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Nosilec projekta:  
MIZARSTVO IN POSREDOVANJE, BOŽO ROBNIK, s.p. 

Naziv projekta:  
RAZVOJ LESNE PREDELAVE 

Namen projekta:  
Razvoj osnovnih dejavnosti na podeželju 

Glavne dejavnosti projekta: 
Naložba v opremo 

Cilj in rezultati projekta: 
Ohraniti dejavnost lesne predelave 

 
Vir sofinanciranja: 

Sklad EKSRP 

Vrednost sofinanciranja: 
4.173,41 EUR 

Vsebina projekta: 
Na območju LAS-a je velika količina lesne mase, saj je kar 87,57% površine gozdnate. Gozd in les je 
bil pomemben že od začetkov naseljevanja teh krajev. Bil je glavni vir preživljanja. Kljub izsekovanju 
zaradi glažut se je ohranil. Zato ni čudno, da je v drugi polovici preteklega stoletja na tem območju 
obstajala prepoznana lesno predelovalna industrija .  Torej je les je že od nekdaj predstavljal surovino, 
s katero so se preživljali tukajšnji prebivalci. Vendar je danes, kot izhaja iz analize območja LAS, 
opaziti  na območju LAS Drava  odsotnost ponudbe, ki izvira iz danosti območja. Torej tudi ponudbe 
predelave lesa. 
 
Zato je tudi v SLR LAS Drava zapisano, da bo LAS vzpodbujala ohranitev in nadaljnji razvoj dejavnosti 
lesne predelave. 
 
V Občini Lovrenc na Pohorju je osem zasebnikov, ki se ukvarjajo s predelavo lesa. Največ med njimi 
je žag, medtem ko se prijavitelj projekta ukvarja z dejavnostjo obdelave lesa v lesne izdelke – 
mizarstvom. S to dejavnostjo se ukvarja že od leta 1994. Tako kot v vseh dejavnostih, se tudi 
dejavnost mizarstva posodablja. Čeprav prijavitelj projekta izdeluje mizarske izdelke po klasičnem 
ročnem načinu, pa vendarle dandanes vsega ni več potrebno postoriti ročno in v prahu.  
 
Prijavitelj projekta je s tem projektom posodobil svoj proizvodni proces z nabavo novih strojev, ki  mu 
bodo olajšali delo. Pri njegovem delu je neobhodne proces, imenovan mozničenje (način lesne vezi). 
Med   vsemi   vrstami   lesnih   vezi   je   danes   najbolj   razširjena   in 
uveljavljena mozničena vez z mozniki, ki je še posebej pomembna pri  vezavi naravnega lesa. 
Prijavitelj bo v tem projektu nabavil stroj za mozničenje.  
 
Vedno bolj so iskani izdelki rustikalnega videza. Zato je prijavitelj nabavil orodje imenovano krtačni 
brusilnik, ki omogoča izdelavo novega izdelka v rustikalnem videzu. Prijavitelj je nabavil tudi vrtalnik, 
ki omogoča vrtanje stranskih lukenj. Ker pri obdelavi lesa nastaja veliko prahu je prijavitelj nabavil 
tudi sesalnik za prah in nekaj pomožnih orodij – strojev : podajalnik, robno brusilko. 
 

 


