
 

 

 

 

 

 

Sporočilo za javnost (za objavo) 

 

Od hloda do hiše – vzpostavljanje slovenske lesno predelovalne verige 

Strateško povezovanje družb Lumar in iQwood 
 

Maribor, 10. november 2021 – Podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec skoraj nič-energijskih 

montažnih objektov, ki je s svojimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami že skoraj tri desetletja 

prisoten tako v Sloveniji kot tujini, v teh dneh beleži nov pomemben korak v razvoju družbe s 

pričetkom strateške naložbe in povezovanja z družbo iQwood, s čimer v Sloveniji končno nastaja 

partnerstvo, ki bo omogočilo povezovanje celotne lesno predelovalne industrije – od hloda do 

končnega izdelka (hiše). 

 

»S strateškim vstopom v podjetje iQwood v Lumarju nadaljujemo naše aktivnosti na področju 

trajnostnega razvoja in delovanja, ki smo si jih leta 2018 zastavili z našo trajnostno poslovno strategijo. 

Ker verjamemo v slovenski les in znanje pri proizvodnji kakovostnih polproizvodov in proizvodov, danes 

začenjamo lokalno zgodbo, ki pomeni priložnost za celotno slovensko lesno predelovalno verigo,« je 

dejal Marko Lukić, direktor in solastnik družbe Lumar. S prepletanjem stavbarske tradicije, ki jo na 

sodoben tehnološki način interpretira iQwood, in finalizacije objekta na ključ, ki ga ponuja podjetje 

Lumar, bo tako slovenskemu kot tujemu trgu ponujena storitev, ki si je ekološko ozaveščeni kupci z 

izredno individualiziranimi željami želijo, a je do sedaj niso mogli najti. »Produkt mozničenih lesenih 

sten brez lepil, ki smo ga vizionarsko razvijali vse od leta 2012 dalje, sem vedno videl kot pozitivno luč 

v tunelu slovenske lesne industrije. Z željo po resni proizvodnji smo marsikdaj iz podjetniškega vidika 

šli precej po robu, saj sem verjel, da lahko le z napredkom ustvarimo izvozni produkt slovenske lesne 

industrije. In povezovanje z Lumarjem zdaj materializira prav to, možnost, da produkt uspešno 

predstavimo in ponudimo tudi v tujini,« je ob napovedi strateškega povezovanja pojasnil Miha Bogataj, 

direktor iQwood. 

 

Celotna transakcija je vredna približno 1,5 milijona evrov, pretežni del sredstev pa se bo porabil za 

kapitalsko ojačitev podjetja iQwood ter za nakup tehnološko sodobnejšega in produktivnejšega stroja 

za večje proizvodnje zmogljivosti.  

 

Zapiranje krogov v Sloveniji 

Strateško povezovanje bo imelo pomemben vpliv na slovensko lesnopredelovalno verigo, saj bo 

omogočilo zapiranje krogov v Sloveniji, kar pomeni, da bo celoten proces, od hloda do končnega 

izdelka-hiše, potekal doma. Pogosta praksa je, da slovensko hlodovino izvažamo v tujino, nazaj pa 

uvažamo polizdelke in izdelke, ki imajo precej višjo ceno od cene izvožene hlodovine. »Na ta način 

bomo bogatili lokalno okolje, saj bomo prispevali k delovnim mestom z boljšo dodano vrednostjo, 

hkrati pa bo dodana vrednost ostajala v Sloveniji,« je še dodal Marko Lukić. V podjetju tudi upajo, da 



bodo iz slovenskih državnih gozdov lahko dobili zadostne količine hlodovine in ne bo les ozko grlo, saj 

bi omenjeno za njihovo rast in razvojne načrte pomenilo izredno velik izziv. 

 

Nagrajena in okolju prijazna tehnologija 

iQwood je industrijsko zasnovan izdelek, ki združuje stoletna stavbarska znanja in sodoben pristop k 

gradbeništvu ter arhitekturi. »Tako so nastali konstrukcijsko izredno močni masivni leseni elementi, ki 

smo jih letos uspešno testirali na Zavodu za gradbeništvo in s katerimi kreiramo popolnoma nove 

standarde bio gradnje v Sloveniji in tudi širše. Za proizvodnjo teh elementov smo morali razviti prav 

poseben stroj s CNC tehnologijo, za katerega smo letos prejeli srebrno nacionalno priznanje za 

inovacije Gospodarske zbornice Slovenije,« je pojasnil Martin Hladnik, novi direktor iQwood d.o.o. 

 

Izvozni produkt zelene Slovenije 

Vizija in ambicije partnerstva niso usmerjene zgolj v Slovenijo. Podjetji sta že uspešno nastopali v tujini, 

strateško povezovanje pa prinaša številne konkurenčne prednosti, pri čemer bo iQwood ključni izdelek, 

ki ga bosta ponudili širšemu evropskemu trgu ter tako ustvariti velikoserijski izvozni produkt zelene 

Slovenije. »V tujini, kjer je potencial za gradnjo iz lesa, brez lepil in na arhitekturno visokem nivoju zelo 

velik, že zaznavamo veliko interesa za naše konstrukcije za gradnjo javnih objektov in stanovanjskih 

hiš. Tako smo še pred uradnim začetkom sodelovanja v Avstriji začeli z gradnjo nadstandarnega objekta 

iz iQwooda, ki ga podjetji pravkar finalizirata,« dodaja Marko Lukić. 
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O podjetju Lumar 

Družinsko podjetje Lumar je bilo ustanovljeno leta 1993. V četrt stoletja delovanja je podjetje zgradilo 

preko 2.450 različnih montažnih objektov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Filozofija 

razmišljanja, delovanja in razvoja podjetja je usmerjena v ustvarjanje kakovostnih objektov, ki ob 

minimalnem obremenjevanju okolja ponujajo maksimalno bivalno ugodje in visoko energetsko 

učinkovitost. Vse to se odraža v sloganu podjetja Živi najbolje. Z zgodnjo usmeritvijo v trajnostno 

gradnjo, hitrim vpeljevanjem sodobnih znanj in tehnologij za gradnjo inovativnih objektov v pasivnem 

standardu, ustvarjanjem novih trendov ter praktično neomejenimi možnostmi izpolnjevanja 

individualnih želja in pričakovanj kupcev, se je podjetje uveljavilo kot najbolj inovativno in uspešno 

slovensko podjetje med proizvajalci montažnih objektov. Nove trende trajnostne gradnje prikazujejo v 

vzorčni hiši v Dragomlju, ki je prva slovenska hiša s certifikatom Active House. V letu 2020 so ustvarili 

za 19,13 milijona evrov prihodkov od prodaje, dodana vrednost na zaposlenega je znašala 61.091 

evrov. Podjetje zaposluje 88 sodelavcev. 

 

http://www.iqwood.com/


O podjetju iQwood 

iQwood tehnologija izhaja iz montažnega podjetja, ki uspešno deluje že od leta 1992.                               

Podjetje je ves čas stremelo h gradnji z naravnimi materiali ter združevalo tradicionalna znanja naših 

prednikov s CNC tehnologijo.  Tako so leta  2011 uvedli tehnologijo iQwood, jo preizkušali in nenehno 

izpopolnjevali, da lahko danes ponudijo najboljše. V času do danes so razvili lastno proizvodnjo, 

izpopolnili nov, visokoproduktivni stroj, za katerega so v letošnjem letu prejeli nagrado za inovativnost 

na Gospodarski zbornici Slovenije. Ves čas izpopolnjujejo ter dopolnjujejo proizvodni program. Dobro 

uveljavljena blagovna znamka, odlični stiki z arhitekti in dolgoletne izkušnje z montažo omogočajo 

zaupanja vreden izdelek. Izkušena ekipa je kos najzahtevnejšim konstrukcijskim in izvedbenim nalogam 

zaradi izurjenosti ekipe ter zaradi lastnega razvoja in sodobno opremljene proizvodnje. Z masivno, 

stabilno in varno leseno gradnjo, brez lepil in kovin ponujajo najboljše okolje za bivanje, človeku in 

naravi prijazno. Delajo s srcem in so prinašalci zdravega načina bivanja. Drugače ne znajo in nočejo, 

zato ustvarjajo ekološke lesene masivne elemente za izvedbo hiš z vrhunskim udobjem bivanja. 

 


