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60 % pokritost z gozdovi

313.000 gozdnih posesti

461.000 lastnikov (75 % zasebnih lastnikov, 22 % 
država, 3 % občine)

Povprečna velikost gozdne posesti v zasebni lasti 
je 2,5 ha

89 % zasebnih lastnikov ima gozdne posesti     < 
5 ha
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8 m3 lesa v ostrešju

27%









Odslužen les in zakonodaja

V EU ni celovite direktive, ki bi obravnavala odslužen les. Tudi v 
slovenski zakonodaji les ni celovito obravnavan.

(Humar in Lesar, 2016)



Relevantne uredbe in direktive



ODPADEK

je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava 
zavreči ali mora zavreči

(Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv 2008/98/ES in Uredba o odpadkih)



ODPADEK

je vsaka snov oziroma predmet v tekočem, plinastem ali
trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika ali ki ga
proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali ne želi
uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu
škodi ali ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma
drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali
odložiti, kot je predpisano.

(Humar in Lesar, 2016)



STRANSKI PRODUKT (OSTANEK)

• Zagotovljena je nadaljnja uporaba snovi ali predmeta.
• Snov ali predmet se lahko neposredno uporabi brez

kakršnekoli nadaljnje obdelave, razen običajnih
industrijskih postopkov.

• Snov ali predmet se proizvaja kot sestavni del nekega
proizvodnega procesa.

• Nadaljnja uporaba je zakonita, tj. snov ali predmet
izpolnjuje vse s proizvodom, okoljem in varstvom
zdravja povezane zahteve za določeno uporabo, in ne
bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje.

(Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv 2008/98/ES)



PONOVNA UPORABA

vsak postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli,
ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere
so bili prvotno izdelani ali kateri drug namen.

(Humar in Lesar, 2016)



ODSLUŽEN LES ≠ LESNI OSTANEK

Recovered wood

Post consumed wood

Altholz



ODSLUŽEN LES ≠ LESNI OSTANEK

Odslužen konstrukcijski les

Staro pohištvo

Ostanki pakirnega materiala





RAZVRSTITEV ODSLUŽENEGA LESA
(Altholzverordnung)

• Razred AI: Les, ki je v svojem naravnem stanju in je bil morda le
mehansko obdelan in ni kontaminiran s kemikalijami.

• Razred AII: Lepljen, s površinskimi premazi obdelan les. Lepila in
premazi ne vsebujejo halogeniranih ogljikovodikov ali premazov za
les

• Razred AIII: Odslužen les obdelan s premazi, ki vsebujejo
halogenirane ogljikovodike a ne vsebujejo biocidnih proizvodov za
zaščito lesa.

• Razred AIV: Odslužen les, obdelan z zaščitnimi sredstvi za les
(železniški pragovi, telefonski drogovi, ograje, .... V ta razred uvrstimo
les, ki ga ne moremo uvrstiti v nižje tri razrede, z izjemo lesa, ki
vsebuje PCB



Mejne vrednosti v mg/kg za vsebnost nevarnih snovi v skladu z različnimi uredbami in priporočili

Onesnaževalo AltholzV (2002) SLO Uredba (2015) EPF (2004)

Arzen As 2 2 25

Baker Cu 20 20 40

Fluor F 100 100 100

Kadmij Cd 2 2 50

Klor Cl 600 600 1000

Krom Cr 30 30 25

Pentaklorofenol PCP 3 3 -

Svinec Pb 30 30 90

Polikrorirani bifenili PCB 5 5 -

Živo srebro Hg 0,4 0,4 25



























Zdrav del stebra Trhel del stebra





















LESENO OKNO ReWin
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Posekaj svoj les in grel te bo dvakrat. 
(Henry Ford)


