalne industrije, 

energijski nasadi (topoli, miskantus, vrbe in druge hitrorastoče energijske rastline) in drugi 
lesni ostanki. (Papler 2013, 67-74). 
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Slika 6: Proizvodnja, uvoz in izvoz peletov v 1000 t 

Vir: SURS 2015 

Iz slike 6 je razvidno, da je uvoz peletov precej višji od lastne proizvodnje. Da bo slika trga 
peletov nazornejša, moramo izračunati še lastno porabo. 

Preglednica 2: Proizvodnja, uvoz, izvoz in računska poraba peletov 

 
Merska 

enota 
2013 2014 

2015 - 

ocena 

2016 - 

napoved 

Proizvodnja 1000 t 90 100 110 115 

Uvoz 1000 t 119 159 145 140 

Izvoz 1000 t 70 111 105 100 

Računska poraba8
 

 
1000 t 139 148 150 155 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Iz preglednice 2 je razvidno, da imamo seštevek lastne porabe in izvoza večji od proizvodnje. 

To je posledica tega, da naša podjetja uvozijo pelete, jih prepakirajo in ponovno izvozijo.   

                                                             

8 Računska poraba = proizvodnja + uvoz - izvoz 
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Poraba peletov v Evropski uniji (EU) se je povečala od 3,8 milijona ton v letu 2005 na 9,8 

milijona ton v letu 2010, kar je 257 % povečanje. Pričakovati je, da se bo do leta 2020 poraba 

več kot podvojila. Ocene kažejo, da bo poraba okoli 24 milijonov ton. 11 milijonov ton se bo 

po ocenah uvozilo (Verhoest in Rychmans 2012).  

 

Slika 7: Trg peletov na trgu Evrope za leto 2009 (proizvodnja, uvoz, poraba in izvoz) 

Vir: Sikkema idr. 2010, 256 

Slika 7 prikazuje proizvodnjo, uvoz, lastno porabo in izvoz lesnih peletov za glavne trge 

Evrope v letu 2009. Potrošnja v Evropi je ocenjena na približno 9,8 milijona ton v letu 2009, 

od tega je 9,2 milijona ton v državah članicah EU-27.
9
 Švedska je daleč največji uporabnik 

peletov (2,0 milijona ton), sledijo (Italija 1,1 milijona ton), Nizozemska (0,95 milijona ton), 

Nemčija (0,94 milijona ton) in Danska (0,89 milijona ton). Študija je bila izvedena v več 

državah članicah EU (Sikkema idr. 2010, 250-278). 

Na podlagi študije, objavljene v reviji »Renewable and Sustainable Energy Reviews 42« je 

bila poraba peletov v EU-27 v letu 2012 ocenjena na 15,1 milijona ton. Torej se je v 

primerjavi z letom 2009 povečala za 64,13 %. Skoraj 6 milijonov ton se jih uporablja za 

ogrevanje stanovanj. Kljub hitri rasti ogrevanja z lesnimi peleti jim je posvečeno relativno 

malo pozornosti v primerjavi z drugimi alternativnimi obnovljivimi viri (toplotnimi črpalkami 

in solarni energiji). Ogrevanje s peleti je še posebej primerno za gospodinjstva z nizkimi 

dohodki in tam, kjer ni možnosti priklopa na zemeljski plin (Thomson in Liddell 2015, 

1362-1369).  

 

                                                             

9
 EU-27 sestavljajo države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 

Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. Hrvaška 
se je Evropski uniji pridružila leta 2013. 
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2.2.9 Glavni dobavitelji peletov v Sloveniji 

Produkcijska funkcija opredeljuje zvezo med proizvodnimi dejavniki in proizvodi. Funkcija 

ima lastnost konstantnih donosov v primeru, da proporcionalnemu povečanju naložb sledi 

proporcionalno povečanje proizvodnje. Iz produkcijske funkcije izpeljemo funkcije stroškov 

podjetja (Prašnikar 1999, 115-128).  

Odločitve, ali bodo podjetja vstopila v panogo, so povezane z vzroki in posledicami vstopa v 

panogo. Od vzrokov in posledic je odvisno, ali se bo število dobaviteljev povečevalo. Ob 

vstopu v panogo se podjetja soočajo z ovirami, ki jih obstoječa podjetja nimajo več. Ovire, ki 

nastajajo, so ekonomskega obsega. Določene panoge za vzdržnost zahtevajo večji obseg 

proizvodnje, medtem ko druge omogočajo vstop tudi manjšim podjetjem. V konkretnem 

primeru je v panogi tudi omogočen vstop manjšim podjetjem. Druga ovira za vstop je potreba 

po kapitalu. Pogosto se dogaja, da novonastala podjetja ob vstopu v panogo kmalu propadejo, 

zaradi visokih obrestnih mer na finance in nezmožnostjo odplačevanja kreditov za najem 

novih tehnologij ob vstopu v panogo. Naslednja ovira so nepovratni stroški. To so stroški, ki 

se jim podjetje ne more izogniti, tudi če ne uspe s proizvodnjo v panogi, v katero je vstopilo. 

Večji so stroški vstopa, večje je tveganje za vstop v panogo (Tajnikar idr. 2000, 230-231). 

Kar se tiče konkretnega vstopa v proizvodnjo peletov, je po naših ocenah največja težava 

potreba po kapitalu. Vstopni stroški so dokaj visoki, druga težava pa je, da strojev ne moremo 

uporabiti v drugi panogi. Lahko jih le prodamo, kar pa gotovo povzroča izgubo vrednosti. 

V panogo proizvodnje peletov novi proizvajalci vstopajo relativno počasi in imajo, glede na 

podjetja s tujine, majhen obseg proizvodnje.  

Pri upoštevanju temeljnega vidika zadolževanja ob širitvi panoge mora biti podjetje ob vstopu 

pozorno na: plačilno sposobnost podjetja, rentabilnost, samostojnost podjetja in boniteto 

podjetja. Pri plačilni sposobnosti moramo biti pozorni na tekočo in dolgoročno plačilno 

sposobnost. Rentabilnost je sestavni del dolgoročne plačilne sposobnosti in je pogoj za 

jačanje moči in je opredeljena kot dejavnik finančnega vzvoda. Vidik samostojnosti podjetja 

se omenja v zadnjem času. Za podjetje je pomembno, da je samo sposobno poravnavati svoje 

obveznosti, saj bo na podlagi tega imelo boljši ugled in večje zaupanje. Boniteta podjetja je 

povezana z vsemi prej navedenimi dejavniki in je zbor vseh tveganj, ki jim je izpostavljeno 

podjetje. Z večjimi tveganji se veča tveganje na vseh področjih. Visoka zadolženost je 

izpostavljena nevarnostim zaradi manjših likvidnostnih rezerv, oteženo je obvladovanje 

tveganja in zahteva dodatno znanje in stroške, prisoten je multiplikacijski učinek enega vpliva 

na druge in poveča se verjetnost negativnih vplivov (Bergant 1995, 101–102).  

Dolgoročno finančno ravnovesje nam omogoča ustrezno naložbeno sposobnost (Bergant 

1995, 25). 
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Preglednica 3: Proizvajalci peletov v Sloveniji 

Proizvajalec Naslov proizvajalca peletov 

Andrej Guček  Lokavec 27, Rimske toplice 

Mizarstvo Kovač d. o. o. Ljubija 55, 3330 Mozirje 

Energija narave d. o. o. Todraž 1, 4224 Gorenja vas 

JOL d. o. o. 

Dobrunjska cesta 32b, 1261 Ljubljana 

Dobrunje 

Lesgal Branko Ambrožič s. p. Planina pri Cerknem 29a5282, Cerkno 

Energoles Bohor d. o. o./Ti&Mi d. o. o. Lesna ulica 2, 3230 Šentjur 

SI-CORE d. o. o. Travnik 18, 1318 Loški potok 

Lesni center Intechles d. o. o. Unec 21, 1381 Rakek 

Pohištvo Iskra d. o. o. Barletova cesta 3, 1215 Medvode 

Habjan & Habjan d. o. o. Sv. Lenart 37, 4227 Selca 

GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna   

d. o. o. Snežniška cesta 16, 6257 Pivka 

Alojz Cugmajster d. o. o. Cesta v železnik 8, 3215 Loče 

Biron d. o. o. Resa 7a, 8315 Straža 

Biomasa d. o. o. Krnica 52, 3334 Luče 

Lespak d. o. o. Drenovo Grič 78a, 1360 Vrhnika 

iPLS d. o. o. Dovje 117, 4281 Mojstrana 

Prizma d. o. o. Snežniška cesta 34, 6257 Pivka 

Profiles d. o. o. Razdrto 46, 6225 Hruševje 

Boris Oberstar s. p. Goriča vas 7a, 1310 Ribnica 

Biogen d. o. o. Vrhpolje 170, 1241 Kamnik  

Miran Žvikart s. p. Sv.Daniel 53, 2391 Trbonje 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015  

V preglednici 3 so proizvajalci peletov v Sloveniji, ki smo jih našli na podlagi baze 

Gozdarskega inštituta Slovenije, izvedene ankete in internetnih virov.  

Slovenski proizvajalci peletov so v letu 2015, po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije,   

proizvedli 110 tisoč ton peletov, uvozil pa smo 145 tisoč ton.  

V letu 2016 se je povečalo število podjetij, ki imajo certifikat kakovosti S4Q.
10

 V letu 2015 

sta imeli ta certifikat dve podjetji, sedaj pa ga ima pet podjetij, in sicer: JOL d. o. o., 

Biomasa d. o. o., Energija Narave d. o. o., Energoles Bohor d. o. o., iPLS d. o. o. Sistem SQ4 

je sistem zagotavljanja kontrole in kakovosti peletov na nivoju podpore, testiranja in nadzora. 

                                                             

10 Podpora za kakovost/Support for Quality 
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S pridobitvijo znaka S4Q proizvajalec pridobi zaupanje potrošnikov (Gozdarski inštitut 

Slovenije 2016). Poleg slovenskih proizvajalcev je na trgu veliko uvoženih peletov iz Bosne 

in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije (Gozdarski inštitut Slovenije 2015). 

Na University of Beira Interior je bila izvedena študija o gospodarstvu in primerjalna študija 

proizvodnje lesnih peletov na Portugalskem, v Nemčiji in na Švedskem. Model temelji na 

dveh modelih predelave peletov. Prvi temelji na uporabi suhih materialov (ostanki 

lesnopredelovalne industrije) za izdelavo peletov in mokrih materialov (sekanci, okrogel les 

in mokra žagovina). Rezultati kažejo, da stroški surovin, energije in dela vplivajo na stroške 

proizvodnje peletov. Študija kaže, da bo prihodnost peletov temeljila na uporabi mokrih 

materialov, in bo zahteval prehod iz manjših lesnih obratov, ki uporabljajo suho žagovino, v 

večje obrate, ki bodo uporabljali tudi mokro surovino. Rezultati kažejo, kako razlika v ceni 

surovine, energije in dela vpliva na končno ceno lesnih peletov.  

Za razliko od ZDA in Kanade imajo evropski proizvajalci višje stroške surovin in v veliki 

meri tudi višje stroške energije.  

V preteklosti je bila glavna surovina za izdelavo peletov suha žagovina zaradi nizkih 

proizvodnih stroškov, saj ni potrebno toplotno sušenje surovin. Zaradi upada 

lesnopredelovalne industrije je občutiti pomanjkanje teh surovin, zato je potrebna proizvodnja 

peletov iz mokrih surovin, to pa prinese dodatne proizvodne stroške. Poleg tega je to 

surovina, ki se lahko uporablja tudi v druge namene, kot so lesni sekanci in drva (Nunes, 

Matias in Catalăo 2014). 

2.2.10 Povpraševanje po peletih v Sloveniji 

Dolgoročno preživijo le podjetja, ki zagotavljajo dobrine, ki jih potrebuje družba, in to po 

cenah, ki so zanimiva za odjemalce in vzdržna za pokritje stroškov podjetja (Tavčar 2002, 
101). 

Potrošnik daje prednost različnim kombinacijam dobrin in jih razvršča glede na svoje 
prednosti (Prašnikar 1999, 72).  

V primeru, da je potrošniku pomembno ogrevanje, bo več denarja namenil za ogrevanje, v 
premeru, da potrošnik daje prednost drugim potrebam (npr. potrebo po boljši hrani, obleki ali 
boljšem avtomobilu ) in je namesto s 24 stopinjami v prostoru zadovoljen z 19 stopinjami, bo 

manj denarja namenil za ogrevanje. Potrošnik glede na svoje zmožnosti razporeja (omejen) 
razpoložljiv dohodek med različne potrebe.  

Na količino povpraševanja vplivajo tudi podnebne spremembe. V primeru tople zime se lahko 

zelo zmanjša potrošnja po kurilnih sredstvih in obratno. 
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Tržno povpraševanje dobimo s seštevkom vseh individualnih povpraševanj po določenem 

izdelku ali storitvi. Na tržno povpraševanje vpliva individualno povpraševanje in vstop novih 

ponudnikov na trg. Kadar tržno povpraševanje agregira na različnem geografskem območju, 

je za podjetje pomembno, da agregira povpraševanje po svojih proizvodih na vseh različnih 

področjih. Na obseg povpraševanja vpliva cenovna in dohodkovna elastičnost. Pri 

dohodkovni elastičnosti govorimo o nujnih in luksuznih dobrinah. (Prašnikar 1999, 99-107).  

Ogrevanje ni luksuzna dobrina, če pa gledamo z vidika izbire energenta, lahko rečemo, da je 

izbira energenta lahko luksuzna izbira.  

Po mnenju strokovnjakov so najpomembnejši dejavniki pri ocenjevanju povpraševanja 

intervjuji s potrošniki, mnenje strokovnjakov in eksperimenti ter statistične metode (Prašnikar 

1999, 108). 

Trg peletov pri nas je še zelo neorganiziran in nenadzorovan. Gozdarski inštitut Slovenije 

spremlja porabo peletov od leta 2011. Redno spremljajo podatke o proizvodnji ter uvozu in 

izvozu peletov. Že od leta 2011 spremljajo tudi cene peletov na slovenskem trgu. Cene 

beležijo dvakrat letno, pred in po zaključku kurilne sezone. Podatke pridobijo neposredno od 

proizvajalcev. Cene ostalih ponudnikov pridobijo iz spletnih strani in oglasnih sporočil 

(Gozdarski inštitut Slovenije 2015). 

Poleg spodbud Eko sklada, ki pa so relativno nizke, potrošnikov bistveno nič ne spodbuja k 

večji uporabi peletov kot sredstva ogrevanja. V preteklosti (v letu 2014) je bil visok dejavnik 

razlika v ceni med kurilnim oljem in peleti, konec leta 2014 pa je začela cena kurilnega olja 

padati. 

To je velik dejavnik, ki zavira večjo potrošnjo peletov, v preteklosti (ob rasti cen kurilnega 

olja) pa je pospeševal potrošnjo peletov.  

 

Slika 8: Računska poraba peletov v Sloveniji 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 
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Slika 8 prikazuje računsko porabo peletov, ki je izračunana na podlagi podatkov, pridobljenih 

iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Izračunali smo jih tako, da smo seštevku proizvodnje in 

uvoza odšteli izvoz. Iz slike je razvidno, da gre v Sloveniji za rahlo rast potrošnje peletov. 

Poraba je največji porast doživela med letoma 2013 in 2014, najmanjšo rast pa je zaznati med 

letoma 2014 in 2015, kar je verjetno posledica padanja cene kurilnega olja. 

Na podlagi študije o obnovljivih virih in trajnostnem razvoju je ocenjeno, da lahko 

dolgoročno gozdarstvo Evropske unije dobavi samo okoli 45 % od napovedanega povečanega 

povpraševanja po peletih. To bo zahtevalo uvoz iz drugih držav, kot so Kanada, Rusija in 

ZDA, ki so trenutno največji proizvajalci peletov. To ni idealen scenarij, zato bo treba 

poiskati alternativne vire za izdelavo peletov. To so lahko hitro rastoče rastline: vrba, 

miskantus, slama pšenice in ječmena, praproti ter ostanki živilske industrije (koščice oliv, 

ostanki mlete kave). Čeprav peleti, izdelani iz teh virov, ne dosegajo enakih standardov kot 

tradicionalni lesni peleti, je trg obetaven (Thomson in Liddell 2015, 1362-1369).   

2.2.11 Predstavitev linije za izdelavo peletov 

Za upravičenost naložbe je dobro, da prej, na podlagi ocene naložbe in pričakovanega donosa, 

prikažemo nekatere ekonomske kazalnike. 

Bistvo odločitve o novi naložbi in razširitvi dejavnosti je, ali so denarni prilivi večji od 

denarnih odlivov. Enostavna doba vračanja sredstev (EVS) nam pove, v kolikem času (število 

let) bomo z neto denarnimi tokovi povrnili naložbo. Z drugimi besedami, z enostavno dobo 

varčevanje izračunamo, kako dolgo bomo odplačevali naložbo.  

Enostavno dobo vračanja (EVS) dobimo tako, da vrednost naložbe delimo z letnim donosom 

(letna vrednost dobička od naložbe).  

Pri dinamični metodi vračanja je upoštevana tudi časovna komponenta, ki omogoča 

primerljivost časovno različnih učinkov naložbe.  

Kazalec gospodarnosti ali kazalec ekonomičnosti prikazujeta odnos poslovnih učinkov in 

stroškov. Izračunamo ga tako, da skupne donose projekta delimo s skupnimi odhodki 

projekta.  

Donosnost naložbe nam pokaže letni donos kapitala v odstotku od vlaganja kapitala. Kazalec 

lahko imenujemo tudi rentabilnost naložbe in prikazuje uspešnost poslovanja v finančnem 

pomenu. Kazalec donosnosti oziroma rentabilnosti naložbe izračunamo, da razliko skupnega 

donosa projekta in skupnih odhodkov projekta delimo z naložbo ter pomnožimo s 100, da 

dobimo odstotek.  
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Kazalec donosov ali rentabilnost vseh sredstev projekta. S tem kazalnikom izračunamo letni 

donos v odstotku od skupnih odhodkov na določeno naložbo. Izračunamo ga, da razliko 

skupnega donosa projekta in skupnih odhodkov projekta delimo s skupnimi odhodki projekta 

ter pomnožimo s 100, da dobimo odstotek (Papler 2013, 384-389). 

V primeru, da investicija v dolgoročne naložbe (v konkretnem primeru investicija v peletirno 

linijo) zmanjšuje čista obratna sredstva in s tem delež pokritja obratnih sredstev z 

obveznostmi do dolgoročnih virov, investicija, poslabšuje, dolgoročno finančno ravnovesje 

(Bergant 1995, 117-119). 

Linija za izdelavo peletov, ki je specificirana v nadaljevanju, je primerna za izdelavo peletov 

do 500 kg na uro. Potreben prostor za njeno namestitev je 110 m
2. Minimalna potrebna višina 

prostora je 4 m. Sestavni deli peletirne linije so prikazani na sliki 9 

 

Slika 9: Peletirna linija 

 

SESTAVNI DELI PRIMERA PELETIRNE LINIJE SO: 

- Drobilnik – granulator Gross tip GNZ 30 Kw (ali podoben): Namenjen je drobljenju 

mokrega lesa v fino granulacijo od 4-10 mm. V njem lahko drobimo sekance, žagovino ter 

tudi manjše lesne kosovne odpadke. Drobilnik ima hitro vrteči se rotor z noži na bobnu ter 

statorju. Kapaciteta dosega drobljenje 500-800 kg/h. Vlažnost 50 %.  

- Magnetni odstranjevalec kovinskih delcev: Vgrajen je pred granulatorjem. Njegov namen 

je odstranjevanje kovinskih delcev, da kasneje ne pride do poškodb drobilnika in peletirke. 

- Doziranje sekancev in žagovine v drobilnik. 

- Silos za mokro žagovino. 
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- Sušilnica za sušenje biomase za pelete Kam sistemi: Sestavni deli sušilnice za sušenje 

biomase, so: dozirni polž, toplotni generator moči 250 kW, vodno hlajeni gorilnik na 

pelete 300 kW, multiciklon, rotacijski sušilni boben, ventilator, ciklon, rotacijska zapora in 

protiprašni vrečasti filter (opcija). 

- Silos za suho žagovino: Kapaciteta silosa je približno 3 m
3
 in sestoji iz odjemnega 

krožnika z vzmetnimi paketi, transportnega polža, kotnega gonila, pogona z 

elektromotorjem, elektro omare, senzorja za merjenje ravni vlažnosti materiala, 

ciklonskega odvajalnika z nosilnimi nogami, pokrova silosa in celične zapore. 

- Polž za doziranje materiala iz silosa v peletirki. 

- Peletirka Nova pellet model N-Eco 45 kW ali podobna. 

- Vibrirno sito: Vibrirno sito je namenjeno za odstranjevanje prahu od peletov. 

- Transportni trak (od vibrirnega sita do hladilnega silosa). 

- Zalogovnik za hlajenje peletov. 

- Transportni trak (od hladilnega silosa do naprave za polavtomatsko pakiranje). 

- Naprava za polavtomatsko pakiranje: Naprava je namenjena za pakiranje razsutih 

materialov v vreče. 

- Elektro omara za krmiljenje strojev v liniji.  

Okvirna cena takšne peletirne linije z montažo v Sloveniji znaša, na dan 20. 7. 2015, 

230.000,00 EUR + DDV (Kam sistemi 2015). 

2.2.12 Oblikovanje in gibanje cen peletov 

Medsebojni stiki kupcev in prodajalcev določajo višino cene blaga na trgu. Vsako zmanjšanje 

cene blaga pripelje na trg nove kupce, istočasno pa zmanjšanje cene manj privlačne 

ponudnike in na trgu se oblikuje ravnovesje. Na tržno ceno in količino prodanega blaga pa ne 

vplivata samo povpraševanje in ponudba. Na ceno in količino vplivata tudi presežek 

povpraševanja ali presežek ponudbe (Bojnec idr, 2007). 

Del maksimiziranja profitov je del določanja cen in količin blaga za oblikovanje 

podjetniškega ravnotežja. V razmerah negotovosti, kot velja tudi za trg peletov, veljajo tri 

načela določanja cene: 

1. Poznamo povpraševanje in mejne stroške. Podjetje bo doseglo maksimalni profit pri 

količini, ko so mejni stroški enaki mejnim dohodkom. Če to krivuljo vstavimo v krivuljo 

povpraševanja, dobimo ceno, ki bi nam dala maksimalni profit. 

2. Poznamo cenovno elastičnost in stroške. Cenovno elastičnost dobimo z izračunom 

funkcije povpraševanja in potrošnje ter krivuljo prenesemo na krivuljo povpraševanja, da 

dobimo ceno in količino. 

3. S ceno prirastnih stroškov in prihodkov. V tem primeru ne moremo izračunati mejnih 

dohodkov. Primerjamo lahko prirastne stroške in prirastne prihodke in izračunamo ceno, 
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pri kateri bomo maksimizirali prispevek. Z drugimi besedami, če bomo znižali ceno, 

bomo obseg povpraševanja povečali na račun novih naročil (Tajnikar idr. 2000. 162-163) 

 

Slika 10: Cena peletov in kurilnega olja 

Vir: proPellets Austria 2016 

Slika 10 nam prikazuje deflacionirane povprečne cene kurilnega olja in peletov v obdobju od 

leta 2000 do leta 2015, merjeno v centih/kWh(cene baznega leta je 2015). Iz slike 10 je 

razvidno, da padec cen kurilnega olja na kratek rok nima vpliva na oblikovanje cene peletov. 

Razvoj v zadnjih letih kaže, da realna povprečna cena peletov ne sledi realni povprečni ceni 

kurilnega olja. Cene kurilnega olja so podvržene ekstremnim nihanjem, medtem ko so cene 

peletov stabilnejše. Kratkoročni manki so nastali v letu 2006, kot posledica izredno hladne in 

zasnežene zime, ki je povzročila težave pri pridobivanju lesa, kakor tudi zaradi hitro 

naraščajočega povpraševanja (proPellets Austria 2016).  

Gibanje cene ostalih virov energije pa na dolgi rok vpliva na porabo in ceno peletov. Največji 

vpliv imajo sicer gibanje cen fosilnih in lesnih goriv in je zelo pomembno za predvidevanja 

razvoja trga v prihodnje. Cene fosilnih goriv se spremljajo preko različnih statistik (npr. 

Eurostat), medtem ko je na področju trga z lesnimi energenti spremljanje gibanja cene 

neenotno (Čebular, Krajnc in Piškur 2012). 

V Sloveniji je povprečna cena peletov januarja 2016 (pakirani v vreče po 15 kg) 256 EUR/t 

ali 54 EUR/MWh, kar je 14 EUR/MWh manj od trenutne cene kurilnega olja (68 

EUR/MWh); peleti v Sloveniji so torej okoli 20 % cenejši v primerjavi s kurilnim oljem 

(Gozdarski inštitut Slovenije 2016), vendar je to trenutno stanje. V preteklosti so bili 50 % 

cenejši. 
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Cene naftnih derivatov v Sloveniji so za zdaj v celoti regulirane. Smo ena redkih držav EU, ki 

še imamo takšen sistem (Pušnik 2015). Cene se regulirajo vsakih 14 dni v skladu z uredbo o 

oblikovanju naftnih derivatov (Ministrstvo za infrastrukturo, Direktiva za energijo 2015).  

Na podlagi študije Univerze Beira Interior (Nunes, Matias in Catalăo 2014) predstavljajo 

proizvodni stroški približno 60 % cene peletov. Primerjali so stroške na Portugalskem, v 

Nemčiji in na Švedskem. Najnižji stroški proizvodnje peletov so na Portugalskem zaradi 

nižjih stroškov dela in stroškov za energijo. 

Stroški proizvodnje peletov so sestavljeni iz: 

- stroškov za surovino, 

- stroškov energije, 

- stroškov dela, 

- stroškov kapitala, obrestnih mer, 

- drugih stroškov.  

Izračuni so bili narejeni za proizvodne obrate z letno kapaciteto 10.000 ton na leto in letno 

kapaciteto 100.000 ton na leto. Pri interpretaciji cene za proizvodnjo peletov je treba 

upoštevati, da obrati z letno kapaciteto 10.000 t/letno za izdelavo uporabljajo veliko surovin, 

predvsem suhi material. To je stranski produkt pri proizvodnji pohištva ali drugih lesenih 

izdelkov ali polizdelki. Zaradi tega je proizvodna cena v manjših obratih nižja.  

Proizvodna cena na Portugalskem je 120 EUR/t v obratih, ki proizvajajo 10.000 t/leto in 130 

EUR/ t pri obratih, ki proizvajajo 100.000 t/letno. 

Proizvodna cena na Švedskem je 145 EUR/t pri obratih s kapaciteto 10.000 t/leto in 

150 EUR/t pri proizvodnih obratih s kapaciteto 100.000 t/leto. 

Proizvodna cena v Nemčiji je 150 EUR/t pri proizvodnih obratih 10.000 t/leto in 160 EUR/t 

za proizvodnje obrate 100.000 t/letno (Nunes, Matias in Catalăo 2014).   

Neindustrijski peleti – namenjeni gospodinjstvom in so, v povprečju, dražji od industrijskih, 

ker so v manjših pakiranjih in boljše kakovosti (glede vsebnosti pepela in vlage). Izredno 

visoke cene peletov so v Avstriji in Nemčiji. Cene v Švici so precej stabilne. Dve tretjini 

peletov uvozijo iz Francije, Nemčije in Avstrije. Madžarska in Bolgarija sta z izdelavo 

peletov začeli veliko kasneje kot druge države, in jih večino izvažata (Sikkema idr. 2011, 

250-278). 
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Slika 11: struktura stroškov proizvodnje peletov v letu 2009 

Vir: Tromborg idr. 2013 

V okviru študije izvedene na Univerzi Norwegian University of Life Sciences o ekonomski 

vzdržnosti za proizvodnjo lesnih peletov – primerjalna študija med Finsko, Nemčijo, 

Norveško, Švedsko in ZDA. Izsledki študije so prikazani na sliki 11. Prikazana je proizvodna 

cena za pelete, ki so proizvedeni iz suhih materialov (suhe žagovine kot stranski produkt lesne 

industrije) in mokrih materialov (20 % suhega materiala, 20 % mokre žagovine in 60 % lesnih 

sekancev). Pri linijah za izdelavo peletov iz suhih materialov je bila cena računana za 

proizvodno kapaciteto 20.000 ton/leto, pri linijah, ki uporabljajo suhe materiale pa za 

kapaciteto 120.000 ton/leto. Do razlike v proizvodni ceni prihaja zaradi porabe energije za 

sušenje vhodne surovine. Pri suhih materialih ni stroškov energije za sušenje, je samo poraba 

energije za peletiranje. Pri izračunu cene dela so bili uporabljeni stroški zaposlenih (v 

proizvodnji in administraciji). Stroški energije vključujejo stroške porabljene energije za 

sušenje vhodnega materiala (samo pri proizvodnji mokrih materialov). Najvišje stroške imata 

Nemčija in Norveška, najnižji pa so v ZDA. Najnižji stroški električne energije so v ZDA, 

najvišji pa v Nemčiji. Stroški dela so prav tako najnižji v ZDA, najvišji pa na Norveškem. Po 

scenariju Norveške Univerze znanosti in tehnologije se bodo stroški proizvodnje do leta 2020 

(v primerjavi z letom 2009) povečali zaradi zmanjšanja dostopnosti suhih materialov za 

proizvodnjo peletov, saj se bodo posledično povečali proizvodni stroški, ker uporaba mokrih 

materialov zahteva sušenje surovine (Tromborg idr. 2013).  

2.2.13 Kakovost peletov 

Kadar govorimo o kakovosti, govorimo o odnosu relativne cene in izbire kakovosti (Tajnikar 

2000, 255).  
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Tajnikar (2000, 256) opisuje, da je dražje kupovati nekakovostne proizvode kot kakovostne. 

To pojasnjuje s tem, da vsi stroški, ki nastajajo v potrošnji določenega proizvoda, ne glede na 

kakovost, vplivajo na oženje odnosa med nizko in visokokakovostnim proizvodom. Ti fiksni 

stroški, ki vplivajo na oženje razlike med ceno in kakovostjo, lahko nastanejo na strani 

potrošnje kot na strani proizvodnje.  

Če primer prenesemo konkretno na pelete. Proces in stroški izdelave bolj kakovostnih in manj 

kakovostnih peletov sta ista, razlikuje se samo cena vhodne surovine. Stroški transporta 

kakovostnih in manj kakovostnih peletov so isti, torej lahko sklepamo, da razmerje med ceno 

in kakovostjo ni sorazmerno.  

Če primer poenostavimo, lahko predpostavimo, da se kakovost da meriti. Za 5 enot izdelka 

slabše kakovosti plačamo 10 EUR, za 7 enot boljše kakovosti pa ne plačamo 14 EUR, ampak 

samo 12 EUR, torej pri slabši kakovosti plačamo za enoto izdelka 2 EUR, pri boljši kakovosti 

pa za enoto izdelka 1,71 EUR. 

Kot kupec lahko dosežemo boljšo kakovost za določeno ceno s tem, da kupimo izdelek (v 

konkretnem primeru pelete) pri proizvajalcu
11

 oz. s tem, da jih kupimo blizu doma (nižji 

strošek transporta). Pelete lahko kupimo izven kurilne sezone, ko je povpraševanje nizko, 

presežki proizvodnje pa visoki.   

Enakega menja, je tudi Babič (2014, 32-33) v svoji knjigi, ki pravi, da je ceneje kupiti 

kakovosten izdelek po višji ceni, kot slabši po nižji, če nam kakovostnejši izdelek prinese več 

zadovoljstva in koristi. Na koncu je cena na enoto kakovostnejšega izdelka nižja, kot na manj 

kakovostnejšega.  

2.2.14 Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih peletov S4Q   

Najpogostejši uporabljen sistem zagotavljanja kakovosti pri naših proizvajalcih je S4Q, ki 

pomeni Support for Quality (podpora za kakovost). S4Q je bil razvit na Gozdarskem inštitutu 

Slovenije in bil predstavljen proizvajalcem peletov novembra 2014, kjer je naletel na 

pozitivne odzive. S4Q temelji na ustreznih delih mednarodnih standardov in je namenjen 

predvsem manjšim proizvajalcem lesnih peletov.  

Glavni deli sheme za zagotavljanje kakovosti zajemajo: 

- opredelitev peletov v kakovostni razred in specifikacija njihovih lastnosti 

- vzpostavitev notranjega sistema upravljanja kakovosti v podjetju  

                                                             

11
 Boljša kakovost za isto ceno, ker v ceni ni stroškov transporta od proizvajalca do trgovca in marže 

trgovca.  
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- nadzor ugotavljanja skladnosti končnega produkta od začetka do konca (do končnega 

potrošnika) 

- izvajanje zunanjega nadzora 

- dodelitev pravice za uporabo znaka sheme S4Q 

Pri uvrstitvi peletov v kakovostni razred se upoštevajo naslednja merila: 

1. Poreklo in izvor surovine:  

- v kakovostni razred 1 se uvršča les deblovine in kemično neobdelanih lesnih ostankov,  

- v kakovostni razred 2 se uvršča les celih dreves brez korenin, deblovina, sečnji ostanki in 

kemično neobdelani lesni ostanki,  

- v kakovostni razred 3 se uvršča les iz gozda in nasadov in drug neobdelan les, stranski 

proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije ter kemično neobdelan rabljen les). 

2. Premer in dolžina (5-9 mm in 15-40 mm). 

3. Vsebnost vode (≤ 10 glede na % teže). 

4. Delež pepela, enota merjenja je % teže - suhe osnove  

- ≤ 0,7 kakovostni razred 1, 

- ≤ 1,5 kakovostni razred 2,  

- ≤ 2,0 kakovostni razred 3. 

5. Mehanska obstojnost: v kakovostnem razredu 1 in 2 mora biti ≥ 97,5, v kakovostnem 

razredu 3 pa ≥ 96,5. 

6. Vsebnost aditivov: vsebnost aditivov v vseh kakovostnih razredih ne sme biti večja od 2 

%. Potrebna je navedba vrste in količine uporabljenih aditivov. 

7. Stopnja kurilne vrednosti mora biti ≤ 16,5 MJ/kg ali ≤ 4,6 kWh/kg. 

8. Gostota nasutja mora biti pri vseh treh kakovostnih razredih ≥ 600 kg/m3.
 

Shema se uporablja na treh nivojih, in sicer: na podpornem delu, testnem delu in nadzornem 

delu, kjer Gozdarski inštitut Slovenije prevzame vlogo nadzorne institucije in izvaja 

napovedane in nenapovedane kontrole izvajanja sistema kakovosti pri proizvajalcu 

(Gozdarski inštitut Slovenije 2016). 

Po mnenju energetskega svetovalca Valenčiča (2016) so peleti kakovostni, kadar je kalorična 

vrednost visoka, tvorijo malo pepela in ne povzročajo težav (oblog) pri delovanju kurilne 

naprave. 

Uporaba različnih standardov in še huje; pri nekaterih peletih se sistematična kakovost sploh 

ne spremlja, vzbuja neenotnost trga. Ta neenotnost povzroča zmedo med ponudniki in 

proizvajalci peletov kurilnih naprav. Uporabnikom predstavljata zmeda in neenotnost na trgu 
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težave, ker ne vedo, katere pelete naj kupijo, da bodo imeli največjo korist in hkrati najmanjše 

težave pri delovanju kurilne naprave. Proizvajalci opreme pa zaradi tega, ker morajo kurilno 

napravo konstruirati tako, da je prilagodljiva na različne kakovosti peletov (Valenčič 2016). 

2.2.15 Cenovna politika na trgu peletov v Sloveniji 

Razvoj trga lesnih goriv v Sloveniji je bil povod za spremljanje cen lesnih goriv. Na 

Statističnem uradu Republike Slovenije spremljajo le odkupne cene za okrogel les zasebnega 

sektorja. Med okrogel les spada tudi les za kurjavo.  

Cene lesnih sekancev in peletov se ne spremljajo sistematično. Ideja o periodičnem zbiranju 

cene posameznega lesnega goriva pri proizvajalcu se je rodila na podlagi želje po primerjavi 

med posameznimi državami Evropske unije (Gozdarski inštitut Slovenije 2015).  

V Nemčiji imajo sistem za zbiranje cen lesnih goriv. Cene spremlja organizacija 

C.A.R.M.E.N (C.A.R.M.E.N. 2015). 

2.2.16 Vloga Eko sklada 

Področje delovanja namena in oblike spodbud določa Pravilnik o dodeljevanju pomoči po 

pravilu »de minimis« (Eko sklad 2014). 

Za spodbujanje porabe obnovljivih virov so na voljo finančne spodbude za uporabo 

obnovljivih virov. Za fizične osebe so na voljo nepovratna sredstva in ugodni krediti, medtem 

ko so za pravne osebe na voljo ugodni krediti.  

Namen finančnih spodbud je povečanje deleža obnovljivih virov v skupni bruto končni porabi 

in povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb.  

Osredotočili se bomo na nepovratna sredstva in kredite, ki so namenjeni le zamenjavi kurilne 

naprave na lesno biomaso. 

Na dan 21. 3. 2016 so na Eko skladu na voljo naslednje spodbude za povečanje uporabe 

obnovljivih virov energije za fizične osebe (za ukrep zamenjave kurilne naprave na lesno 

biomaso): 

Ø JAVNI POZIVI ZA FIZIČNE OSEBE 

a) Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14 

Predmet poziva 51OB14 je kreditiranje občanov na območju Republike Slovenije. Najdaljša 

odplačilna doba je 10 let in obrestna mera trimesečni EURIBOR – 1,5 %. Največji znesek 

kredita je 20.000 EUR. Višina kredita ne sme presegati stroškov naložbe.  
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b) Javni poziv 36SUB-SOCOB15  

Poziv je namenjen menjavi kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso 

za socialno šibke občane. Namenjen je občanom na območju občin s sprejetim Odlokom o 

načrtu za kakovost zraka (Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Celje, Mestna občina 

Maribor, Občina Hrastnik, Mestna občina Kranj, Mestna občina Murska Sobota, Mestna 

občina Novo mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje). 

Višina nepovratne finančne spodbude za zamenjavo kurilne naprave znaša do 100 % 

priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:  

- 8.000 EUR je možno pridobiti za zamenjavo kurilne naprave za malo kurilno napravo na 

polena in kombinirano kurjavo (polena, peleti, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna 

peč ali odprti kamin); 

- 6.000 EUR je možno pridobiti za nakup male kurilne naprave na pelete, ki ni enosobna 

kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin; 

- 4.000 EUR je možno pridobiti za nakup peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom 

(kaminom); 

-  2.000 EUR - enosobno kurilno napravo. 
 

c) Javni poziv 37SUB-OB16  

Finančne spodbude tega razpisa so namenjene za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso. 

Subvencioniranje po javnem pozivu 37SUB-OB16 znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, do 

največ 2.000,00 EUR za posamezno kurilno napravo na lesno biomaso, ki je namenjena za 

centralno ogrevanje stanovanjske stavbe. 

Če se naložba izvede v stavbi, zgrajeni pred 1. 1. 2003, in na območju občin s sprejetim 

Odlogom o načrtu za kakovost zraka, znaša višina nepovratne spodbude 50 % priznanih 

stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000,00 EUR za posamezno kurilno napravo, ki je 

namenjena za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe. 

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 15.800.000,00 EUR (za vse ukrepe, ne samo 

za zamenjavo kurilne naprave). 

Ø JAVNI POZIVI ZA PRAVNE OSEBE 

Pravnim osebam nudi Eko sklad finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne 

naložbe na področju varovanja okolja. Na področju obnovljivih virov energije nudi 

kreditiranje v naložbe za ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije ter za 

soproizvodnjo električne energije, pridobljene s toploto iz obnovljivih virov energije (SPTE 

OVE). V ta namen je razpisan kredit 53PO15. Javni poziv je odprt do porabe sredstev 
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oziroma najkasneje do 30. 4. 2016. Namen javnega poziva je v zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov, zmanjšanju onesnaževanja zraka, gospodarjenju z odpadki, varstvu voda 

in učinkovite rabe voda, oskrbovanju odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo ter začetnih 

naložb v okoljske tehnologije (Eko sklad 2015).  

S področja obnovljivih virov so razpisani krediti za naslednje namene: 

a) Ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije  

Namen razpisa je kreditiranje okoljskih naložb za projekte postavitve oziroma rekonstrukcije 

sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in priprave sanitarne tople vode. 

Primarni energent energetskih sistemov, po tem razpisu, je pridobljen iz obnovljivih virov 

(biomasa, toplota podtalnice, površinske vode zemlje, sonce, zrak …) 

Višina sredstev razpisa 53PO15 znaša 10 milijonov EUR, obrestna mera EURBOR + 1,5 % 

 Upravičenci javnega poziva so: 

- gospodarske družbe in druge pravne osebe 

- samostojni podjetniki posamezniki 

- fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirani za opravljanje 

dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona. 
 

b) Soproizvodnjo elektrike in toplote iz obnovljivih virov energije (SPTE OVE). 

Namen poziva je kreditiranje okoljskih naložb postavitve oziroma rekonstrukcije objektov in 

naprav souporabe toplote/hladu in električne energije, ki pridobijo ali ohranjajo deklaracijo za 

proizvodno napravo, ki je skladna z veljavnimi predpisi.   

Do kredita niso opravičeni tisti, ki nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko 

sklada in davčnih ter drugih obveznosti do Republike Slovenije, so v težavah v skladu z 

zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 

Upravičenec ne sme imeti blokiranega računa (Eko sklad 2015). 

 

Ø JAVNI POZIVI PO 15. 4. 2016 

Leta 2016 bo Eko sklad objavil nove javne pozive 55OB16, 56PO16, 57LS16, ki so 

namenjeni pravnim osebam, občinam in samostojnim podjetnikom za kreditiranje naložb s 

področja varstva zraka in blaženja podnebnih sprememb varstva in učinkovite rabe voda ter 

ravnanja z odpadki. Poleg ugodnih kreditov bo na voljo dodeljevanje nepovratnih sredstev 

občinam (40SUB-LS16), ki je ponovno razpisan po štirih letih.  
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Javni poziv 55OB16 je namenjen naložbam za učinkovito rabo energije in rabi obnovljivih 

virov občanov, ki izpolnjujejo pogoje. Razpisanih bo 6 milijonov EUR, najdaljša doba 

odplačevanja 10 let, obrestna mera trimesečni EURIBOR + 1,3 % fiksna obrestna mera. V 

letu 2015 je bila obrestna mera EURIBOR + 1,5 %, torej je v letu 2016 fiksna obrestna mera 

za 0,2 odstotne točke nižja. 

Javni poziv 56PO16 je namenjen okoljskim naložbam pravnih oseb, samostojnih podjetnikov 

in zasebnikov. Namen razpisa je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih emisij v 

zraku. Razpisanih bo 5 milijonov EUR, najdaljša doba odplačevanja 15 let, obrestna mera 

trimesečni EURIBOR  + 1,3 % fiksna obrestna mera (0,2 odstotne točke nižja kot v letu 

2015). 

Javni poziv 57LS16 bo namenjen lokalnim skupnostim. Nadaljuje program dodeljevanja 

kreditov okoljskih naložb, ki jih že izvajajo in financirajo občine. Namen razpisa je isti kot v 

prvih dveh. Višina razpisanih kreditov je 5 milijonov EUR, najdaljša doba odplačevanja je 15 

let in obrestna mera trimesečni EURIBOR  + 1,0 % fiksna obrestna mera.  

Javni poziv 40SUB-LS16, je namenjen za skoraj nič energijskih stavb, ki so splošnega 

družbenega pomena in so v lasti občin. Pogoj javnega poziva je, da mora biti najmanj 50 % 

dovedene energije za delovanje stavbe pridobljene iz obnovljivih virov (Eko sklad 2016). 

Eko sklad trenutno v verigi lesnopredelovalne industrije spodbuja le vgradnjo lesenih oken in 

posredno naložbe v kurilne naprave za lesno biomaso, tudi porabo biomase, manjka pa še 

sektor proizvodnje peletov in nevarnost je, da bo sektor, ki bi lahko prevzel to vlogo, preveč 

oslabil. 

2.3 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in OP ROPI 

Daljinsko ogrevanje je ogrevanje prostorov in vode več stavb s centralno toplarno. Prvi sistem 
na lesno biomaso je bil v Sloveniji zgrajen v Železnikih leta 1976. 

V okviru operativnega programa (OP ROPI) v obdobju 2007–2013 so bila namenjena 

nepovratna sredstva za sedem razvojnih prioritet.  

Ena izmed prioritet je bila namenjena trajnostni rabi energije. Usmeritve tega razpisa so bile 

usmerjene v energijsko sanacijo javnih stavb, učinkoviti rabi električne energije, 
inovativnemu ukrepanju lokalne energetske oskrbe. Za četrto usmeritev je bilo realiziranih 
190 pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti 29,3 milijona EUR. 45 pogodb je bilo 

namenjenih za ogrevanje za daljinsko ogrevanje.  

Na podlagi občinskih načrtov je do leta 2020 predvidenih 154 sistemov na daljinsko 
ogrevanje z lesno biomaso (Habjan 2015, 3-14).  
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2.4 Dobičkonosnost žagarskih podjetij  

V analitičnem delu naloge smo računali dobičkonosnost poslovnih prihodkov. Izračunali smo 

ga tako, da smo dobiček oz. izgubo podjetja delili s skupnimi prihodki. Večja, kot je vrednost 

kazalnika, boljše je poslovanje podjetja. V primeru, da je kazalnik negativen, pomeni, da 

podjetje posluje z izgubo (iBON 2016).  

2.4.1 Opredelitev dobička 

Z lastniškega vidika nam dobiček pove, da se je premoženje lastnika povečalo, v primeru 

izgube pa, da se je premoženje lastnika zmanjšalo.  

Za poslovodstvo je pomembno zagotavljanje dolgoročnega obstoja podjetja. Poslovodji 

podatek »dobiček« pove, da je bilo ustvarjenega več, kot porabljenega. Dobiček lahko z 

vidika poslovodenja pomeni tudi večjo naložbeno sposobnost oziroma možnost, da se poveča 

obseg poslovanja in izboljšajo pogajalske moči podjetja na trgu ter povečanje ugleda v okolju.  

Ekonomski vidik dobička pomeni, da je bil projekt upravičen in da je lastnik upravičeno tvegal 

ter mu dobiček pripada. Na drugi strani izguba pomeni ekonomsko neupravičenost projekta 

oziroma previsoko tveganje. 

Finančni vidik dobička pomeni, da povečanje dobička pomeni izboljšanje kapitalske 

ustreznosti podjetja in povečuje bonitetno oceno podjetja. Boljša bonitetna ocena nam prinese 

boljša pogajalska izhodišča (nižje obresti, dostop do virov sredstev). 

Vidik upnikov: dobiček podjetja pomeni zmanjšanje tveganja za upnike. 

Vidik poslovnih partnerjev: tako za dobavitelje kot za kupce je pomembno dolgoročno 

sodelovanje in dobiček v prvi vrsti pomeni manjše tveganje in možnost za povečanje 

sodelovanja. 

Vidik tekmecev: dobiček tekmeca je signal za potrebe primerjalne analize, za izboljšanje 

podjetja. 

Vidik zaposlenih: za zaposlene dobiček podjetja pomeni materialne koristi in zagotavljanje 

socialne varnosti, medtem ko izguba pomeni zmanjšanje materialnih koristi in zmanjšanje 

socialne varnosti. 

Davčni vidik: država želi čim večji finančni prispevek podjetja zase, zato velikokrat izkazani 

dobiček podjetja ni enak dobičku z objektivnega ekonomskega vidika. 

Družbeni vidik: dobiček podjetja za okolje pomeni povečanje finančne moči podjetja in 

izboljšanje življenjske ravni prebivalstva (Bergant 2005).  
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Konkurenčno podjetje mora na dolgi rok ustvarjati dobiček. V primeru, da trg oblikuje ceno, 

ki je višja od naših minimalnih povprečnih stroškov, je kratkoročni prihodek podjetja večji 

kot celotni stroški in podjetje dosega dobiček (Prašnikar 1999, 159). 
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Preglednica 4: Osnove informacijskega sistema podjetja 

CILJ/PLAN KRATKOROČNI SREDNJEROČNI DOLGOROČNI 
PLAČILNA 

SPOSOBNOST 

FINANČNA ANALIZA 

Kratkoročna plačilna 

sposobnost podjetja 

Prilivi, odlivi 

Cash Flow 

Finančno vzvodje 

Finančna ekonomika 

Dolgoročna plačilna 

sposobnost 

Finančna 

moč in 

ravnotežje 

Finančna in 

investicijsk

a stabilnost 

DOBIČEK EKONOMSKA ANALIZA 

Kalkulacija 

Oblikovanje cene 

Antiinflacijska  

politika 

Prispevek za kritje 

Produktivnost 

Ekonomičnost 

Rentabilnost 

Profitni centri 

Stroškovno knjigovodstva 

Stroškovni nosilci 

POTENCIALNI

DOBIČEK 

STRATEŠKO NAČRTOVANJE 

Izdelek 

Izvajalec funkcije  

Materialna in 

nematerialna sredstva 

Program 

Nosilec  

Sredstva za investicije 

Poslanstvo 

Koncept 

Zmožnost 

Vir: Bergant 1995, 18 

Podpora pri doseganju ciljev je dober informacijski sistem, ki ga prikazuje preglednica 4. 

Dobiček je prikazan kot eden temeljnih pogojev za plačilno sposobnost podjetja. Pogoj za 

zagotavljanje potencialnega dobička pa je tekoči dobiček in je temeljni vir informacij za 

ustrezno ukrepanje. Finančna analiza in finančno planiranje sta temelja za plačilno 

sposobnost. Plačilna sposobnost (dosežena ali predvidena) je izraz preteklih in načrtovanih 

poslovnih dogodkov. Cilji finančne funkcije so neposredno povezani s cilji celotnega 

podjetja, zato so pomembne vse funkcije finančnega načrtovanja (Bergant 1995, 17-21).  

2.4.2 Dobičkonosnost žagarskih podjetij 

Za potrebe testiranja hipoteze (dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete je 

večja kot podjetij, ki peletov ne proizvajajo) smo izračunali dobičkonosnost podjetij za leta 

2011-2014. 

Med opazovanimi žagarskimi podjetji, ki peletov ne proizvajajo, smo ugotovili, da ima izmed 

148 podjetij 25 podjetij v letu 2014 negativen kazalnik dobičkonosnosti poslovnih prihodkov, 

kar pomeni, da je njihov poslovni izid izguba. Če izračunamo v deležu, je to 16,89 % 

žagarskih podjetij, ki ne proizvajajo peletov v letu 2014 in izkazujejo izgubo. 17 (11,48 %) 

podjetij je takšnih, ki imajo izgubo tri leta ali več.  
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Med podjetji, ki proizvajajo pelete, so tri podjetja izmed 21 podjetij, ki v letu 2014 izkazujejo 

izgubo, kar predstavlja 14,29 %. Vsa podjetja, ki izkazujejo izgubo, to izkazujejo samo v 

enem letu. Dve podjetji za pretekla leta nimata podatkov, ker sta v letu 2014 začela s 

poslovanjem. 

2.5 Poraba lesa v obdobju 2005-2014 

Poraba in namen lesa se skozi leta spreminjata. V preteklosti smo imeli močno 

lesnopredelovalno industrijo, njen namen porabe lesa je bil drugačen kot danes. Večina lesa 

se je predelalo v končne produkte, sedaj se pa veliko hlodovine (nepredelane) izvozi v tujino. 

Svetla plat pa je, da se sedaj ostanki lesnopredelovalne industrije v veliki meri predelajo v 

kurilno sredstvo. 

2.5.1 Analiza površine, letnega prirastka, lesne zaloge in letnega poseka za obdobje 

10 let  

Les je pomemben tako z okoljskega, kot s tehničnega vidika. Gozd je ekosistem rastlin in 

živali. Ima varovalne ekološke, gospodarske in estetske funkcije. Slovenski gozd letno 

proizvede 5,5 milijona ton O2. Na svetu poznamo okoli 43.000 drevesnih vrst, v naših 

gozdovih pa raste 138 drevesnih vrst. Pri poseku moramo z gozdom ravnati tako, da gledamo 

na učinke sedanjega ravnanja, v prihodnje (Kovačič B. l.). 

Za potrebe ugotavljanja potenciala za proizvodnjo peletov smo preučili stanje gozdov in 

spreminjanje za dobo desetih let. Analizirali smo površino gozda, letni prirastek, lesno zalogo, 

letni posek in delež poseka.  
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Preglednica 5: Površina gozda, letni prirastek, lesna zaloga, letni posek in delež poseka.   

LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

površina gozda v 
1000 ha 1169 1174 1183 1185 1186 1185 1184 1184 1183 1182 

letni prirastek v 

1000 m
3
 7569 7652 7822 7869 7985 8117 8266 8420 8492 8582 

lesna zaloga v 

1000 m
3
  300795 

30768

9 

31810

7 

32219

5 

32745

9 

33098

2 

33410

5 

33781

7 

34240

9 

34607

4 

letni posek v 

1000 m
3
 3236 3718 3242 3427 3374 3374 3896 3911 3924 6350 

delež poseka v % 
42,75 48,59 41,45 43,55 42,25 41,57 47,13 46,45 46,21 73,99 

INDEKS S STALNO OSNOVO (leto 2005) 

površina gozda 
100 100,4 101,2 101,4 101,5 101,4 101,3 101,3 101,2 101,1 

letni prirastek 
100 101,1 103,3 104,0 105,5 107,2 109,2 111,2 112,2 113,4 

lesna zaloga 
100 102,3 105,8 107,1 108,9 110,0 111,1 112,3 113,8 115,1 

letni posek 
100 114,9 100,2 105,9 104,3 104,3 120,4 120,9 121,3 196,2 

intenzivnost 

poseka  100 113,7 97,0 101,9 98,8 97,2 110,2 108,7 108,1 173,1 

VERIŽNI INDEKS  

površina gozda 
 100,4 100,8 100,2 100,1 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 

letni prirastek 
 101,1 102,2 100,6 101,5 101,7 101,8 101,9 100,9 101,1 

lesna zaloga 
 102,3 103,4 101,3 101,6 101,1 100,9 101,1 101,4 101,1 

letni posek 
 114,9 87,2 105,7 98,5 100,0 115,5 100,4 100,3 161,8 

intenzivnost 

poseka   113,7 85,3 105,1 97,0 98,4 113,4 98,6 99,5 160,1 

Vir: SURS 2015 

Intenzivnost poseka je v letih 2005-2014 pod 50 %, razen v letu 2014, ko je 73,99 %.  

V akcijskem načrtu za povečanje konkurenčnosti za lesnopredelovalno industrijo se 

predvideva, da bi se intenzivnost poseka lahko povečala na 75 % in s tem ne bi ogrozili 

stabilnosti gozdov (UMAR 2015). 

Za kategorije, ki so pomembne za oceno stanja gozdov, smo v preglednici 5 izračunali indeks 

s stalno osnovo (leto 2005 je 100) za obdobje do leta 2014.  

Površina gozda, merjena v ha, se v opazovanem obdobju ni bistveno spremenila. Manjše 
spremembe je opaziti pri letnem prirastku. Od leta 2005 do leta 2014 se je prirastek povečal 
za 13,4 %. 
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Letni posek je se v opazovanem obdobju konstantno povečeval. Od leta 2005 do 2014 se je 

povečal za 96,2 % (posledica žledoloma).  

Lesna zaloga se povečuje od leta 2005 do 2014. Od leta 2005 do leta 2014 se je povečala za 

15,1 % 

Intenzivnost poseka kaže razmerje med posekom in prirastom in je razviden tudi s slike 12. 

Izračunali smo jo na način: letni posek/letni prirastek x 100. Intenzivnost poseka je med leti 

delno nihala. Največji porast je doživela leta 2014, kar je posledica žledoloma in v drugačnih 

okoliščinah ne bi bil tako visok. V letu 2014 se je delež poseka, glede na letni prirastek, 

povečal za 73,1 % v primerjavi z letom 2005.   

Pri izračunu verižnega indeksa smo ugotovili, da se površina gozda, letni prirastek in lesna 

zaloga iz leta v leto bistveno ne spreminja, kar zagotavlja stabilno stanje gozdov.  

V opazovanem obdobju se spreminja letni posek in posledična intenzivnost poseka. Padec 

letnega poseka je bil med letoma 2006 in 2007, in sicer za 12,8 %. Minimalni padec poseka 

(1,5 %) je bil med letoma 2008 in 2009.  

Ostala leta je zabeležena rast v primerjavi s preteklim letom.  

 

Slika 12: Stanje gozdov: letni prirastek (1000 m
3
) in letni posek (1000 m

3
) 

Vir: SURS 2015 

Razmerje letnega prirastka in poseka je v dovoljenih mejah, kar je razvidno iz slike 12. Posek 

lesa je bil do leta 2013 skoraj nespremenjen in glede na letni prirastek razmeroma nizek. V 
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letu 2013 je bilo izvedenega 65 % možnega poseka, v letu 2012 pa 68 %. Nerealiziran možen 

posek je predvsem v gozdovih zasebnih lastnikov (UMAR 2015). 

Neuresničen posek je posledica razdrobljenosti lastnikov zasebnih gozdov in marsikdo nima 

potrebne mehanizacije za spravilo lesa.  

Večina poseka v naših gozdovih je sanitarne in negovalne narave. V namene krčitve gozda je 

obseg sečnje zelo nizek. Intenzivnost poseka
12

 bi se lahko povečala na 75 %. Letno bi lahko 

posekali 6,5 milijona m
3 

lesa, da bi ob tem ohranili stabilnost lesa in njihovih habitatov 

(UMAR 2015).  

2.5.2 Analiza lesne zaloge in letnega prirastka v desetih letih po vrsti lesa 

V zadnjih šestdesetih letih se je lesna zaloga v Sloveniji povečala za dobrih 120 %. Na 

količino poseka, poleg naravnih danosti, vplivajo tudi socialno-ekonomski dejavniki (Pisek in 

Matjašić 2014). 

 

Slika 13: Lesna zaloga 

Vir: SURS 2015 

Slika 13 prikazuje letno zalogo iglavcev in letno zalogo listavcev ter skupno zalogo. Skupna 

zaloga je v letu 2014 znašala 3,46 milijarde m3
. V letu 1994 je lesna zaloga znašala 

2,19 milijarde m
3. Torej se je v dvajsetih letih lesna zaloga povečala za 57,8 %. V primerjavi 

z letom 2005 se je letna zaloga v letu 2014 povečala za 15 %. Iz tega lahko sklepamo, da se 

letna zaloga zadnjih 10 let drastično ne spreminja, ampak se je krepila do leta 2005.  

                                                             

12
 Intenzivnost poseka predstavlja razmerje med letnim posekom in prirastkom.  
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Slika 14: Letni prirastek 

Vir: SURS 2016 

Struktura gozdov je razvidna iz slik 13 in 14. Za nekaj odstotkov prevladujejo listavci.   

Za razumevanje dinamike in proizvodnje ter sposobnosti gozda je pomembna informacija o 

lesni zalogi, saj je skozi zgodovino ključni kazalec za stanje gozdov. 

Letni prirastek, posek, površina gozda ter možen posek so kazalniki, ki so osnova za oceno 

biomase in ogljika, ki ga vsebuje in nase veže gozd določenega območja (Pisek in 

Matjašić 2014).  

Na podlagi zgornjih tabel lahko ugotovimo, da se v Sloveniji letni prirastek in letna zaloga 

vsako leto krepi in imamo surovinski potencial za razvoj lesnopredelovalne industrije. 

2.5.3 Analiza poseka lesa po lastništvu za obdobje 10 let  

Slovenski gozdovi so lastniško zelo razdrobljeni. Povprečna posest zasebnega gozda v 

Sloveniji znaša 2,5 ha in za večino lastnikov teh gozdov, gozdovi niso gospodarsko 

pomembni. V letu 2012 imamo skupno 313.000 posesti, ki so v lasti kar 461.000 gozdnih 

posestnikov. Velika razdrobljenost gozdnih posesti otežuje strokovno in gospodarno delo z 

gozdovi. 

Struktura lastništva v Sloveniji je: 

- 75 % gozdov je v zasebni lasti 

- 22 % gozdov je v lasti države  

- 3 % gozdov je v lasti občin (Zavod za gozdove Slovenije 2015)  
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Slika 15:  Posek lesa po lastništvu 

Vir: SURS 2015 

Kljub temu, da lastniški zasebni gozdovi predstavljajo 75 % razmerje med posekom zasebnih 

in drugih gozdov, sorazmerno ni enak, kar razberemo s slike 15.  

V letu 2005 je posek v zasebnih gozdovih z 1.976.000 m
3
 predstavljal 61 % skupnega poseka. 

V letu 2014 se je razmerje med posekom v zasebnih in drugih gozdovih zelo spremenilo. V 

zasebnih gozdovih je bilo 1.802.000 m
3
 lesa, kar je predstavljalo 28,38 % skupnega poseka. V 

drugih gozdovih (državnih in občinskih) je bilo 4.548.000 m3
 poseka.  

Sprememba razmerja poseka v letu 2014 je posledica neorganiziranosti in nezmožnosti 

spravila lesa po žledolomu leta 2014.  

V primerjavi z letom 2005 se je sečnja v zasebnih gozdovih najbolj povečala v letu 2013 (za 

38,94 %). Najnižja sečnja je bila, v primerjavi z letom 2005, v letu 2014. Zmanjšala se je za 

8,81 %, kar je presenetljiv podatek, saj se je v drugih gozdovih sečnja povečala, v enakem 

obdobju, za 367,96 %. V letu 2005 je bila sečnja 1.236.000 m3
, leta 2014 pa 4.548.000 m

3
.  

2.5.4 Proizvodnja gozdnih sortimanov 

Standard SIST EN 1309-2 in izjemoma standard SIST EN 12479 (za drogove za nadzemne 

vode) določa pravila za merjenje gozdnih lesnih sortimanov. Standarda določata, da se 

količina gozdnih in lesnih sortimanov določa z volumnom (izražena v kubičnih metrih m3
). 
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Volumen lesa za kurjavo, lesa za izdelavo ivernih plošč, sekancev in vlaknenih plošč in lesa 

za izdelavo ivernih plošč lahko izražamo v prostorskih metrih. Za volumen gostote nasutja se 

uporablja SIST EN 15103. 

S tehtanjem se določi količina, določena z maso, izražena v kilogramih ali tonah. Izraža se 

dejanska teža lesa ali masa absolutno suhega lesa (izračuna se s pomočjo podatkov s 

strokovne literature).   

Za razvrščanje gozdnih lesnih sortimanov uporabljamo SIST EN 1315. Merila za razvrščanje 

so: drevesne vrste in njihove skupine, dimenzije, namen rabe in kakovost.  

Po namenu rabe razvrščamo gozdno lesne sortimane v štiri skupine:  

1. Hlodovina (okrogel les, ki se uporablja za proizvodnjo žagarskega lesa in proizvodnjo 

furnirja). 

2. Les za celulozo in iverne plošče (ves okrogli les, razen hlodov in se uporablja za 

proizvodnjo celuloze, invertnih in vlaknenih plošč). 

3. Drug okrogel les (poimenujemo ga tudi tehnični les in se uporabljajo predvsem za 

drogove piloti, stebre, ograje, destilacijo, vžigalice in druga lesna galanterija). 

4. Les za kurjavo (je les za kurjavo ali gorivo, ki se pridobi iz debla in vej).   

(Uradni list RS 2011). 
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Preglednica 6: Proizvodnja gozdnih sortimanov v 1000 m
3
 

Lesni sortiman 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hlodi za žago 
in furnir 

1403 1712 1699 1686 1514 1452 1582 1641 1695 2118 

Les za celulozo 

in plošče 

288 445 353 316 370 316 380 534 492 1215 

Drug okrogel 

ind. les 

99 39 41 60 63 73 90 65 121 219 

Les za kurjavo 867 984 788 912 983 1104 1336 1201 1207 1700 

SKUPAJ  2657 3180 2881 2974 2930 2945 3388 3441 3515 5252 

DELEŽ POSAMETNEGA SORTIMANA V SKUPNI PORABI V % 

Hlodi za žago 
in furnir 

52,80 53,84 58,97 56,69 51,67 49,30 46,69 47,69 48,22 40,33 

Les za celulozo 

in plošče 

10,84 13,99 12,25 10,63 12,63 10,73 11,22 15,52 14,00 23,13 

Drug okrogel 

ind. les 

3,73 1,23 1,42 2,02 2,15 2,48 2,66 1,89 3,44 4,17 

Les za kurjavo 32,63 30,94 27,35 30,67 33,55 37,49 39,43 34,90 34,34 32,37 

INDEKS S STALNO OSNOVO 2005 

Hlodi za žago 
in furnir 

100 122,02 121,10 120,17 107,91 103,49 112,76 116,96 120,81 150,96 

Les za celulozo 

in plošče 

100 154,51 122,57 109,72 128,47 109,72 131,94 185,42 170,83 421,88 

Drug okrogel 

ind. les 

100 39,39 41,41 60,61 63,64 73,74 90,91 65,66 122,22 221,21 

Les za kurjavo 100 113,49 90,89 105,19 113,38 127,34 154,09 138,52 139,22 196,08 

SKUPAJ 100 119,68 108,43 111,93 110,27 110,84 127,51 129,51 132,29 197,67 

Vir: SURS 2015 

Preglednica 6 prikazuje namen porabe za proizvodnjo lesnih gozdnih sortimanov. V raziskavo 

smo jo vključili z namenom, da ugotovimo v kolikšni meri, se spreminjata namen in obseg 

porabe lesa.  

Največji delež, gledano po namenu uporabe, ima les, ki spada v kategorijo – hlodi za žago in 

furnir. V letu 2005 je predstavljal 52,80 % med gozdnim sortimanom, vendar se njegov delež 

v skupni porabi zmanjšuje. V letu 2014 predstavlja samo 40,33 %. Največji delež v skupni 

porabi je prestavljal leta 2007 (58,97 %). 

Drugi največji segment v skupni porabi gozdnih sortimanov je les za kurjavo. V letu 2005 je 

predstavljal 32,63 % skupne porabe. 
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Les za celulozo in iverne plošče so v letu 2005 predstavljali v skupni porabi 10,84 %, v letu 

2014 pa 23,13 % glede na vse lesne sortimane. 

Drug okrogel industrijski les je v letu 2005 predstavljal 3,73 %, v letu 2014 pa 4,17 % skupne 

porabe. 

V preglednici smo izračunali indeks s stalno osnovo za leto 2005 in na podlagi tega ugotovili 

rast posameznega gozdnega sortimana. Poraba lesa se je v kategoriji - hlodi za žago in furnir 

v letu 2014, v primerjavi z letom 2005, povečala za 50,96 % in predstavlja največje povečanje 

v opazovanem obdobju, glede na leto 2005. 

Les za celulozo in plošče je doživel, med vsemi gozdnimi sortimani, največji porast. V letu 

2014 se je, glede na leto 2005 povečal za 421,88 %, kar je delno posledica žledoloma, delno 

pa porasta celulozne industrije. 

Drug okrogel industrijski les je doživel največja nihanja v količini porabe. V letu 2014 je bila 

poraba, glede na leto 2005, največja. Povečala se je za 221,21 %. Najmanjša poraba, glede na 

leto 2005, je bila v letu 2006. Poraba je padla za 60,61 %, vendar spreminjanje tega segmenta 

nima bistvenega vpliva, saj v skupni porabi predstavlja največ 4 odstotke. 

Les za kurjavo je, se je v letu 2014, v primerjavi z letom 2005, povečal za 96,08 %, kar je tudi 

največje povečanje v primerjavi z letom 2005. Najmanjša vrednost je bila v letu 2007, ko je 

poraba padla za 9,11 %.  

Skupna poraba gozdnih proizvodov se je konstantno povečevala. V letu 2014 se je, glede na 

leto 2005, povečala za 97,67 %. V veliki meri je tako visoka poraba posledica žledoloma v 

začetku leta 2014. Skupna poraba je v letu 2014, glede na leto 2013 porasla za 49,41 %.  

2.5.5 Izvoz in uvoz okroglega lesa 

Podatki o proizvodnji, uvozu in izvozu so temelj za energetsko politiko na ravni Evropske 

unije kot tudi Slovenije in temelji na evidentiranih podatkih, dejanski so nekoliko višji.  

Za Slovenijo sta najpomembnejši državi izvoza Italija in Avstrija. V Italijo izvažamo les 

slabše kakovosti in les za kurjavo, v Avstrijo pa hlodovino iglavcev.  

Povečuje se uvoz lesa za kurjavo. Pri nekaterih skupinah okroglega lesa je prisoten ponovni 

izvoz; tako imenovani »re-export« (Piškur 2010, 444-445) 

»Re-export« je posledica izvoza hlodovine in uvoza peletov.   
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Preglednica 7: Izvoz in uvoz gozdnih sortimanov v Sloveniji v obdobju 2005-2014 

LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 V 1000 m
3
 

Uvoz  409,1 420,7 259,7 241,1 261,3 306,9 448,2 460,4 573,8 455,4 

Izvoz  422,6 558,1 720,1 724,4 766,9 844,0 1142,4 1323,5 1549,7 2384,8 

INDEKS S STALNO OSNOVO (2005=100) 

Uvoz  100 102,84 63,49 58,94 63,88 75,01 109,56 112,54 140,26 111,33 

Izvoz  100 132,06 170,41 171,41 181,49 199,73 270,34 313,20 366,72 564,34 

VERIŽNI INDEKS 

Uvoz  100 102,84 61,74 92,83 108,38 117,43 146,05 102,72 124,63 79,37 

Izvoz  100 132,06 129,03 100,59 105,88 110,05 135,35 115,86 117,09 153,89 

Vir: SURS 2015 

Obseg uvoza od leta 2005 do leta 2014 niha, kar je razvidno s preglednice 7, medtem ko se 

izvoz gozdnih sortimanov konstantno povečuje  

Uvoz se je v letu 2014, glede na leto 2005, povečal za 11,33 %. Glede na leto 2005 je bil 

najvišji v letu 2013, kar za 40,26 %. Glede na leto 2005 je bil najnižji v letu 2008, ko je bil 

nižji za 41,06 %.  

Izvoz je bil v opazovanem obdobju, glede na leto 2005, vsako leto višji. Največji porast je 

opaziti v letu 2014, glede na leto 2005, 564,34 %.  

Pri izračunu verižnega indeksa za uvoz in izvoz gozdnih sortimanov je pri uvozu s 

preglednice 7 zaznati nihanja. Uvoz je padel med letoma 2006-2007 za 38,26 %, med letoma 

2007-2008 za 7,17 % in med letoma 2013-2014 za 20,63 %.  

Uvoz gozdnih sortimanov se je minimalno povečal med leti 2005-2006, 2008-2009, 

2011-2012. Večji porast je opaziti med letoma 2009-2010 za 46,05 %, med letoma 

2010-2011 za 46,05 % in med letoma 2012-2013 za 24,63 %. 

Verižni indeks pri izvozu kaže na konstantno povečanje obsega izvoza. Večja povečanja so 

bila med letoma 2005-2006 za 32,06 %, med letoma 2010-2011, za 35,35 % in med letoma 

2013-2014 za 53,89 %.  
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V prilogi 1 smo skupen uvoz in izvoz razdelili na okrogli industrijski les ter na les za kurjavo. 

V okrogli industrijski les uvrščamo kategorije: hlodi za žago in furnir, les za celulozo in 

plošče ter drug okrogli industrijski les.  

Pri uvozu okroglega industrijskega lesa je zaznati konstantno povečanje. Izjema je le v letu 

2008, ko se je uvoz zmanjšal s 506.488 m3
, v letu 2007 na 475.522 m

3
, v letu 2008, kar je 

6,11 %. Največji porast glede na leto 2005 je bil v letu 2014 za kar 561,92 %. 

Izvoz lesa za kurjavo je naraščal, razen med letoma 2011 in 2012. V letu 2012 je, glede na 

leto 2011, padel za 11,64 % (s 334.147 m
3
 v letu 2011 na 295.251 m

3
 v letu 2012). Glede na 

leto 2005 je bil največji izvoz v letu 2014, ko je izvoz, glede na leto 2005, narasel za 234 %.  

Večja nihanja je zaznati pri izvozu lesa. Pri okroglem lesu je bil izvoz, glede na leto 2005 v 

opazovanem obdobju, nižji v vseh letih. Najnižjo vrednost je dosegel v letu 2008, ko je bil za 

58,81 % nižji v primerjavi z letom 2005. Največja porast izvoza je bila med letoma 2012 in 

2013, ko se je izvoz povečal za 60,02 %. 

Drastično se je povečal izvoz lesa za kurjavo. Leta 2005 je bil izvoz 19.936 m
3
, leta 2014 pa 

kar 167.677 m
3, kar je za 841,08 % povečanje. Največji porast, glede na leto 2005 je bila v 

letu 2012, ko se je povečala za 1283,66 %. Pri izračunu verižnega indeksa smo ugotovili, da 

je izvoz od leta 2005 do leta 2012 naraščal, nato pa začel padati. Iz leta 2012 na leto 2013 se 

je zmanjšal za 3,64 %, iz leta 2013 na leto 2014 pa kar za 32 %. 

2.5.6 Analiza škode ob žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014  

Škoda, nastala zaradi žledoloma, je ocenjena na 429,4 milijona evrov, polovico te škode je 

nastalo v gozdovih in na gozdnih cestah (Zavod za gozdove Slovenije 2014). 

Skupna količina poškodovanega drevja zaradi žledoloma znaša preko 9 milijonov m3
 lesa, od 

tega je ena tretjina iglavcev. Do 18. 8. 2014 je bilo, po ocenah ZGS, v celoti saniranih 41 % 

poškodovanih iglavcev (1,3 mio m3
 lesa), 18 % poškodovanih listavcev (1,1 mio m3

 lesa,) 

skupno pa 26 % poškodovane lesne mase ali 2,4 mio m3
 lesa (Zavod za gozdove Slovenije 

2014). 

Ob nastalem žledolomu leta 2014 se je pokazalo, kako je naš sistem nepripravljen. V 

zglednem času nismo bili sposobni sanirati te naravne ujme na primeren način. Na pomoč 

nam je priskočila sosednja Avstrija s svojo delovno silo, odkupila les in nam ga nazaj prodala 

v obliki proizvodov. 

Trenutno nas ogroža lubadar in ti iglavci so v veliki meri primerni samo za izdelavo sekancev 

in peletov. Verjetno, kljub pričakovanemu položaju, nismo pripravljeni predelati tega lesa. 
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Naglič (2016) pravi, »Žled in lubadar nista nobena tragedija – sta naravni pojav. Pač pa je 

tragedija marsikaj od tega, kar z gozdovi počnemo mi.« 

Odkupne cene lesa so se, zaradi povečane količine lesa v mesecu marcu 2014, v primerjavi s 

februarjem 2014, v povprečju znižale. Najbolj se je znižala odkupna cena lesa za kurjavo, za 

kar 14 %, odkupna cena drugega okroglega industrijskega lesa se je znižala za 9 %, odkupna 

cena hlodovine se je znižala za 4 %, cena lesa za celulozo in plošče pa je ostala približno 

enaka.  

Ker je ponudba zaradi žledoloma dvainpolkrat večja od običajnega letnega poseka, bi to lahko 

bila dodatna spodbuda za ponovno oživitev lesnopredelovalne industrije. Z dodatnimi 1,8 

milijona m
3
 poseka lesa bi lahko ustvarili dodatnih 12.000 delovnih mest (Gale 2014). 
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3 ANALITIČNI DEL RAZISKAVE 

V analitičnem delu smo izvedli anketo med žagarskimi podjetji. V posnetku stanja smo 

ugotovili, koliko podjetij že ima linijo za izdelavo pelet, kakšna so ta podjetja (po obsegu) in 

kje so locirana. V nadaljevanju pa smo ugotavljali, kakšna je pripravljenost po izdelavi 

peletnih linij in kakšne so težave, da obstoječe žagarska podjetja, še nimajo linije za izdelavo 

pelet. Primerjali smo dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki ne proizvajajo peletov in podjetja, 

ki proizvajajo pelete. Izvedli smo regresijsko analizo vpliva neodvisnih spremenljivk 

kakovosti peletov (vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja in ostanek peletov) 

na ceno kot neodvisno spremenljivko.  

3.1 Predstavitev žagarskih podjetij v sloveniji  

Število registriranih žagarskih podjetij (šifra dejavnosti: C16.100) se je s prehodom iz leta 

2015 na leto 2016 zmanjšalo za 27 podjetij. V letu 2015 smo imeli 782 podjetij (Ajpes 2015), 

v letu 2016 pa imamo 755 podjetij (Ajpes 2016). Število podjetij se je zmanjšalo za 3,45 %. 

Pravno-organizacijska oblika podjetij je prikazana v preglednici 8. 

Preglednica 8: Pravno-organizacijska oblika žagarskih podjetij 

Število podjetij Pravno organizacijska oblika 

270 Samostojni podjetnik posameznik 

267 Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

213  Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 

1 Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 

1 Zadruga brez odgovornosti (z. b. o.) 

2 Zadruga z omejeno odgovornostjo (z. o. o.) 

1 Drugo 

Vir: Ajpes 2016 

3.2 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen z namenom ugotavljanja stanja žagarskih podjetij in 

njihove pripravljenosti za izdelavo peletov ter ocenitve stanja podjetij, ki pelete že izdelujejo.  

Na podlagi ciljne skupine so bila sestavljena tudi vprašanja. Anketni vprašalnik je sestavljen 

iz dveh delov. Prvi del je namenjen vsem žagarskim podjetjem in je sestavljen iz šestih 

vprašanj. Drugi del se razdeli na dva sklopa. Prvi sklop je namenjen podjetjem, ki imajo 
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peletno linijo in drugi tistim, ki peletne linije nimajo. Skupno vprašalnik zajema 14 vprašanj. 

Povprečni čas reševanja je bil 2 minuti in 32 sekund.  

V večini so bila vprašanja zaprtega tipa. Nekaj vprašanje je oblikovanih tako, da so odgovori 

razvrščeni po Likertovi skali.  

3.3 Analiza anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik se je izvajal od 29. 2. 2016 do 15. 3. 2016. Poslan je bil 387 žagarskim 

podjetjem po elektronski pošti. Anketo je izpolnilo 113 anketirancev. Od tega jih je 84 

odgovorilo na večino vprašanj, ostali so anketo izpolnili samo delno, zato smo jih iz analize 

izključili. Ob predpostavki, da smo upoštevali samo večinsko izpolnjene ankete, smo zajeli 

10,74 % celotne populacije (od skupno 782 žagarskih podjetij). 

Anketo smo poslali 378 podjetjem. Na večino vprašanj (od poslanih anket) nam je odgovorilo 

22,22 % anketirancev.   

3.3.1 Anketna vprašanja 

Rezultati anketnega vprašalnika izkazujejo stanje podjetij, ki proizvajajo pelete in 

pripravljenost podjetij, ki peletov ne proizvajajo.  

Vprašanje 1: Regija vašega podjetja 

Prvo vprašanje je bilo demografsko vprašanje. Odgovori so nam bili v pomoč pri testiranju 

druge hipoteze, kjer ugotavljamo povezanost površine gozdov s številom žagarskih podjetij v 

določeni regiji. Regije smo razdelili na podlagi razporeditve SURS-a in so prikazane v 

preglednici 9. 
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Preglednica 9: Regija podjetja 

REGIJA Frekvenca Odstotki 
Kumulativa 

odstotki 

Pomurska 3 3.6 3.6 

Podravska 3 3.6 7.1 

Koroška 5 6.0 13.1 

Savinjska 20 23.8 36.9 

Zasavska 1 1.2 38.1 

Jugovzhodna Slovenija 12 14.3 52.4 

Osrednjeslovenska 20 23.8 76.2 

Gorenjska 10 11.9 88.1 

Notranjsko-kraška 
(Primorsko-notranjska) 

5 6.0 94.0 

Goriška 1 1.2 95.2 

Obalno-kraška 4 4.8 100.0 

Skupaj 84 100.0  

Preglednica 9 in slika 16 prikazujeta lokacijo anketiranih podjetij. Največ žagarskih podjetij 

je v Osrednjeslovenski in Savinjski regiji, najmanj pa v Goriški in Zasavski regiji. 

 

Slika 16: Število žagarskih podjetij v regiji 

Vprašanje 2: Koliko hlodovine razžagate na leto? 

Drugo vprašanje je bilo zastavljeno z namenom razvrstitve žagarskih podjetij v tri velikostne 

razrede, in sicer v mala (do 4.9999 m
3
 razžagane hlodovine), srednja (od 5.000 m3

 do 

14.999 m
3
 razžagane hlodovine) in velika (od 5.000 m3

 do 14.999 m
3
 razžagane hlodovine).  

Odgovori so bili spremenljivke za testiranje prve hipoteze (velikost žagarskih podjetij vpliva 

na delež lesnih ostankov) in tretje (večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij). 
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Preglednica 10: Količina razžagane hlodovine 

  Odgovori 
Frekvenca Odstotki Kumulatva 

odstotki 

  1 (do 4999 m
3
) 57 67.9 67.9 

  2 (od 5.000 do 14.999 m
3
) 17 20.2 88.1 

  3 (nad 15.000 m
3
) 10 11.9 100.0 

  Skupaj 84 100.0  

Preglednica 10 in slika 17 prikazujeta količino razžaganega lesa v posameznem velikostnem 

razredu. Med opazovanimi žagarskimi podjetji prevladujejo manjša podjetja s 67,9 %, 20,2 % 

je srednjih podjetij in 11,9 % velikih podjetij. 

 

  

Slika 17: Količina razžagane hlodovine 

Vprašanje 3: Koliko lesnih ostankov imate pri svojem poslovanju? 

Vprašanje 3 je bilo namenjeno za testiranje prve hipoteze (velikost žagarskih podjetij vpliva 

na delež lesnih ostankov). Količino lesnih ostankov smo uvrstili v pet velikostnih razredov.  
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Preglednica 11: Količina lesnih ostankov 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

Kumulativa 

odstotek 

  1 (do 15 %) 18 21,4 21,4 

  2 (od 16 % do 25 %) 37 44,0 65,5 

  3 (od 26 % do 35 %) 16 19,0 84,5 

  4 (od 36 % do 45 %) 9 10,7 95,2 

  5 (več kot 46 %) 4 4,8 100,0 

  Skupaj 84 100,0  

Preglednica 11 prikazuje količino lesnih ostankov pri poslovanju žagarskega podjetja. Največ 

podjetij ima med 16 % in 25 % lesnih ostankov (44 % podjetij), najmanj pa več kot 46 % 

lesnih ostankov (4,8 %). 

Vprašanje 4: Koliko ostankov porabite za lastne potrebe (npr. ogrevanje in sušenje 
lesa)? 

Vprašanje 4 je bilo zastavljeno z namenom, da bi ugotovili, koliko lesnih ostankov porabijo 

podjetja za lastne potrebe (ogrevanje in sušenje lesa) in koliko jim ostane za druge namene. 

Preglednica 12: Količina lesnih ostankov, namenjenih lastni porabi 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 
Kumulativa 

odstotek 

  1 (do 30 %) 63 75,0 75,0 

  2 (od 31 % do 50 %) 6 7,1 82,1 

  3 (od 51 % do 70 %) 6 7,1 89,2 

  4 (več kot 71 %) 9 10,8 100,0  

  Skupaj 84 100  

S preglednice 12 in slike 18 je razvidno, da 75 % podjetij za lastne potrebe porabi do 30 % 

lesnih ostankov. Od 31 % do 50 % ostankov porabi 7,1 % podjetij, enak odstotek porabi od 51 

% do 70 % podjetij in 10,8 % podjetij porabi več kot 70 % lesnih ostankov za svoje potrebe. 
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Slika 18: Količina lesnih ostankov, namenjenih lastnim potrebam 

Vprašanje 5: Zakaj porabite večino lesnih ostankov? 

V vprašanju 5 smo ugotavljali namen lesnih ostankov. Možne odgovore smo razvrstili v 

kombinacijsko tabelo in jih s pomočjo Likertove skale razvrstili (zelo malo, srednje, veliko in 

zelo veliko). Rezultati so nam pojasnili trenutno porabo lesnih ostankov. 

Preglednica 13: Namen porabe lesnih ostankov 

Podvprašanja Odgovori Veljavni 
Povprečj

e 

Std. 

Odklon 

     
Zelo 

malo 
Malo Srednje Veliko 

Zelo 

veliko 
Skupaj          

  Uporaba za lastno 

ogrevanje in 

sušilnice 

21  18  17  10  12  78  78 2,7 1,4 

  Predelava v 

sekance, pelete ali 

brikete  

19  3    9   9   19  59  59 3,1 1,7 

  Uporaba/prodaja za 

nastilj 
25  12  15  8   5    65  65 2,3 1,3 

  Prodaja podjetjem 

za iverne plošče 
31  5    6   6   6   54  54 2,1 1,5 

  Prodaja podjetjem 

za predelavo v 

sekance, pelete ali 

brikete 

31  3    11  9   7   61  61 2,3 1,5 

  Drugo: 9   0    4   1    1    15  15 2,0 1,4 

Pod drugo so bili odgovori: sekanci, drva, prodaja v Italijo kot odpad, celuloza - papir in za 

vrtičkarje 

0 10 20 30 40 50 60 70

   do 30 %

  od 31 % do 50 %

  od 51 % do 70 %

  več kot 71 %
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Slika 19: Namen porabe lesnih ostankov 

Preglednica 13 in slika 19 nam prikazujeta namen uporabe lesnih ostankov. Največ 

anketiranih podjetij porabi lesne ostanke v namene predelava v pelete, brikete ali sekance, 

sledi uporaba za lastno ogrevanje in sušilnice, na tretjem mestu so uporaba/prodaja za nastilj 

in prodaja podjetjem za predelavo v sekance, pelete ali brikete. Na četrtem mestu je prodaja 

podjetjem za iverne plošče in na koncu je poraba za druge namene (sekanci, drva, prodaja v 

Italijo kot odpad, celuloza - papir, za vrtičkarje).  

Vprašanje 6: Ali imate linijo za izdelavo pelet? 

Vprašanje 6 je bilo postavljeno z namenom testiranja tretje hipoteze (večje žagarska podjetja 

imajo več lastnih peletnih linij) in za testiranje četrte hipoteze (dobičkonosnost žagarskih 

podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo). 

Preglednica 14: Število podjetij, ki ima peletno linijo, in podjetij, ki je nimajo  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

  uporaba za

lastno ogrevanje

in sušilnice

  predelava v

sekance, pelete ali

brikete

  uporaba/prodaja

za nastilj

  prodaja

podjetjem za

iverne plošče

  prodaja

podjetjem za

predelavo v

sekance, pelete ali

brikete

drugo

 Frekvenca Odstotki Kumulativa odstotki 

Da 13 15,5 15,5 

Ne 71 84,5 100,0 

Skupaj 84 100,0  
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Preglednica 14 in slika 20 prikazujeta število podjetij, ki imajo linijo za izdelavo peletov in 

podjetij, ki linije nimajo. Linijo za izdelavo peletov ima 15,5 % anketirancev in 84,5 % je 

nima. 

 

 

Slika 20: Število podjetij, ki že ima peletno linijo 

Vprašanje 7: Katerega leta ste začeli z izdelavo peletov? 

Vprašanje je bilo namenjeno samo podjetjem, ki že proizvajajo pelete. Prva peletna linija je 

bila zgrajena leta 2006, zadnja, med podjetji, ki so odgovorili pa leta 2015. Eno podjetje je 

začelo z izdelavo peletov leta 2006, eno leta 2010, tri podjetja leta 2011, dve podjetji leta 

2012 in dve podjetji leta 2015.  

Vprašanje 8: Koliko ton peletov proizvedete na leto?
 
 

Vprašanje je bilo namenjeno samo podjetjem, ki že proizvajajo pelete. Anketiranci so imeli na 

voljo osem možnih odgovorov.  

Preglednica 15: Količina proizvedenih peletov 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 
Kumulativa 

odstotek 

  1 (do 500 ton) 2 17  17  

  2 (od 501 ton do 2.500 ton) 6 50  67  

  3 (od 2.501 ton do 5.000 ton) 2 17  84  

  4 (od 5.001 ton do 10.000 ton) 1 8  92 

  5 (od 10.001 ton do 20.000 ton) 0 0 92 

  6 (od 20.001 ton do 30.000 ton) 0 0 92 

  7 (od 30.001 ton do 40.000 ton) 0 0 92 

  8 (nad 40.001 ton) 1 8  100 

  Skupaj 12 100    

DA

NE
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Preglednica 15 prikazuje, koliko podjetij je v posameznem velikostnem razredu pri izdelavi 

peletov. Dve podjetji proizvedeta do 500 ton na leto, šest od 501 ton do 2.500 ton, dve 

podjetji od 2.501 ton do 5.000 ton, eno podjetje od 5.001 ton do 10.000 ton in eno podjetje 

nad 40.001 ton. Iz preglednice je razvidno, da imamo več manjših podjetij, kar 67 %, jih 

proizvede do 2.500 ton.  

Vprašanje 9: Koliko peletov proizvedete iz lastnih surovin in odpadkov? 

Vprašanje 9 je bilo namenjeno podjetjem, ki proizvajajo pelete. Odgovori so bili razvrščeni: 

zelo malo, malo, srednje, veliko in zelo veliko. 
 

 

zelo malo

malo

srednje

veliko

zelo veliko

 

 

Slika 21: Peleti proizvedeni iz lastnih surovin 

Iz slike 21 razberemo, da podjetja pelete proizvajajo predvsem iz lastnih surovin. 

Vprašanje 10: Kam prodajate pelete? Vpišite, koliko % prodate v Slovenijo in koliko v 

tujino.  

Vprašanje 10 je bilo namenjeno podjetjem, ki proizvajajo pelete. Anketiranci so vpisali delež 

prodaje v Sloveniji in delež prodaje v tujino. 

Preglednica 16: Delež prodaje peletov 

Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 
Minimum 

Maksimu

m 

  Slovenija 11 113 83,8 33,09 10 100 

  tujina  9 113 19,7 35,96 1 90 
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V povprečju 83,8 % podjetij pelete proda v Sloveniji in 19,7 % v tujino, kar je razvidno iz 

preglednice16. 

Vprašanje 11: Kje vidite največje težave pri proizvodnji peletov?  

Vprašanje 11 je bilo namenjeno podjetjem, ki proizvajajo pelete. Zastavljeno je bilo z 

namenom, da ugotovimo, kje so največje težave pri proizvodnji peletov. 

Podvprašanja so bila razvrščena po Likertovi lestvici (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, 

niti-niti, se strinjam, povsem se strinjam). 

Preglednica 17: Težave pri izdelavi peletov 

Podvprašanja Odgovori 
Vel-

javni 

Pov-

prečje 

Std. 

Odklon 

     1 2 3 4 5 Skupaj          

 nekonstantno 

povpraševanje 
0  1  2  6  1  10  10 3,7 0,8 

  prenizko 

povpraševanje 
0  1  5  3  1  10  10 3,4 0,8 

  prenizka 

prodajna cena 
0  0  1  8  1  10  10 4,0 0,5 

  visoki stroški 

skladiščenja 
0  4  5  1  0  10  10 2,7 0,7 

  visoki 

proizvodni stroški 
0  0  3  6  2  11  11 3,9 0,7 

  pomanjkanje 

surovin 
5  4  0   0   2  11  11 2,1 1,5 

  prenizke 

proizvodne 

kapacitete 

3  3  3  0   0   9  9 2,0 0,9 

  Drugo: 0   0   0   0   0   0  0 0,0 0,0 

 

Legenda: 1 Sploh se ne strinjam, 2 Se ne strinjam, 3 Niti-niti, 4 Se strinjam, 5 Povsem se strinjam 

Preglednica 17 prikazuje težave pri izdelavi peletov. Največjo težavo občutijo anketiranci pri 

nizki prodajni ceni, sledijo visoki proizvodni stroški, nekonstantno povpraševanje, prenizko 

povpraševanje in visoki stroški skladiščenja. Manjši problem občutijo pri pomanjkanju 

proizvodnih kapacitet in prenizkih proizvodnih kapacitet.  
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Vprašanje 12: Prosim, če vpišete naziv svojega podjetja (neobvezno, ampak zalo 

zaželeno).  

Vprašanje 12 je bilo namenjeno podjetjem, ki proizvajajo pelete. Nanj je odgovorilo pet 

podjetij. Zastavljeno je bilo zaradi testiranja hipoteze 4 (dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki 

proizvajajo pelete, je večja od žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo).   

Na vprašanje nismo dobili veliko odgovorov, zato smo za potrebe testiranja hipoteze (pri 

razvrščanju podjetij) uporabili internetne vire. Zaradi zagotovljene anonimnosti ankete 

odgovori niso objavljeni.   

Vprašanje 13: Ali ste že razmišljali, da bi naredili linijo za izdelavo peletov?  

Vprašanje 13 je bilo namenjeno podjetjem, ki še ne proizvajajo peletov. Odgovori so bili 

razvrščeni po lestvici: zagotovo ne, ne, mogoče, da, zagotovo da.  

Preglednica 18: Število podjetij,ki so že razmišljali o izdelavi linije za izdelavo peletov. 

 Frekvenca Odstotki 
Kumulativa 

odstotki 

Zagotovo ne 9 10,7 12,7 

Ne 26 31,0 49,3 

Mogoče 18 21,4 74,6 

Da 17 20,2 98,6 

Zagotovo da 1 1,2 100,0 

Skupaj 71 84,5  

Preglednica 18 prikazuje, ali so podjetja, ki še ne proizvajajo peletov, že razmišljala o izdelavi 

peletne linije ali ne. 10,7 % jih je odgovorilo, da zagotovo še niso razmišljali, 31 % jih še ni 

razmišljalo 21 %, je neodločenih. 20,2 % jih je odgovorilo, da so že razmišljali in samo eno 

podjetje (1,2 %) je odgovorilo, da so zagotovo že razmišljali o izdelavi peletne linije. Če 

poenostavimo in izločimo anketirance, ki so neodločeni (odgovorili so z mogoče) 49,3 % 

podjetij ne razmišlja o izdelavi peletne linije in 30,5 % jih je že razmišljalo o izdelavi peletne 

linije, ostalih 20,2 % se za enkrat ne nagiba ne na eno in ne na drugo stran.  

Vprašanje 14: Kakšni so razlogi, da še nimate linije za izdelavo peletov? 

Vprašanje 14 je bilo namenjeno podjetjem, ki še ne proizvajajo peletov. Podvprašanja so bila 

razvrščena po Likertovi skali (zagotovo ne, ne, mogoče, da in zagotovo da). 
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Preglednica 19: Razlogi, da žagarska podjetja še nimajo lastne peletne linije 

Podvprašanja Odgovori 
Vel-

javni 
Povprečje 

Std. 

Odklon 

     1 2 3 4 5 Skupaj          

pomanjkanje finančnih 
sredstev 

4  9  8 21  9   51  51 3,4 1,2 

pomanjkanje surovin za 

izdelavo peletov 
6  16  5  5  7   39  39 2,8 1,4 

prenizka prodajna cena 

peletov 
5    11  13  12  2 43  43 2,9 1,1 

ne želim širiti dejavnosti 11   12  10  5  2     40  40 2,4 1,2 

pomanjkanje prostora 4    10  9  12  6    41  41 3,1 1,2 

Drugo: 1  

 

1  0 

  

0  

 

2  

 

4  4 3,3 2,1 

Legenda: 1 Zagotovo ne, 2 Ne, 3 Mogoče, 4 Da, 5 Zagotovo da 

Pod drugo sta bila odgovora: sezonsko povpraševanje po peletih, vprašljiva trenutna 

rentabilnost. 

Preglednica 19 prikazuje ovire, ki jih vidijo podjetja, ki še ne proizvajajo peletov, da bi začeli 

s proizvodnjo. Največjo težavo vidijo pri pomanjkanju finančnih sredstev, sledijo drugi 

razlogi (sezonsko povpraševanje po peletih, vprašljiva trenutna rentabilnost), pomanjkanje 

prostora, prenizka prodajna cena peletov, pomanjkanje surovin za izdelavo peletov. Najmanjši 

delež pa ne želi širiti proizvodnje.  

3.3.2 Predstavitev rezultatov ankete in ugotovitve 

V Sloveniji prevladujejo manjše žagarska podjetja. Največje število žag je na področju 

Savinjske in Osrednjeslovenske. Skupno je v teh dveh regijah kar 47,6 % anketirancev, kar je 

skoraj polovica vseh anketirancev, zato bi se moral na tem področju vzpostaviti sistem, ki bi 

obvladoval segment izrabe oziroma predelavo lesnih ostankov.  

Iz rezultatov ankete smo ugotovili, da podjetja imajo lesne ostanke, ki jih v večini manj kot 

30 % porabijo za lastne potrebe. Torej v tej panogi nastaja ogromno potencialne lesne 

biomase, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo peletov. Če bi se povečala poraba lesa, bi se 

povečala tudi količina žagarskih ostankov in takrat moramo biti pripravljeni, da bomo lahko 

izkoristili vse ostanke oz. čim več.  

Trenutno je uporaba lesnih ostankov zelo različna in v nobenem segmentu bistveno ne 

izstopa. Največja poraba lesnih ostankov je le pri predelavi v sekance, pelete in brikete.  
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Največje težave pri izgradnji peletnih linij vidijo podjetja, ki še ne proizvajajo peletov, v 

pomanjkanju finančnih sredstev in sezonskem povpraševanju.  

Iz podatkov smo ugotovili, da je polovica žagarskih podjetij iz dveh regij in da je največja 
težava pri izgradnji peletne linije pomanjkanje finančnih sredstev. To težavo bi lahko rešili s 
povezovanjem žagarskih podjetij v zadruge, ki bi vključevala tudi lastnike gozdov in 
lesnopredelovalno industrijo, saj smo ugotovili, da imamo majhna žagarska podjetja, ki sama 
ne zmorejo novih naložb, imajo pa interes po izdelovanju peletov. 

3.4  Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo proučili strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev s področja 
lesne biomase, stanja gozdov pri nas in stanja proizvodnje in porabe peletov. Uporabljali smo 

metode deskripcije, dokumentiranja in opisa.  

Empirični del magistrske naloge temelji na kvantitativni raziskavi, ki je opravljen s pomočjo 
sekundarnih podatkov in anketnega vprašalnika. Vprašalnik je sestavljen iz več sklopov 
vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Za pridobitev točnejših podatkov smo izvedli anketo na 
vseh žagarskih podjetjih v Sloveniji, katerih smo imeli naslov njihove e-pošte (šifra 
dejavnosti: C16.100 - žaganje, skobljanje in impregnacija lesa). Teh je po podatkih Ajpesa 
782 (Ajpes 2015).  

Anketo smo po e-pošti poslali 387 izpraševancem. Delno je anketo izpolnilo 113 

izpraševancev, na večino vprašanj pa je odgovorilo 84 izpraševancev in iz te skupine smo 

oblikovali bazo za testiranje hipotez. 

Pridobljene podatke iz ankete in sekundarne podatke smo analizirali in testirali hipoteze v 

orodju Excel in SPSS. Za posamezno hipotezo smo predvideli naslednje statistične metode: 

H1: Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih ostankov.  

H0: f = fɂ ij 
H1: f ≠  fɂ ij 

Spremenljivke: 

- Velikost žagarskega podjetja je merjena s količino razžaganega lesa: (majhna do 4.999 

m
3
, srednja od 5.000 do 14.999 m

3 
, velika nad 15.000 m

3
). 

- Delež lesnih ostankov v % je opredeljen v petih skupinah: (do 15 %, 16 %-25 %, 26 

%-35 %, 36 %-45  %, nad 45 %). 

Najprej smo razvrstili enote vzorca v kombinacijsko tabelo glede na vrednost spremenljivk. 

Tako dobljene dejanske frekvence smo preverjali s teoretičnimi, ki odražajo stanje 

neodvisnosti med spremenljivkama.  
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Pri preverjanju ničelne domneve o neodvisnosti smo nameravali uporabiti χ2
 test in če bi bil χ2

 

manjši od teoretičnega, bi ničelno domnevo zavrgli in sprejeli alternativno. Za Pearsonov hi 

kvadrat preizkus (χ2
) niso bili izpolnjeni vsi pogoji,

13
 zato smo uporabili Kulbackov 2Î 

preizkus. 

H2: Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v statistični regiji.  

H0: f = fɂ ij 

H1: f ≠  fɂ ij 

Spremenljivke:  

- Število žagarskih podjetij po velikosti žagarskega podjetja merjena po količini 

razžaganega lesa: (majhna do 4.999 m
3
, srednja od 5.000 do 14.999 m

3
, velika nad 15.000 

m
3
). 

- Površina gozdov po statističnih regijah v letu 2010 (vir: Statistični urad Republike 

Slovenije, 2015). Površina gozda po dvanajstih statističnih regijah za leto 2010 (statistične 

regije, so sledeče: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, 

Jugovzhodna, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-Kraška, Goriška in Obalno-

Kraška statistična regija).  

Dobljene dejanske frekvence smo preverjali s teoretičnimi, ki odražajo stanje neodvisnosti 

med spremenljivkama. Pri preverjanju ničelne domneve o neodvisnosti smo nameravali 

uporabiti χ2
 test in če bi bil χ2

 manjši od teoretičnega, bi ničelno domnevo zavrgli in sprejeli 

alternativno. Za Pearsonov hi kvadrat preizkus (χ2
) niso bili izpolnjeni vsi pogoji, zato smo 

uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

H3: Večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij. 

Pričakujemo, da bo pri velikih žagarskih podjetjih z nad kot 15.000 m3
 razžaganega lesa 

največ lastnih peletnih linij. 

Spremenljivke:  

- Velikost žagarskega podjetja je merjena s količino razžaganega lesa: (majhna do 4.999 

m
3
, srednja od 5.000 do 14.999 m

3
, velika nad 15.000 m

3
). 

- Število peletnih linij v posameznem velikostnem razredu žagarskega podjetja. 

 

 

                                                             

13 Pogoj je, da so vse pričakovane frekvence večje od 5 (izjemoma mora biti vsaj 20 % spremenljivk 

večjih od 5, ampak nobena manjša od 1) 
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Populacija: 782 žag v Sloveniji, šifra dejavnosti: C16.100 (vir: PIRS 2015) 

Vzorec: 84 žagarskih podjetij v Sloveniji  

Enota vzorca: eno žagarsko podjetje v Sloveniji  

Način vzorčenja: naključno vzorčenje 

Žagarska podjetja smo, glede na velikost razžagane hlodovine, razvrstili v tri velikostne 

razrede, in sicer: majhna do 4.999 m
3
, srednja od 5.000 m

3
 do 14.999 m

3
 in velika nad 

15.000 m
3. Najprej smo izračunali frekvence za lastne peletne linije po velikostnih razredih. 

Izračunali smo, koliko odstotkov žagarskih podjetij je v vsakem velikostnem razredu (majhne 

žage, srednje žage in velike žage). Nato smo z χ2
 testom preverili ali obstajajo pomembne 

razlike med pričakovano vrednostjo in dobljenimi vrednostmi na podlagi anketnega 

vprašalnika. Statistične pomembnosti bomo preverili s p-vrednostjo. 

H4: Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od žagarskih podjetij, 

ki peletov ne proizvajajo.  

H0: µ1 = µ 2      

H1: µ1 ˂ µ2 

Spremenljivke: 

- Stopnja dobičkonosnosti žagarskih podjetij, ki ne proizvajajo peletov od leta 2011 do 

2014 (izračunana: dobiček/prihodki). 

- Stopnja dobičkonosnosti žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete od leta 2011 do 2014 

(izračunana: dobiček/prihodki). 

Populacija: 782 žag v Sloveniji, šifra dejavnosti: C16.100 (vir: PIRS 2015) 

Vzorec: 168 žagarskih podjetij v Sloveniji  

Enota vzorca: eno žagarsko podjetje v Sloveniji  

Način vzorčenja: naključno vzorčenje 

Na podlagi anketnega vprašalnika smo žagarska podjetja razdelili v dve skupini (na tiste, ki 

pelete proizvajajo in na tiste, ki peletov ne proizvajajo). Iz baze Supervizorja 

(http://supervizor.kp-krs.si/) smo dobili podatke o njihovih prihodkih in dobičkih med leti 

2011-2014. Na podlagi tega smo izračunali stopnjo dobičkonosnosti za leta 2011 do leta 2014 

in nato njihovo povprečje. V primeru, da je podjetje začelo s proizvodnjo peletov po letu 

2011, smo povprečje izračunali samo za leta, ko jih je proizvajalo. 

Bazo smo sestavili iz podjetij, ki smo jim poslali anketni vprašalnik in ki smo jih lahko 

uvrstili v skupino podjetij, ki imajo peletno linijo in skupino podjetij, ki linije nimajo. 

Analizirali smo podjetja, ki imajo organizacijsko obliko: samostojni podjetnik (s. p.) in 

družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Za ostale organizacijske oblike (dopolnilna 
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dejavnost na kmetiji, z. b. o.) nismo imeli na razpolago finančnih podatkov. Za preverjanje 

hipoteze smo uporabili t-preizkus. 

H5: Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov. 

Glede na to, da proizvodnja peletov ne sledi potrošnji, je na trgu veliko neustreznih 

proizvodov. V H5 smo analizirali, ali je cena peletov pozitivno povezana s kakovostjo oz. ali 

za višjo ceno dobimo tudi boljšo kakovost. Pri testiranju hipoteze smo uporabili vzorec 25 

primerov peletov s testa Gozdarskega inštituta Slovenije 2015. 

Spremenljivke za kakovost peletov: vsebnost vlage v %, odstotek pepela v %, mehanska 

obstojnost v %, gostota nasutja kg/m
3
. 

Vzorec: 25 vzorcev peletov, testiranih na Gozdarskem inštitutu Slovenije 

Enota vzorca: en vzorec peletov 

Način vzorčenja: slučajnostjo vzorčenje 

Na podlagi regresijskega modela smo ugotavljali povezanost cene in kakovosti. 

V regresijskem modelu smo uporabili neodvisne spremenljivke za kakovost: 

- vsebnost vlage (manjša je vsebnost vlage v peletih, boljša je kakovost) 

- odstotek pepela (manjši je odstotek pepela, boljša je kakovost) 

- mehanska obstojnost (večja je mehanska obstojnost, boljša je kakovost) 

- gostota nasutja (večja je gostota nasutja, boljša je kakovost). 

Odvisna spremenljivka je cena peletov. Uporabili smo hierarhično metodo postopnega 

vključevanja neodvisnih spremenljivk v model.  

3.5 Testiranje hipotez 

Prva faza je bila oblikovanje hipotez, sledilo je oblikovanje anketnega vprašalnika in zbiranje 

naslovov elektronske pošte anketirancev. Po oblikovani bazi in testiranju anketnega 

vprašalnika smo izvedli anketo. 29. 3. 2016 smo anketo aktivirali in poslali. Drugo pošiljanje 

je bilo 3. 3. 2016 in tretje pošiljanje 7. 3. 2016. Dne 15. 3. 2016 smo anketo zaključili. 

Podatke z ankete smo prenesli v program SPSS in izvedli testiranje hipotez.  
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Preglednica 20: Opisi preučevanih spremenljivk  

Ime spremenljivke/simbol Opis spremenljivke 

Velikost žagarskega 
podjetja 

VŽP 

Velikost žagarskega podjetja je merjena s količino razžaganega lesa, 
merjeno v m

3
. 

Podjetja smo razvrstili v tri skupine: 

1.  mala podjetja (do 4.999 m
3 razžaganega lesa) 

2.  srednja podjetja (od 5.000 do 14.999 m
3 razžaganega lesa) 

3. velika podjetja (od 15.000 m
3 razžaganega lesa) 

Merska enota: število podjetij v posameznem velikostnem razredu. 

Vir: anketni vprašalnik 

Delež lesnih ostankov 

DLO 

Delež lesnih ostankov je izražen v %, glede na celotno količino 
razžaganega lesa v podjetju. 

Podjetja smo razvrstili v pet skupin: 

1. do 15 % 

2. od 16 % do 25 % 

3. od 26 % do 35 % 

4. od 36 % do 45 % 

5. nad 45 % 

Merska enota: število podjetij v posameznem velikostnem razredu. 

Vir: anketni vprašalnik 

Površina gozda v 
statistični regiji 

PGSR 

Spremenljivka nam pove površino gozda v statistični regiji 
(Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, 
Spodnjeposavska, Jugovzhodna, Osrednjeslovenska, Gorenjska, 

Notranjsko-Kraška, Goriška in Obalno-Kraška statistična regija) v 
letu 2010. 

Merska enota m
2 

. 

Vir: SURS 2013 

Število peletnih linij v 
posameznem velikostnem 

razredu 

ŠPL 

S spremenljivko smo spremljali število podjetij, ki imajo peletno 
linijo in število podjetij, ki linije nimajo. 

Merska enota: število 

Vir: anketni vprašalnik 
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Preglednica 20  

Ime spremenljivke/simbol Opis spremenljivke 

Stopnja dobičkonosnosti 

prihodkov podjetij, ki ne 

proizvajajo peletov 

DOBIČKONOSNOST NP 

Spremenljivka meri povprečno stopnjo dobičkonosnosti za leta 
2011, 2012, 2013, 2014. Za vsako posamezno leto smo izračunali 

stopnja dobičkonosnosti prihodkov (dobiček/prihodki) in nato smo 
izračunali povprečje za opazovano obdobje za posamezno podjetje, 
ki ne proizvaja peletov.  

Podjetja smo razdelili v skupini (ali proizvaja pelete ali ne) na 

podlagi anketnega vprašalnika, in na podlagi podatkov Gozdarskega 

inštituta Slovenije 2015. 

Merska enota: število 

Vir podatkov: Supervisor 2016 

Vir za razvrstitev podjetja v skupino: anketni vprašalnik, Gozdarski 
inštitut Slovenije 2015 

Stopnja dobičkonosnosti 

prihodkov podjetij, ki 

proizvajajo pelete 

DOBIČKONOSNOST 

PP 

Spremenljivka meri povprečno stopnjo dobičkonosnosti za leta 
2011, 2012, 2013, 2014. Za vsako posamezno leto smo izračunali 
stopnja dobičkonosnosti (dobiček/prihodki) in nato smo izračunali 
povprečje za opazovano obdobje za podjetje, ki proizvaja pelete. 

Podjetja smo razdelili v skupini (ali proizvaja pelete ali ne) na 

podlagi anketnega vprašalnika, in na podlagi podatkov Gozdarskega 
inštituta Slovenije 2015. 

Merska enota: število 

Vir podatkov: Supervisor 2016 

Vir za razvrstitev podjetja v skupino: anketni vprašalnik, Gozdarski 
inštitut Slovenije 2015 

Vsebnost vlage 

VLAGA 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za 
ocenjevanje kakovosti peletov. 

Merska enota: % vsebnosti vlage 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Odstotek pepela 

PEPEL 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za 
ocenjevanje kakovosti peletov. 

Merska enota: % pepela  

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Mehanska obstojnost 

OBSTOJNOST 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za 
ocenjevanje kakovosti peletov. 

Merska enota% peletov, ki so v svoji standardni obliki (ostalo je 

lesni prah) 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 
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Preglednica 20  

Ime spremenljivke/simbol Opis spremenljivke 

Gostota nasutja  

GOSTOTA 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za 
ocenjevanje kakovosti peletov. 

Merska enota: kg/m
3
 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Cena  

CENA 

Z odvisno spremenljivko – ceno smo spremljali ceno za 15 kg vrečo 
peletov. 

Merska enota EUR 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Za testiranje H 1 smo uporabili spremenljivke VŽP in DLO.  

Za testiranje H2 smo uporabili spremenljivke VŽP in PGSR. 

Za testiranje H3 smo uporabili spremenljivke VŽP in ŠPL. 

Za testiranje H4 smo uporabili spremenljivke DOBIČKONOSNOST NP in 

DOBIČKONOSNOST NP 

Za testiranje H5 smo ugotavljali ali kakovost (ocenjena na podlagi neodvisnih spremenljivk 

VLAGA, PEPEL OBSTOJNOST, GOSTOTA) vpliva na odvisno spremenljivko CENA. 

3.5.1 Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih ostankov  

H1: Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih ostankov. 

H0: f = fɂ ij 
H1: f ≠  fɂ ij 

Preglednica 21: Število podjetij v posameznem velikostnem razredu 

Koliko hlodovine razžagate na leto? 

 Frekvenca Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativa 

odstotki 

Veljavnih 

do 4999 m
3
 57 67,9 67,9 67,9 

od 5.000 do 14.999 m
3
 17 20,2 20,2 88,1 

nad 15.000 m
3
 10 11,9 11,9 100,0 

Skupaj 84 100,0 100,0  

Podatke za preglednico 21 smo dobili na podlagi anketnega vprašalnika. 
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Preglednica 22: Količina žagarskih ostankov 

 

Koliko žagarskih ostankov imate  pri svojem poslovanju? 

 Frekvenca Odstotki Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavnih 

do 15 % 18 21,4 21,4 21,4 

od 16 % do 25 % 37 44,0 44,0 65,5 

od 26 % do 35 % 16 19,0 19,0 84,5 

od 36 % do 45 % 9 10,7 10,7 95,2 

več kot 46 % 4 4,8 4,8 100,0 

Skupaj 84 100,0 100,0  

Podatke za preglednico 22 smo dobili na podlagi anketnega vprašalnika. Podatke s 

preglednice 21 in 22 smo združili v kombinacijsko preglednico 23. 

Preglednica 23: H1 Kontingenčna tabela 

Koliko hlodovine razžagate na leto? Koliko žagarskih ostankov imate  pri svojem 

poslovanju? Kontingenčna tabela 

 Koliko žagarskih ostankov imate pri 

svojem poslovanju? 

Sku-

paj 

do 15 % od 16 % 

do 25 % 

od 26 % 

do 35 % 

od 36 % 

do 45 % 

nad  

46 % 

Koliko 

hlodovine 

razžagate na 

leto? 

do 4999 m3 Število 16 26 9 4 2 57 

od 5.000 do 

14.999 m3 
Število 2 8 5 2 0 17 

nad 15.000 

m3 
Število 0 3 2 3 2 10 

Skupaj Število 18 37 16 9 4 84 

Preglednica 24: H1 Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

P vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 2Î preizkus 15,660 8 0,048 

Število vključenih 84   
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Za uporabo Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa niso bili izpolnjeni vsi pogoji. Pogoj je, da so 

vse pričakovane frekvence večje od 5. Pri tej hipotezi ima 10 enot manj kot 5 frekvenc. Zaradi 

tega bomo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

Dobljeni rezultati v preglednici 24 kažejo, da obstaja statistično značilna povezanost med 

obema spremenljivkama. 

Iz preglednice 24 je razvidno, da vrednost Kullbachovega 2Î testa (p = 0,048) je statistično 

značilna na ravni α = 0,05. Če je p < 0,05 sprejmemo hipotezo. 

Sprejmemo hipotezo: Obstaja statistično značilna povezanost med velikostjo žagarskega 

podjetja in deležem lesenih ostankov. 

3.5.2 Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v 

statistični regiji 

H2: Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v statistični regiji.  

H0: f = fɂ ij      

H1: f ≠  fɂ ij 

Preglednica 25: Površina gozda v statistični regiji 

REGIJA 

površina gozda v 
m

2
 

1 Pomurska 14048 

2 Podravska 34359 

3 Koroška 34594 

4 Savinjska 64208 

5 Zasavska 8955 

6 Spodnjeposavska 17985 

7 Jugovzhodna Slovenija 38524 

8 Osrednjeslovenska 63484 

9 Gorenjska 47919 

10 Notranjsko-kraška (Primorsko-

notranjska) 18743 

11 Goriška 25416 

12 Obalno-kraška 5393 

Skupaj 373628 
VIR: SURS 2013 
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Podatki v preglednici 25 prikazujejo gozdno površino v posamezni statistični regiji. 

Preglednica 26: Kontingenčna tabela: Površina gozda in število podjetij v posameznem 

velikostnem razredu 

Površina gozda v statistični regiji. Koliko hlodovine razžagate na leto? Kontingenčna 

tabela 
 Koliko hlodovine razžagate na leto? Skupaj 

do 4999 m3 od 5.000 do 

14.999 m3 

nad 15.000 

m3 

Površina 

14048 

Število podjetij 

v regiji v  

posameznem  

velikostnem 

razredu 

 

3 0 0 3 

34359 2 0 1 3 

34594 2 2 1 5 

64208 14 4 2 20 

8955 1 0 0 1 

38524 6 5 1 12 

63484 15 4 1 20 

47919 7 2 1 10 

18743 3 0 2 5 

25416 0 0 1 1 

5393 4 0 0 4 

Skupaj Število 57 17 10 84 

V preglednico 26 smo združili podatke preglednice 21 in 25. 

Preglednica 27: H2 Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

P vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 2Î preizkus 22,341 20 0,322 

Število vključenih enot 84   

V preglednici 27 smo izračunali Kulbackov 2Î preizkus. 

Za uporabo Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa niso bili izpolnjeni vsi pogoji (pogoj je, da so 

vse pričakovane frekvence, večje od 5). Pri testiranju te hipoteze ima 29 celic manj kot 5 

frekvenc. Zaradi tega smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 
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Dobljeni rezultati kažejo, da ne obstaja statistično značilna povezanost med obema 

spremenljivkama. 

Iz preglednice 27 je razvidno, da vrednost Kullbachovega 2Î testa (p = 0,322) ni statistično 

značilna na ravni α = 0,05. Če je vrednost p > 0,05 hipotezo zavrnemo.  

Zavrnemo hipotezo, ki pravi, da obstaja statistično značilna povezanost med površinami 

gozdov in številom žag. 

3.5.3 Večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij 

H3: Večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij. 

Preglednica 28: Kontingenčna tabela: Količina razžagane hlodovine, št. podjetij, ki ima 

linijo za izdelavo peletov 

Koliko hlodovine razžagate na leto? Ali imate linijo za izdelavo peletov? 

Kontingenčna tabela 

 Ali imate linijo za 

izdelavo pelet? 

Skupaj 

Da Ne 

Koliko hlodovine 

razžagate na leto? 

do 4999 m
3
 

Število 5 52 57 

%? 8,8 % 91,2 % 100 % 

od 5.000  

do 14.999 m
3
 

Število 5 12 17 

%  29,4 % 70,6 % 100,0 % 

nad 15.000 m
3
 

Število 3 7 10 

% 30 % 70 % 100 % 

Skupaj 
Število 13 71 84 

%  15,5 % 84,5 % 100 % 

Preglednica 28 prikazuje delež in število podjetij, ki imajo peletno linijo. Za vsak posamezni 

velikostni razred in delež ter število podjetij, za vsak posamezni velikostni razred, ki nimajo 

peletne linije.  

- Pri majhnih podjetjih, ki imajo do 4,999 m
3
 razžaganega lesa: 

 8,8 % lastne peletne linije in 91,2 % nimajo lastnih peletnih linij. 

- Pri srednjih podjetjih   

29,4 % ima lastne peletne linije in 70,6 % nima lastnih peletnih linij. 

- Pri velikih podjetjih   

30,0 % ima lastne peletne linije in 70,0 % nima lastnih peletnih linij. 
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Preglednica 29: H3 Hi kvadrat test 

Hi kvadrat test 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

P vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi kvadrat 6,095 2 0,047 

Število veljavnih 84   

Dobljeni rezultati iz preglednice 29 kažejo, da obstaja statistično značilna povezanost med 

obema spremenljivkama. 

Iz preglednice 29 je razvidno, da vrednost Pearsonovega χ2 (p = 0,047) je statistično značilna 

na ravni α = 0,05. Hipotezo sprejmemo, če je p < 0,05. Sprejmemo hipotezo: Obstaja 

statistično značilna povezanost med velikostjo žag in številom lastnih peletnih linij in večja 

žagarska podjetja imajo več peletnih linij. Majhna podjetja imajo 8,8 % peletnih linij, srednja 

29,4 % in velika 30,0 % lastnih peletnih linij.  

3.5.4 Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od žagarskih 

podjetij, ki peletov ne proizvajajo. 

H4: Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od žagarskih podjetij, 
ki peletov ne proizvajajo.  

H0: µ1 = µ 2      

H1: µ1 ˂  µ2 

Testiranje normalnosti porazdelitve smo izračunali s Kolmogorov-Smirnovim testom. 

Porazdelitev je normalna, kadar je stopnja značilnosti > 0,05. 

Preglednica 30: H4 Kolmogorov-Smirnov test 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Vrednost Stopnja prostosti P vrednost 

Dobičkonosnost 0,405 21 0,000 

a. Podjetja = Podjetja, ki proizvajajo pelete 

Kolmogorov-Smirnov test v preglednici 30 je pokazal, da spremenljivka “dobičkonosnost” 

nima značilnosti normalne porazdelitve.  

Glede na to, da podatki pri tej spremenljivki niso normalno porazdeljeni, smo najprej testirali 

z Mann-Whitneyevim U testom. 
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Za preverjanje hipoteze smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev t-test. S pomočjo 

testa smo preverili, ali se vzorčni povprečji statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 31: H4 Mann-Whitneyev test 

 Podjetja Frekvenca Aritmetične 
sredine 

Std. 

Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Dobičko-

nosnost 

Podjetja, ki ne 

proizvajajo peletov 
147 -0,06 0,753 0,062 

Podjetja, ki proizvajajo 

pelete 
21 -0,02 0,225 0,049 

 

 Podjetja Frekvenca Povprečni rang Vsota rangov 

Dobičko-

nosnost 

Podjetja, ki ne proizvajajo 

peletov 
147 85,45 12561,00 

Podjetja, ki proizvajajo pelete 21 77,86 1635,00 

Skupaj 168   

 

 Dobičkonosnost 
Mann-Whitneyev test 1404,000 

Z -0,669 

P vrednost (2-stranska) 0,503 

V preglednicah 31 smo izračunali aritmetične sredine Std. odklon, Std. napako povprečja, 
povprečni rang in vsoto rangov za dobičkonosnost podjetij, ki imajo linijo za izdelavo peletov 

in za podjetja, ki linije nimajo.  

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma 

(p = 0,503). Kadar je p > 0,05 hipotezo zavrnemo. V našem primeru je p = 0,503 zato 

zavrnemo hipotezo, ki pravi, da obstajajo razlike v dobičkonosnosti med žagarskimi podjetji, 

ki proizvajajo pelete, in tistimi, ki peletov ne proizvajajo.  

3.5.5 Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov 

H5: Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov. 

Pri testiranju hipoteze smo uporabili vzorec 25 primerov peletov s testa Gozdarskega inštituta 

Slovenije iz leta 2015, ki je bila opravljena v sodelovanju Zveze potrošnikov Slovenije in 

Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Pri neodvisni raziskavi so merili vsebnost vlage, ostanek pepela, mehansko obstojnost in 

gostoto nasutja. Cena peletov je neodvisna spremenljivka in bila določena na trgu. 
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Preglednica 32: Kakovost peletov 

LESNI PELETI V VREČAH PO 15 

KG  
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ZNAMKA IN MODEL           

German Pellets Premium Holzpellets 4,5 5,82 0,41 99,39 672 

GMG Premium Holzpellets 4 6,8 0,37 99,41 617,8 

Schweighofer Pellets Hot Material 4,5 6,72 0,42 99,45 633,1 

Peleti Expres Lesni peleti 4,2 7,31 0,34 98,87 617 

Hasslacher Bio Pellets 4,4 7,54 0,37 98,81 661,3 

RZ Pellets 4,6 6,96 0,37 99,1 634,3 

Cukmajster Eco Peleti Red Devil 4,2 5,8 0,8 98,23 645,7 

Profiles BioProfit 3,7 5,45 0,78 99,01 668,2 

Nanix wood Pellet Class - A1 3,8 5,77 0,81 97,55 651,4 

Enerles Peleti iz čiste jelke 3,8 9,01 1,05 98,68 636 

Faš Pellet Natura 4 6,59 0,98 98,65 664,4 

ENWO Pellet di Legno 3,5 7,17 1,15 98,19 636,4 

Birol N-Eko peleti 4 6,04 0,68 97,49 659,9 

Šišarka Pellet di Puro Legno 4 6,47 1,58 99,13 612,5 

Energija narave Peleti 4,2 8,49 1,15 96,79 619 

Forest Pellet 5 4,56 1,84 99,33 666,7 

Bioles Horizont Pelleti Mix 3,7 10,19 1,7 97,98 628,3 

Bio pellets Holzpellets 3,2 7,14 1,18 96,17 645,2 

Gamauf Pellet 3,6 6,74 1,82 96,04 650,5 

BKLIK Lesni peleti 3,8 9,12 2,71 93,76 561,1 

Eko pelet 4,4 7,08 0,52 92,58 586,2 

Ensa Pellet Natura Energy 3,9 6,43 1,88 96,99 584,6 

Gatis Pellet Classic + 3,4 8,49 2,2 97,55 593,3 

Ica Mehki les 3,9 7,61 2,27 95,89 654,8 

ICA Clasic (mešani) 3,8 6,67 2,22 96,8 627 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije 2015 

Preglednica 32 prestavlja vrednosti vsebnosti vlage, odstotek pepela, mehansko obstojnost, 

gostoto nasutja in ceno za posamezno vrečko peletov.  



84 

Za ugotavljanje, v kolikšni meri neodvisne spremenljivke: »vsebnost vlage«, »ostanek 

pepela«, »mehanska obstojnost« in »gostost nasutja« vplivajo na »ceno peletov« smo izvedli 

hierarhično multiplo regresijsko analizo. Prediktorje smo vključevali v več korakov (3 

koraki), in sicer smo najprej vključili dve neodvisni “vsebnost vlage” in “ostanek pepela” 

(korak 1), nato smo vključili spremenljivko “mehanska obstojnost” (korak 2) in na koncu še 

spremenljivko “gostota nasutja”(korak 3). 

Preglednica 33: H4 povprečne vrednosti, Std. Odklon, frekvence 

 Povprečne 
vrednosti 

Std. Odklon Frekvence 

cena na vrečko 4,0040 0,41178 25 

vsebnost vlage 7,0388 1,26855 25 

ostanek pepela 1,1840 0,72013 25 

mehanska obstojnost 97,6736 1,76315 25 

gostota nasutja 633,0684 29,08247 25 

Preglednica 33 prikazuje povprečne vrednosti, Std. odklon in frekvence za posamezno 

neodvisno spremenljivko in za odvisno spremenljivko – ceno na vrečo.  

Preglednica 34: H5 Model  

Model Vključene spremenljivke Izbrisane spremenljivke Metode 

1 
ostanek pepela, vsebnost 

vlage 
. Enter 

2 mehanska obstojnost . Enter 

3 gostota nasutja . Enter 

  Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

V preglednici 34 smo naredili izračun regresije po metodi enter. 
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Preglednica 35: H5 Model 

Model R R 

Kvadrat 

Prilagojen 

R Kvadrat 

Std. 

napaka 

Change Statistics Durbin-

Watsonov 

test 
Spremen-

jen R 

kvadrat 

F 

Spremen-

jen 

df

1 

df2 P vrednost 

spremenjen

-ega F 

1 
0,49

2
a
 

0,242 0,173 0,37448 0,242 3,510 2 22 0,048 
 

2 
0,49

6
b
 

0,246 0,139 0,38215 0,004 0,125 1 21 0,727 
 

3 
0,51

3
c
 

0,263 0,115 0,38728 0,016 0,447 1 20 0,511 1,535 

a. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage 

b. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost 

c. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja 

    Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

 

Vsi vključeni prediktorji, ki so prikazani v preglednici 35, so pojasnili 26,3 % variance 

neodvisne spremenljivke. Pri prvem koraku se je R kvadrat povečal za 0,4 %, pri drugem pa 

za 1,6 %. Z Durnin-Watsonovim preizkusom smo testirali, če so serijske korelacije 

(avtokorelacije) med spremenljivkami. Pri vrednosti od 1,5 do 2,5 ne obstajajo avtokorelacije 

med neodvisnimi spremenljivkami. Torej ta predpostavka je izpolnjena (Durnin-Watson 

preizkusom = 1,535).  

Preglednica 36:H5  ANOVA - odvisna spremenljivka cena na vrečko 

ANOVA
a
 

Model Vsota kvadratov Stopnja 

prostosti 

Povprečni 
kvadrat 

F P 

vrednost 

1 

Regresija 0,985 2 0,492 3,510 0,048
b
 

Ostanki 3,085 22 0,140   

Skupaj 4,070 24    

2 

Regresija 1,003 3 0,334 2,289 0,108
c
 

Ostanki 3,067 21 0,146   

Skupaj 4,070 24    

3 

Regresija 1,070 4 0,267 1,783 0,172
d
 

Ostanki 3,000 20 0,150   

Skupaj 4,070 24    

a. Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

b. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage 

c. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost 

d. Prediktorji: (Konstanta), ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja 
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S pomočjo F statistike ocenjujemo zanesljivost regresijskega modela kot celote. Ta preverja, 

ali drži ničelna domneva (H0), da so vsi regresijski koeficienti enaki nič. 

V primeru, da je ničelna domneva sprejeta, ni odvisnosti med pojavi. V nasprotnem primeru, 

da ničelno domnevo zavrnemo, lahko sklepamo, da je vsaj en od koeficientov v modelu, 

različen od nič. 

H0: Model ni statistično pomemben: (če je v preglednici 36 ANOVA), p vrednost večja kot 

0,05, to pomeni, da vse neodvisne spremenljivke ne vplivajo na odvisnost - pri vseh 

neodvisnih spremenljivkah je p manjši kot 0,05).  

H1: Model je statistično pomemben (če je v preglednici 36 ANOVA), p vrednost manj kot 

0,05, to pomeni, da vsaj ena neodvisna spremenljivka vpliva na odvisno - pri vseh neodvisnih 

spremenljivkah je p manjši kot 0,05).  

Rezultati kažejo, da je p vrednost pri prvem koraku, manjša od 0,05.  

Pri ostalih korakih pa je p vrednost, večja od 0,05, torej naš model ni statistično pomemben 

pri 5 % tveganja, F (4, 20) = 1,783; p = 0,172. 
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Preglednica 37: H5 Model 

Model Nestandardni 

koeficienti 

Standar 

dni 

koefic-

ienti 

T P 

vrednost 

Kolinearnost 

VIF 

B Std. 

napaka 

Beta 

1 

(Constant) 4,877 0,431  11,323 0,000  

Vsebnost vlage -0,093 0,063 -0,287 -1,471 0,155 1,103 

ostanek pepela -0,184 0,111 -0,321 -1,649 0,113 1,103 

2 

(Constant) 3,081 5,092  0,605 0,552  

Vsebnost vlage -0,088 0,066 -0,272 -1,335 0,196 1,154 

ostanek pepela -0,167 0,123 -0,293 -1,361 0,188 1,288 

mehanska 

obstojnost 
0,018 0,050 0,076 0,354 0,727 1,296 

3 

(Constant) 3,288 5,170  0,636 0,532  

vsebnost vlage -0,107 0,073 -0,330 -1,473 0,156 1,359 

ostanek pepela -0,177 0,125 -0,309 -1,410 0,174 1,306 

mehanska 

obstojnost 
0,033 0,056 0,139 0,585 0,565 1,536 

gostota nasutja -0,002 0,004 -0,167 -0,669 0,511 1,694 

 Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

Na podlagi B koeficientov lahko sklepamo, da neodvisne spremenljivke: vsebnost vlage (p = 

0,156), ostanek pepela (p = 0,174), mehanska obstojnost (p = 0,565), gostost nasutja (p = 

0,511) statistično značilno ne vplivajo na odvisno spremenljivko (p > 0,05).  

Prisotnost multikolinearnosti preverjamo z VIF faktorjem (variance inflation factor). 

Multikolinearnosti ni, če je njegova vrednost manjša od 10.  

Preglednica 38: H5 Cookov test 

 Minimum Maximum Povprečna 
vrednost 

Std. Odklon Frekvenca 

Cookov test  0,000 0,934 0,095 0,241 25 
Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

S pomočjo Cookovega preizkusa smo v preglednici 38 preverili, ali ima naša baza podatkov 
izstopajoče vrednosti.  
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Cookov test je pokazal, da so vse vrednosti manj kot 1, kar pomeni, da ni izstopajočih 

vrednosti in da je ta pogoj izpolnjen. 
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4 UGOTOVITVE 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da potrebe po izdelovanju peletov obstajajo in imamo 

možnosti za razvoj te panoge, še posebej surovinski potencial. Trend v Sloveniji, kot v Evropi 

kaže na to, da se bo poraba tega energenta povečevala.  

Eko sklad spodbuja porabo energenta, vendar je še vseeno premalo narejenega na področju 

proizvodnje tega energenta. Potencialni proizvajalci so po našem mnenju žagarska podjetja.  

Iz ankete je razvidno, da je 58 % majhnih podjetij, manjših podjetij (količina razžaganega lesa 

do 4.999 m3). Največ žagarskih podjetij ima od 16 % do 25 % lesnih ostankov, ker je do ene 

četrtine vhodne surovine, medtem ko 75 % podjetij porabi samo 30 % lesnih ostankov za 

lastne potrebe. Največ lesnih ostankov se predela v sekance, pelete ali brikete. 50 % 

slovenskih proizvajalcev peletov proizvede od 501 tone do 2.500 ton. Manj kot 20 % 

proizvodnje peletov se izvozi. Med proizvajalci peletov je največja težava pri proizvodnji: 

prenizka prodajna cena, visoki proizvodni stroški. Na tretjem mestu je nekonstantno 

povpraševanje, kar je posledica sezonske porabe peletov. Sledi prenizko povpraševanje. 

Ostali dejavniki so manj očitni. Najmanjšo težavo predstavljajo prenizke kapacitete, torej 

podjetja še imajo proizvodne kapacitete. Med podjetji, ki še nimajo peletnih linij, je največja 

težava pomanjkanje finančnih sredstev. 

4.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Zbrane primarne in sekundarne podatke smo statistično obdelali s programom SPSS in 

preverili s pomočjo različnih statističnih testov. 

Hipoteza 1 

Pri testiranju hipoteze smo ugotovili, da obstaja povezava med velikostjo žagarskih podjetij in 

deležem lesnih ostankov. Za testiranje hipoteze smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

Hipotezo smo sprejeli.  

Hipoteza 2  

Pri testiranju druge hipoteze smo ugotavljali, ali površina gozda v statistični regiji vpliva na 

število žagarskih podjetij v statistični regiji. Za testiranje smo uporabili Kullbackov 2Î 

preizkus. Ugotovili smo, da površina gozda v statistični regiji statistično ne vpliva na število 

žagarskih podjetij v statistični regiji. Hipotezo smo zavrnili. 
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Hipoteza 3 

Pri tretji hipotezi smo ugotavljali, ali imajo večja žagarska podjetja več lastnih peletnih linij. S 

pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat testa smo ugotovili, da obstaja statistično značilna 

povezanost med velikostjo žagarskih podjetij in številom lastnih peletnih linij v posameznem 

velikostnem razredu. Ugotovili smo, da obstaja statistično značilna povezanost med številom 

žag in številom lastnih peletnih linij v posameznem velikostnem razredu. V najmanjšem 

velikostnem razredu ima samo 8,8 % žagarskih podjetij lastno peletno linijo, v srednjem 

29,4 % in v največjem velikostnem razredu ima 30,0 % žagarskih podjetij lastno peletno 

linijo. Hipotezo sprejmemo.  

Hipoteza 4 

V četrti hipotezi smo primerjali dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete in 

dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo. Pričakovali smo, da bo 

dobičkonosnost podjetij, ki proizvajajo pelete, večja od tistih, ki jih ne proizvajajo, vendar 

rezultati kažejo, da ne obstaja statistično pomembne razlike v dobičkonosnosti obeh skupin. 

Sklepamo lahko, da razširitev žagarskih podjetij na proizvodnjo peletov bistveno ne vpliva 

oziroma ne zagotavlja večje dobičkonosnosti podjetja.  

Hipoteza 5 

V zadnji hipotezi smo želeli ugotoviti povezanost odvisne spremenljivke (cena na vrečo) in 

neodvisnih spremenljivk (vsebnost vlage, ostanek pepela, mehanska obstojnost in gostota 

nasutja). Naredili smo hierarhično multiplo regresijsko analizo. Neodvisne spremenljivke smo 

vključili v treh korakih. Najprej smo vključili vsebnost vlage in odstotek pepela, nato smo 

dodali mehansko obstojnost in v tretjem koraku še gostoto nasutja. Z modelom lahko 

pojasnimo 26,3 % variabilne spremenljivke (cena na vrečo). S pomočjo F statistike smo 

ocenili zanesljivost regresijskega modela kot celote. Ugotovili smo, da naš model ni 

statistično pomemben. Na podlagi B koeficientov lahko sklepamo, da neodvisne 

spremenljivke statistično ne vplivajo na ceno. Torej bi za pojasnitev odvisne spremenljivke v 

model morali vključiti druge neodvisne spremenljivke. Vključili bi lahko povpraševanje, 

proizvodne stroške, distribucijske poti, embalažo, reklamiranje in poreklo peletov. Hipotezo 

zavrnemo. 
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Preglednica 39: Hipoteze 

H1 

Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih 
ostankov 

√ Potrjena 

H2 

Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število 
žagarskih podjetij v statistični regiji 

X Zavrnjena 

H3 

Večja žagarska podjetja  imajo več lastnih peletnih linij 

√ Potrjena 

H4 

Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, 

je večja od žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo 

X Zavrnjena 

H5 

Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov 

X Zavrnjena 

Kot je razvidno iz preglednice 39 smo dve hipotezi sprejeli in tri zavrnili. 

4.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Soočamo se s preobratom v energetskih virih, ko bomo morali zaradi različnih razlogov preiti 

na obnovljive vire energije, med katerimi so tudi peleti. V teku so že aktivnosti, ki porabnike 

spodbujajo k temu.  

V nalogi smo raziskali, kakšne so možnosti za razvoj peletirnih linij pri obstoječih žagarskih 

podjetjih. V strokovni literaturi in na internetnih straneh še namreč nismo zasledili podobne 

raziskave, zato menimo, da je ta raziskava iztočnica za nadaljnje raziskovanje in ukrepe, ki 

bodo zagnali lesnopredelovalno industrijo, saj kljub temu da smo tako gozdnata država, nismo 

samooskrbni s peleti. 

4.3 Možnost za nadaljnje raziskovanje 

Na podlagi te raziskave obstaja veliko izhodišč za nadaljnje raziskovanje. Najprej bi bilo treba 

raziskavo razširiti za ostala potencialna podjetja za izdelavo peletov. Tu mislimo najprej na 

mizarska podjetja, sledila bi raziskava na vzorcu gozdarskih podjetij in večjih kmetij, ki 

razpolagajo z gozdnimi površinami.  

Proizvodnji sledi distribucija izdelka do potrošnika. V tej fazi bi izvedli raziskavo 

distribucijskih poti uvoženih peletov in peletov lastne proizvodnje ter izvedli stroškovno 

analizo obeh segmentov.  

Nadaljnje možnosti raziskave so glede strukture cene. Na ta način bi lahko razumeli razmerje 

kakovosti in cene.  
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Natančno bi lahko izvedli analizo stroškov za slovenski trg za tako imenovan suhi material in 

mokri material, kot surovino za izdelavo peletov, ker so študije v tujini delane na podlagi 

večjih obratov.  
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5 SKLEP 

Soočamo se s preobratom v energetskih virih, ko bomo morali zaradi različnih razlogov preiti 

na obnovljive vire energije, med katerimi so tudi peleti. V teku so že aktivnosti, ki porabnike 

spodbujajo k temu. Glede na to, da imamo cilj povečevati vlogo, in pomen obnovljivih virov 

energije iz lesne biomase, moramo investirati v proizvodnjo biomase, predvsem peletov, ki so 

primerna za širšo potrošnjo in imajo med vsemi vrstami biomase najmanjšo vrednost 

toplogrednih plinov. Poleg tega so za gospodinjstva primernejša od sekancev zaradi manjše 

začetne investicije in manjšega volumna. Od drv so primernejša zaradi lažjega (avtomatskega) 

doziranja. Na podlagi analize lesnega razmerja letnega prirasta, lesne zaloge in letnega poseka 

smo ugotovili, da imamo surovinski potencial. 

Ugotovili smo, da je v porastu poraba tega energenta, težava pa je, da ji proizvodnja ne sledi. 

Imamo veliko žagarskih podjetij, ki bi lahko z razširitvijo svoje dejavnosti zapolnile to vrzel, 

vendar smo na podlagi raziskave ugotovili, da so žagarska podjetja finančno oslabljena in da 

izgradnja peletne linije ne zagotavlja boljše finančne slike podjetje. Ni statistično pomembne 

razlike med podjetji, ki pelete proizvajajo, in podjetji, ki peletov ne proizvajajo. Treba bo 

spodbuditi celotno lesno industrijo. Povezati se morajo lastniki gozdov, žagarska podjetja, 

predelovalci lesnih izdelkov in izdelovalci sekancev ter peletov za ponovno oživitev 

lesnopredelovalne industrije.  

Na neki način se pri nas pospešuje izdelava izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ampak to ne 

reši velike količine kakovostnega lesa, ki ga neoplemenitenega izvažamo. Priča smo uspešnim 

poslovnim primerom oplemenitenja lesa z visoko dodano vrednostjo. Tu mislimo na izdelke, 

kot so lesena kolesa, lesene ure, lesena očala itd. Gre za mikro in manjša podjetja. To so 

vsekakor uspešni primeri, ki bi jih moralo biti več, ampak ne bodo rešili naše 

lesnopredelovalne industrije in velike količine lesa, ki zapušča državo neobdelan.  

Krivec za nastali položaj je delno kriza, v kateri smo se znašli, v večji meri pa obstoječ 

sistem, ki dopušča razpad te industrije, namesto da bi jo spodbujal. V sosednji Avstriji se 

lesnopredelovalna industrija krepi (tudi na račun Slovenije), pri nas pa slabi. Propad velikih 

lesnih obratov je za sabo potegnil še mnogo žagarskih podjetij, ki so na meji obstoja in 

namesto da bi širila dejavnost, na primer na proizvodnjo peletov, je njihov obstoj na meji, kar 

smo ugotovili na podlagi njihove finančne slike. 

Rešitev vidimo, tako za lesnopredelovalno panogo v celoti kot za večjo proizvodnjo peletov, 

v ponovni oživitvi pohištvene industrije in spodbudi gradnje lesenih objektov. S povečanjem 

proizvodnje teh panog bi se povečala poraba kakovostne hlodovine, ki jo sedaj izvažamo. Z 

večjo predelavo lesa bi se povečala tudi poraba lesnih ostankov, ki bi jih izrabili za izdelavo 

peletov.  
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Če bomo imeli dobro stoječo lesno industrijo, kot smo jo imeli v preteklosti, bo tudi ostankov 

iz biomase dovolj, zato ta del verige ne bi potreboval posebnih spodbud in bi bila proizvodnja 

peletov, kot stranski produkt lesne industrije, kot je v osnovi model tega kurilnega sredstva 

tudi zastavljen.  

V raziskavi smo namreč ugotovili, da širitev dejavnosti na proizvodnjo peletov samo po sebi 

ne prinese večje dobičkonosnosti. Če pa bi spodbudili lesnopredelovalno industrijo, bi se 

povečala količina razžaganega lesa in količina lesnih ostankov. Že sedaj 63 % žagarskih 

podjetij porabi manj kot 30 % lesnih ostankov za lastne potrebe, torej je več kot 70 % lesnih 

ostankov za druge namene. Če bi se povečala količina razžaganega lesa, bi se povečala 

količina lesnih ostankov, ki jih ne porabijo za lastne potrebe. Te ostanke bi lahko porabili za 

izdelavo peletov, poleg drugih, mokrih materialov.  

Drugi segment, ki ima tudi veliko lesnih ostankov, so mizarska podjetja in pri proizvodnji 

peletov bi se morala združiti mizarska podjetja in žagarska podjetja ter skupaj investirati v 

proizvodnjo peletov. 

Kar se tiče kakovosti peletov na našem trgu smo ugotovili, da cena ni statistično povezana s 

kakovostjo peletov, torej nanjo vplivajo tudi drugi dejavniki, kar je pomemben podatek za 

potrošnike kot proizvajalce.  

Potrošniki težko na podlagi cene ugotovijo, kakšno kakovost bodo kupili. Ugotovitve naših 

izračunov lahko pojasnimo s teoretično razlago, ki pravi, da kakovost ni sorazmerna s ceno. 

Del proizvodne cene sestavlja surovina za izdelavo peletov, veliko stroškov pa je tistih, ki 

nastanejo, ne glede na to, kakšna je kakovost peletov, zato ne bomo privarčevali, če kupujemo 

najcenejše pelete.  

Vsi trendi in zakonske smernice kažejo, da se poraba lesne biomase in konkretno tudi peletov 

povečuje, tako na ravni Slovenije, kot na ravni Evropske unije in ne nazadnje tudi na svetovni 

ravni. Trg na globalni ravni se je že precej razvil, trg v Sloveniji pa je v nekakšnem krču. 

Proizvodnja peletov je tesno povezana z lesnopredelovalno industrijo in ta je že nekaj časa v 

upadanju.  

Za ponovno oživitev te panoge bi bila potrebna državna finančna in zakonska spodbuda ter 

treba bi bilo dvigniti zavest ljudi o trajnostni rabi energije in uporabi lesa v gradbene namene.  

Lesnopredelovalno industrijo bi lahko dvignili na višjo raven, če bi spodbudili gradnjo lesenih 

hiš, tako javnih kot zasebnih. S tem bi pridobili na stotine novih delovnih mest, na stotine 

novih priložnosti v tej industriji in kakovost življenja v družbi bi se dvignila na višjo raven. 

Na spodbude pri gradnji hiš bi lahko vplivale tudi občine pri izdaji gradbenih dovoljenj in 

olajšav pri izdaji gradbenih dovoljenj.  
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Če bi lesnopredelovalna industrija zaživela, bi njen uspeh občutile tudi žagarska podjetja, ki 

so zdaj na robu preživetja. Z večjim obsegom poslovanja bi se povečala njihova naložbena 

sposobnost in bili bi sposobni investirati v linije za izdelavo peletov. Povečala bi se 

konkurenca in na ta račun bi svoj delež dobili tudi kupci. 

Trenutni položaj pa je, da je v porastu samo trgovanje s peleti, ampak ne našimi. V porastu je 

trgovina z uvoženimi peleti. Glede na to, da je trgovanje s peleti zanimivo, kaže dejstvo, da že 

skoraj vsaka trgovina prodaja pelete.  
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Priloga 1 

Uvoz in izvoz lesa v m
3 
za Slovenijo

 
  

UVOZ 

  Okrogli industrijski les
14

 Les za kurjavo - skupaj 

  

Okrogli 

industrijski 

les 

Indeks s 

stal. 

osnovo 

2005=100 

verižni 
indeks 

Les za 

kurjavo - 

skupaj 

Indeks s 

stal. 

osnovo 

2005 = 

100 

verižni 
indeks 

2005 296837 100   125747 100   

2006 382878 128,986 128,986 175194 139,323 139,323 

2007 506488 170,628 132,284 213618 169,879 121,932 

2008 475522 160,196 93,8861 248844 197,893 116,49 

2009 506864 170,755 106,591 260081 206,829 104,516 

2010 565617 190,548 111,591 278399 221,396 107,043 

2011 808267 272,293 142,9 334147 265,73 120,024 

2012 1028293 346,417 127,222 295251 234,798 88,3596 

2013 1198241 403,67 116,527 351444 279,485 119,032 

2014 1964842 661,926 163,977 419989 333,995 119,504 

VIR SURS 2015 

      

IZVOZ 

  Okrogli industrijski les Les za kurjavo - skupaj 

  

Okrogli 

industrijski 

les 

Indeks s 

stal. 

osnovo 

2005 = 

100 

verižni 
indeks 

Les za 

kurjavo - 

skupaj 

Indeks s 

stal. 

osnovo 

2005 = 

100 

verižni 
indeks 

2005 389148 100   19936 100   

2006 362664 93,19 93,19 58024 291,05 291,05 

                                                             

14 Okrogli industrijski les: hlodi za žago in furnir, les za celulozo in plošče ter drug okrogli industrijski 
les 
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2007 196074 50,39 54,06 63651 319,28 109,70 

2008 160284 41,19 81,75 80822 405,41 126,98 

2009 163451 42,00 101,98 97871 490,93 121,09 

2010 193516 49,73 118,39 113347 568,55 115,81 

2011 245631 63,12 126,93 202556 1016,03 178,70 

2012 204473 52,54 83,24 255911 1283,66 126,34 

2013 327206 84,08 160,02 246591 1236,91 96,36 

2014 287771 73,95 87,95 167677 841,08 68,00 

       

 



 

Priloga 2 

Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

SPREMNO BESEDILO 

Pozdravljeni, 

  

sem študentka UP Fakultete za management v Kopru in pripravljam magistrsko nalogo z 
naslovom Trg peletov in dobičkonosnost žagarskih podjetij v Sloveniji.  
  

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, zato Vas prosim, da si vzamete 3 minute časa in 
izpolnite spodnjo anketo. 

  

Za morebitna vprašanja sem Vam na voljo na spodjem kontaktu: 

tel: 031 636 813 

andreja.kac1@gmail.com 

 

Za izpolnitev ankete kliknite na spodnjo povezavo: 

 

#URL# 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam 

  

Andreja Kač 

 

 

Q1 - Regija vašega podjetja  

 

 Pomurska  

 Podravska  

 Koroška  
 Savinjska  

 Zasavska  

 Spodnjeposavska  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska  

 Gorenjska 
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  Notranjsko-kraška (Primorsko-notranjska)  

 Goriška  
 Obalno-kraška  

 

Q2 - Koliko hlodovine razžagate na leto?  

 

 do 4999 m3  

 od 5.000 do 14.999 m3  

 nad 15.000 m3  

 

Q3 - Koliko lesnih ostankov imate  pri svojem poslovanju?  

 

 do 15 %  

 od 16 % do 25 %  

 od 26 % do 35 %  

 od 36 % do 45 %  

 več kot 46 %  
 

Q4 - Koliko ostankov porabite za lastne potrebe (npr. ogrevanje in sušenje lesa)?  

 

 do 30 %  

 od 31 % do 50 %  

 od 51 % do 70 %  

 več kot 71%  
 

Q5 - Zakaj porabite večino žagarskih ostankov?  

 

 Zelo malo Malo Srednje Veliko Zelo 

veliko 

uporaba za lastno ogrevanje in sušilnice      
predelava v sekance, pelete ali brikete       
uporaba/prodaja za nastilj      
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prodaja podjetjem za iverne plošče      
prodaja podjetjem za predelavo v sekance, 

pelete ali brikete      

Drugo:      
 

Q6 - Ali imate linijo za izdelavo peletov?  

 

 DA  

 NE  

 

IF (1) Q6 = [1]   

Q7 - Katerega leta ste začeli z izdelavo peletov?  

 

leta   

 

IF (1) Q6 = [1]   

Q8 - Koliko ton peletov  proizvedete na leto?  

 

 do 500 ton  

 od 501 ton do 2.500 ton  

 od 2.501 ton do 5.000 ton  

 od 5.001 ton do 10.000 ton  

 od 10.001 ton do 20.000 ton   

 od 20.001 ton do 30.000 ton  

 od 30.001 ton do 40.000 ton  

 nad 40.001 ton  

IF (1) Q6 = [1]   

Q9 -   

 

Zelo malo Malo Srednje Veliko Zelo 

veliko 

Koliko peletov proizvedete iz lastnih 

surovin in odpadkov? 
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IF (1) Q6 = [1]   

Q10 - Kam prodajate pelete? Vpišite, koliko % 

prodate  v Slovenijo in koliko v tujino.  

 

Slovenija   

  

tujina     

   100 % 

 

IF (1) Q6 = [1]   

Q11 - Kje vidite največje težave pri proizvodnji peletov?   
 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-niti Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

nekonstantno povpraševanje      
prenizko povpraševanje      
prenizka prodajna cena      
visoki stroški skladiščenja      
visoki proizvodni stroški      
pomanjkanje surovin      
prenizke proizvodne kapacitete      
Drugo:      

 

IF (1) Q6 = [1]   

 

Q12 - Prosim, če vpišete naziv podjetja (neobvezno, ampak zelo zaželeno).  
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IF (2) Q6 = [2]   

Q13 -   

 Zagotovo 

ne 

Ne Mogoče Da Zagotovo 

da 

Ali ste že razmišljali, da bi naredili linijo za 
izdelavo peletov?      

 

IF (2) Q6 = [2]   

Q14 - Kakšni so razlogi, da še nimate linije za izdelavo peletov?  

 

  Zagotovo 

ne 

Ne Mogoče Da Zagotovo 

da 

pomanjkanje finančnih sredstev      
pomanjkanje surovin za izdelavo peletov      
prenizka prodajna cena peletov      
ne želim širiti dejavnosti      
pomanjkanje prostora      
Drugo:      
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DOBIČKONOSNOST    

PODJETJA, KI NE PROIZVAJAJO PELETOV 

zap. DOBIČKONOSNOST       

št. 2011 2012 2013 2014 POVP 

1 -0,04044 -0,04577 -0,274 -0,00173 -0,09048 

2 0,035075 0,051659 0,064458 0,098485 0,062419 

3 0,104868 0,113717 0,057128 0,054143 0,082464 

4 -0,09607 0,011847 0,022167 0,077191 0,003783 

5 0,073536 0,019565 0,054508 0,058917 0,051631 

6 0,044427 0,000971 0,057101 0,035578 0,034519 

7 0,044556 0,006899 0,075853 -0,12092 0,001597 

8 0,099993 0,068144 0,05649 0,070582 0,073802 

9 0,194486 0,099969 0,101403 0,170017 0,141469 

10 0,076347 0,032909 0,055706 0,082458 0,061855 

11 0,017174 0,027614 0,025077 0,102173 0,04301 

12 0,00393 0,009465 0,077297 0,011745 0,025609 

13 0,017437 0,005195 0,105637 0,052514 0,045196 

14 0,106478 -0,06803 0,037105 0,03085 0,026602 

15 -1,30458 -0,24305 0,12653 -0,96162 -0,59568 

16 0,089328 0,057158 0,028084 0,018208 0,048194 

17 0,290857 0,039821 0,042833 0,028028 0,100385 

18 0,00408 0,019811 0,037939 0,015807 0,019409 

19 0,214406 0,389408 0,381356 0,567906 0,388269 

20 0,025171 0,034299 0,017285 0,047461 0,031054 

21 -0,29142 -2,11802 0,204839 0,926279 -0,31958 

22 0,012083 0,015454 0,021037 0,010616 0,014798 

23 0,05993 0,056546 0,026937 0,032539 0,043988 

24   0,039049 0,012577 0,020723 0,024117 

25 -0,42228 -0,22306 -0,28947 -0,10044 -0,25881 

26 -0,0959 0,028891 0,054294 0,3226 0,07747 

27 -0,03687 -0,3222 -0,03763 -0,02965 -0,10659 

28 0,120918 0,09278 0,144082 0,118259 0,119009 

29     0,054259 0,070088 0,062174 

30 0,026117 0,010516 0,012481 0,041189 0,022576 

31   0,375507 0,057505 -0,07842 0,118198 
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32 0,026525 0,021154 0,025225 0,016783 0,022422 

33 0,045058 -0,34184 -0,12267 -0,07598 -0,12386 

34 -0,07885 0,125648 0,005228 0,038573 0,022651 

35     0,041083   0,041083 

36 0,154016 0,074723 0,176508 0,204693 0,152485 

37 8,1E-05 -0,1327 0,007369 0,015772 -0,02737 

38 0,114576 0,105723 0,115985 0,144426 0,120177 

39 0,023121 -0,03926 0,017481 0,019524 0,005217 

40 -2,34616 -0,03422 0 0,679657 -0,42518 

42 0,008718 0,005215 0,016683 0,012848 0,010866 

43 -0,1267 -0,02115 -0,17982 0,006507 -0,08029 

44 0,241363 0,245553 0,295743 0,339765 0,280606 

45 -1,00188 -0,23942 0,003108 0,024899 -0,30332 

46 0,002718 -0,00142 0,00071 0,001967 0,000994 

47 -0,25981 -0,43795 -0,35342 -0,57997 -0,40779 

48 0,000883 0,007024 0,001914 0,011693 0,005378 

49 0,007964 0,01348 0,015211 0,0475 0,021039 

50 0,254382 0,086048 0,309697 0,108457 0,189646 

51   0,015804 0,079894 -0,0777 0,006001 

52 -0,03535 0,107932 0,037685 0,076152 0,046605 

53 0,002346 0,007042 0,016922 0,060577 0,021722 

54 0,006175 0,007946 -0,13704 0,01287 -0,02751 

55 0,037771 0,05489 0,025981 0,02046 0,034776 

56 -0,07961 -0,19951 -0,18529 -0,29242 -0,18921 

57 0,026532 0,066331 0,03022 0,030922 0,038501 

58 0,052341 -0,333 -0,22185 -0,45215 -0,23867 

59 0,01489 0,021076 0,023914 0,030423 0,022576 

60 -0,48863 -1,21172 -0,3475 -0,1391 -0,54674 

61 0,014529 0,001805 0,007483 0,009009 0,008206 

62 0,057409 0,030503 0,038802 0,082748 0,052365 

63 0,070175 0,008271 0,062373 0,019749 0,040142 

64 0,070175 0,008271 0,062373 0,019749 0,040142 

65 0,127609 0,046084 0,082588 0,074098 0,082595 

66 0,079845 0,03223 0,040257 0,038856 0,047797 
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67 0,062664 0,123428 0,033346 0,073527 0,073241 

68 -0,04116 0,068891 0,018983 -0,08898 -0,01057 

69 0,007843 0,269156 0,058864 0,05495 0,097703 

70 0,011594 0,030802 0,019566 0,041765 0,025932 

71 0,010648 0,009019 0,028753 0,026768 0,018797 

72 0,030071 0,03447 0,017234 0,211228 0,073251 

73 0,030071 0,03447 0,017234 0,211228 0,073251 

74 0,01929 0,018454 0,015576 0,014546 0,016966 

75 0,178716 0,180048 -0,06988 0,043254 0,083034 

76 0,061262 -0,05854 0,072659 0,135662 0,05276 

77 -0,69212 0,031338 0,022525 -0,27028 -0,22713 

78 0,528654 0,250522 0,155155 0,324104 0,314609 

79 0,125693 0,090422 0,120443 0,126337 0,115724 

80 0,002733 0,002443 0,000741 0,001953 0,001967 

81 0,021541 0,02189 0,023917 0,018047 0,021349 

82 0,013274 0,032581 0,061805 0,064546 0,043052 

83 0,004048 0,01193 0,001501 0,004523 0,0055 

84 0,007576 0,009921 0,030223 0,016317 0,016009 

85 -0,10481 0,003874 0,040414 0,046764 -0,00344 

86 -0,13388 0,006541 -0,3706 -0,14324 -0,16029 

87 0,029514 0,02768 0,033766 0,032203 0,03079 

88 0,013063 0,269583 0,181417 0,238117 0,175545 

89 0,039217 0,021815 0,008912 0,008385 0,019582 

90 0,014439 0,002479 -0,02016 0,004663 0,000356 

91 0,091411 0,185964 0,177882 0,243197 0,174613 

92 0,051932 0,028726 0,188882 0,088015 0,089389 

93     -0,04222 -0,09098 -0,0666 

23   -0,94444 -0,36671 0,097932 -0,40441 

95 0,114115 0,02221 0,045983 0,002549 0,046214 

96 -1,57724 -1,29992 -0,58462 -0,19129 -0,91327 

97   0,044849 0,029788 0 0,024879 

98 0,04087 0,015677 0,19607 0,101274 0,088473 

99 -0,06064 0,283338 0,313396 0,233956 0,192512 

100 -0,06064 0,283338 0,313396 0,233956 0,192512 

101 0,01727 0,025221 0,009835 0,023501 0,018957 

102 0,031433 0,040924 0,053489 0,054887 0,045183 

103 0,005289 -0,02796 0,043308 0,040086 0,015181 
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104 0,002364 0,001889 -0,30188 -0,33532 -0,15824 

105 0,046035 0,051857 0,050329 0,054613 0,050709 

106 0,071179 0,112603 0,127426 0,042554 0,08844 

107 0,036254 0,086218 0,013108 0,01111 0,036673 

108 0,644055 0,469111 0,037852 -0,49339 0,164407 

109 0,036254 0,086218 0,013108 0,01111 0,036673 

110 0,012232 0,013105 0,012531 0,016259 0,013532 

111 -0,04757 -0,00687 0,008809 0,114192 0,017142 

112 0,04944 0,047703 0,047482 0,055616 0,05006 

113 0,07112 0,083027 0,068561 0,08566 0,077092 

114 0,125693 0,090422 0,120443 0,126337 0,115724 

115 0,047465 0,075765 0,010286 0,008225 0,035436 

116   0,031765 0,085418 0,081248 0,066144 

117   0,209411 0,265647 0,32883 0,267962 

118 -1,57724 -1,29992 -0,58462 -0,19129 -0,91327 

119 -0,08089 0,016486 0,024318 0,042516 0,000608 

120 0,019405 0,018048 0,003606 -0,06297 -0,00548 

121 0,006704 0,001613 0,035173 0,023372 0,016715 

122 0,010266 0,062194 -0,00129 0,525715 0,14922 

123 -0,14607 -0,14005 -0,73305 0,031032 -0,24704 

124 0,015532 0,01363 0,010811 0,011369 0,012836 

125 -0,4288 -0,68377 0,145489 0,041379 -0,23143 

126 0,146755 0,031293 -0,09474 -0,09559 -0,00307 

127 0,015809 0,020968 0,037559 0,011247 0,021396 

128 0,008398 0,010067 0,000738 0,007538 0,006685 

129 -0,13999 -0,71063 0,073195 0,011124 -0,19158 

130 0,046557 0,02797 0,072924 0,059007 0,051614 

131 0,008922 -0,02123 -0,00935 -0,00237 -0,00601 

132 0,00248 0,007727 0,017913 0,028718 0,01421 

133 -0,0215 -0,01598 -0,14823 -0,02836 -0,05352 

134 0,020031 0,015829 0,035267 0,035295 0,026606 

135 0,020568 0,023815 0,091061 0,017748 0,038298 

136 0,027425 0,019648 -0,06581 0,013477 -0,00131 

137 0,040325 0,034976 0,086677 0,039759 0,050434 

138 0,014261 0,024597 0,029726 0,011165 0,019937 

139 0,004115 0,010709 0,01498 0,00973 0,009883 

140 0,103819 0,136554 0,258586 0,147684 0,161661 
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142 0,044427 0,000971 0,057101 0,035578 0,034519 

143 0,120918 0,09278 0,144082 0,118259 0,119009 

144 0,015439 

-13,1                                                                                            

08270                                                           

-                                                                                                                             

21,6141 -0,72073 -8,87552 

145 -0,03302 0,053315 0,037545 -0,58541 -0,13189 

146 0,124097 0,123463 0,124333 0,230775 0,150667 

147 -0,07132 -0,17265 0,122649 0,208254 0,021734 

148 0,0992 0,059012 0,082909 0,06237 0,075884 

 

 





 

 

Priloga 4 

DOBIČKONOSNOST    

PODJETJA, KI NE PROIZVAJAJO PELETOV 

 

zap. DOBIČKONOSNOST       

št. 2011 2012 2013 2014 POVP 

1 0,0049 0,003899 0,004434 0,039318 0,013138 

2 0,254341 -0,45284 0,065758 0,101111 -0,00791 

3 0,022917 0,02466 0,019465 0,005307 0,018087 

4 0,034413 0,038353 0,050217 0,033622 0,039151 

5 0,006037 0,015364 -0,00394 0,002587 0,005012 

6 0,011327 0,036387 0,010583 0,000751 0,014762 

7 0,047675 0,071438 0,014755 0,005307 0,034794 

8 0,020897 0,022536 1 0,051415 0,273712 

9 0,102696 0,114082 0,116287 0,143191 0,119064 

10 0,090798 0,145455 0,003725 0,05124 0,072805 

11 0,085403 0,087808 0,043203 0,018563 0,058744 

12 0,0217 0,033242 0,045532 0,078715 0,044797 

13 0,003299 0,002072 0,128118 -0,22894 -0,02386 

14       -0,80025 -0,80025 

15       -0,5192 -0,5192 

16 0,019705 0,003057 -0,02199 0,000123 0,000225 

17 0,09769 0,012166 0,016114 0,016125 0,035524 

18 0,004213 0,005015 0,002228 0,005101 0,004139 

19 0,01382 0,025164 0,036793 0,00486 0,020159 

20 0 0 0,001733 0 0,000433 

21 0,115236 0,084182 0,088962 0,074558 0,090735 

  

 

 


