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POPIS SEKALNIKOV 2015
Gozdarski inštitut Slovenije

Za lažje sporazumevanje med proizvajalci, ponudniki 
in uporabniki standard SIST EN ISO 17225-1 predlaga 
lastnostne razrede za sekance; npr. sekance z vsebnostjo 
vode pod 25 odstotkov ter prevladujočo frakcijo med 
3,15 in 31,5 mm se razvrsti v lastnostni razred M25 ter 
P31. Glede na rezultate opravljene ankete na slovenskem 
trgu prevladujejo sekanci velikostnega razreda P31, sledi 
razred P45 in P100, sekanci s prevladujočo frakcijo med 
3,15 mm in 16 mm (P16) pa so redkost. Najštevilčnejši 
so na trgu sekanci z vsebnostjo vode med 10 in 25 % 
(lastnostni razred M20 in M25), sledijo tisti z vlažnostjo 
med 25 % in 35 % oz. nad 35 %.

Od procesa proizvodnje sta najbolj odvisna prevladujoča 
velikost delcev in vsebnost vode, medtem ko so preostali 
parametri kakovosti odvisni predvsem od uporabljene 
surovine. Posledično imata ta dva parametra na končno 
ceno proizvoda največji vpliv. Običajno velja, da so 
sekanci z manjšimi delci v prevladujoči frakciji ter z nižjo 
vsebnostjo vode dražji, saj je za drobljenje in sušenje 
lesne biomase potrebne več energije. Zato ni čudno, da 
so sekanci s prevladujočo frakcijo med 3,15 in 16 mm 
(P16) ter vsebnostjo vode pod 10 % (M10) praviloma 
dražji. Obratno velja za sekance P100 in M50, ki stanejo 
v povprečju 8,55 €/nm3 oz. 33,35 €/t. Za najpogostejšo 
obliko sekancev z vsebnostjo vode med 10 in 25 % (M20 
in M25) ter prevladujočo frakcijo med 3,15 mm in 31,5 
mm (P31) bomo (s stroški prevoza) trenutno odšteli 17,32 
€/nm3 oz. 76,55 €/t. Navedene cene so brez vključenega 
DDV.

Vpliv na ceno dostavljenih sekancev imajo tudi stroški 
prevoza, ki se zaračunavajo bodisi na število prevoženih 
kilometrov in/ali na količino dostavljenih sekancev. Cena 
sekancev brez dostave je običajno od 12 % do 16 % nižja.

6. Zunanja trgovina s sekanci
Zunanje trgovinski tokovi so bili v zadnjih desetih letih 
dinamični. Na dinamiko in obseg so vplivali predvsem 
prenos modernih tehnologij, rast proizvodnje sekancev 
v Sloveniji, vstop Slovenije v EU, povečevanje rabe 
sekancev za energetske namene v Sloveniji in v tujini, 
uporaba sekancev za daljinsko ogrevanje v Ljubljani ter 
strukturne spremembe v industriji celuloze (prenehanje 
proizvodnje kemične celuloze v letu 2006) in industrijah 
lesnih kompozitov (iverne in vlaknene plošče).

Lani je praktično ves uvoz, kjer prevladujejo sekanci iz 
listavcev, izviral iz Hrvaške (95 %). Izvoz sekancev, kjer 
prevladujejo sekanci iz lesa iglavcev, gre v Italijo in 
Avstrijo. 

Na podlagi analize podatkov Popisa sekalnikov 2015 
ocenjujemo, da so zajeta podjetja izvozila 180.000-
190.000 ton sekancev, kar predstavlja 85-90 % uradno 
izvoženih količin.

Grafikon 3:  Zunanja trgovina s sekanci  (Vir osnovnih 
podatkov SURS, obdelava GIS)
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1. Raba lesne biomase v Sloveniji
V Sloveniji za namene ogrevanja uporabljamo različne 
oblike lesnih goriv. Najbolj pogosta je uporaba drv, katerim 
sledijo lesni sekanci in lesni peleti. Uporaba lesnih briket 
je zanemarljiva. Lesna goriva se večinoma uporabljajo v 
gospodinjstvih, kljub temu v zadnjem času opažamo vse 
več manjših daljinjskih sistemov ogrevanja in individualnih 
sistemov v javnih stavbah. 

Poleg rabe različnih lesnih goriv v zadnjih letih zelo 
intenzivno spremljamo tudi proizvodnjo nekaterih oblik 
lesnih goriv, predvsem lesnih sekancev in pelet. V tej brošuri 
vam podajamo nekaj najbolj zanimivih ugotovitev raziskave 
o proizvodnji lesnih sekancev v Sloveniji (Popis sekalnikov 
2015), ki smo jo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) 
izvedli jeseni 2015. 

2. Zajem podatkov
V raziskavo smo vključili večino lastnikov sekalnikov v 
Sloveniji. Podatke o lastništvu sekalnikov smo pridobili iz baze 
podatkov o prejemnikih nepovratnih sredstev, preko članov 
strojnih krožkov, kupcev strojev ter iz malih oglasov. Največji 
delež anketirancev so predstavljali proizvajalci sekancev, ki 
so bili vključeni v tovrstno raziskavo že leta 2011. V raziskavo 
nismo zajeli sekalnikov, ki glede na podatke proizvajalcev 
strojev ne dosežejo učinka 5 nm3/h. 

V vseh izvedenih popisih sekalnikov (2008, 2011, 2015) se:
•	 število sekalnikov v Sloveniji nanaša na leto popisa, 

•	 podatki o proizvodnji sekancev pa na eno leto poprej. 

3. Primerjava popisov sekalnikov
Iz naših dosedanjih raziskav proizvodnje sekancev v Sloveniji 
je razvidno, da se je število sekalnikov v zadnjih letih več kot 
samo podvojilo. Po podatkih iz preteklih raziskav, ki smo 
jih opravili na GIS-u, je bilo leta 2008 v Sloveniji 62, v letu 
2011 že 122, v letu 2015 pa 186 sekalnikov. Torej se je število 
sekalnikov med letoma 2008 in 2015 povečalo kar za 200 %, 
med letoma 2011 in 2015 pa za 52 %. 

Na grafikonu 1 je razvidna dinamika povečevanja prisotnosti 
sekalnikov v posameznih statističnih regijah v letih 2008, 2011 
in 2015. V vseh regijah je moč zaznati bistveno povečanje 
številčnosti teh strojev med posameznimi obdobji.

4. Rezultati Popisa sekalnikov 2015
V raziskavo smo vključili 186 sekalnikov, ki so v lasti 179 
posameznikov oziroma podjetij. Razlika nastane, ker ima šest 
posameznikov v lasti dva sekalnika, v enem primeru ima en 
lastnik v lasti tri sekalnike. Zanimiv je tudi primer, ko imata 
dva posameznika skupaj v lasti en sekalnik. Ocenjujemo, da 
je dejansko število sekalnikov lahko še nekoliko večje.

Po številčnosti prevladujejo majhni sekalniki (zmogljivost do 
30 nm3/h), ki pri nas predstavljajo 52 % vseh evidentiranih 
sekalnikov. S 30-% deležem jim sledijo srednji sekalniki 
(zmogljivosti 30-100 nm3/h). Velikih sekalnikov s 
sposobnostjo proizvodnje več kot 100 nm3/h pa je v Sloveniji 
34, torej 18 % vseh evidentiranih sekalnikov. 

Razporejenost sekalnikov in njihova številčnost na območju 
Slovenije sta razvidni na karti Slovenije. Največ sekalnikov 
je v gorenjski regiji, sledita ji osrednjeslovenska in savinjska 

regija. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da so sekalniki 
večinoma mobilni in da lahko proizvajajo lesne sekance v 
katerikoli statistični regiji v Sloveniji. 

Zanimivi so tudi podatki glede prisotnosti posameznih 
znamk sekalnikov v Sloveniji, in sicer: največ sekalnikov 
zajetih v našo analizo je domače znamke Bider (48 %), 
sledijo jim sekalniki Eschlböck (12 %) in Mus-max (11 %). 
Poleg že omenjenih znamk sekalnikov pa smo evidentirali 
še sekalnike proizvajalcev: Heizohack, Hrust, Jenz, Pezzolato, 
Starchl, Doppstadt, Willibald, Albach, Bentele, Bruks, Farmi, 
Junkkari, Komptech, Teknamotor, Weinmann in Woodsman. 

Pridobljeni podatki kažejo, da je bila proizvodnja sekancev v 
letu 2014 s sekalniki, zajetimi v raziskavo, dobrih 1.500.000 
nm3. Glede na podatke iz študije v letu 2011, ko je proizvodnja 
znašala približno 1.000.000 nm3, se je proizvodnja sekancev 
bistveno povečala. Proizvodnja lesnih sekancev v letu 2007 
pa je bila ocenjena na 460.000 nm3. V letu 2014 je bilo največ 
sekancev proizvedenih v savinjski regiji (512.000 nm3), 
temu je sledila gorenjska (250.000 nm3), osrednjeslovenska 
(160.000 nm3) ter primorsko – notranjska regija (143.000 
nm3). Ostale regije so imele proizvodnjo manj kot 100.000 
nm3. Evidentirani sekalniki kot vhodno surovino večinoma 
uporabljajo sečne ostanke in zeleni odrez (47 %), okrogel les 
slabše kakovosti (28 %), žagarske ostanke (23 %) ter odslužen 
les (2 %). 

Lastnike sekalnikov smo med drugim spraševali tudi o vplivu 
žledoloma 2014 na njihovo proizvodnjo lesnih sekancev. 
56 % vseh vprašanih je odgovorilo, da žledolom na njihovo 
proizvodnjo ni imel vpliva, medtem ko je ostalih 44 % zaznalo 
vpliv žledoloma. Slednji so ta vpliv opisali predvsem kot 
povečanje proizvodnje lesnih sekancev, povečanje ponudbe 
vhodne surovine in lesnih sekancev na trgu ter kot znižanje 
cen končnega proizvoda (lesnih sekancev).

5. Cene storitev mletja, lesnih sekancev
Storitve mletja s sekalnikom opravlja skoraj 60 % vseh 
lastnikov sekalnikov, med temi so večinoma tisti, ki imajo 
sekalnike vsaj srednje kapacitete (30 ali več nm3/h). Cene 
mletja so v razponu od 2,5 do 6 €/nm3 (brez DDV) in zavisijo 
predvsem od vrste vhodne surovine, količine zmletih 
sekancev ter samega mesta mletja. Povprečna cena mletja 
znaša 4,2 €/nm3 (brez DDV).

Na podlagi opredeljenih mejnih vrednosti posameznih 
kazalnikov kakovosti (lastnosti) standard SIST EN ISO 
17225-4 sekance razvršča v štiri kakovostne A1, A2 ter B1 in 
B2. Med pomembnejšimi kazalniki kakovosti so vsebnost 
vode, velikost delcev, gostota nasutja in vsebnost pepela. 
Proizvajalci in ponudniki pa naj bi na deklaracijah poleg 
omenjenih karakteristik navajali tudi poreklo in izvor surovine. 

Grafikon 1: Prisotnosti sekalnikov v posameznih statističnih                      
regijah v letih 2008, 2011 in 2015

Grafikon 2: Razpon cen najpogostejših oblik sekancev na slo. 
trgu (s križcem je označena povprečna vrednost)

Lokacije sekalnikov po statističnih regijah (l. 2015)

sekalniki-rk5.indd   2 7.3.2016   11:29:00


