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Ustanovitelj in izdajatelj
Zveza lesarjev Slovenije.

Uredništvo in uprava
1000 Ljubljana, Karlovška cesta 3, Slovenija 
tel. 01/421-46-60, faks: 01/421-46-64 
e-pošta: revija.les@siol.net 

Uredništvo in sodelavci uredništva
Glavni urednik: prof. dr. Franc Pohleven
Odgovorni urednik: doc. dr. Miha Humar
Direktor: Bojan Pogorevc, univ. dipl. inž. 
Tehnični urednik: Stane Kočar, univ. dipl. inž. 
Lektoriranje: Darja Vranjek, prof. slov. in soc.

Oblikovalska zasnova revije 
Boštjan Lešnjak

Tisk 
Littera Picta d.o.o.

Uredniški svet
Predsednik: Bruno Gričar
Člani: Peter Tomšič, univ. dipl. oec., Mitja Strohsack, univ. dipl. 
iur., mag. Miroslav Štrajhar, univ. dipl. inž., Bruno Komac, univ. 
dipl. inž., mag. Andrej Mate, dipl. oec., Stanislav Škalič, univ. 
dipl. inž., Janez Pucelj, univ. dipl. inž., Igor Milavec, univ. dipl. 
inž., Florijan Cifrek, Edi Iskra, prof. dr. Marko Petrič, doc. dr. 
Milan Šernek, Zdenka Steblovnik, univ. dipl. inž., mag. Darinka 
Kozinc, univ. dipl. inž., mag. Majda Kanop, univ. dipl. inž., prof. 
dr. Franc Pohleven, Bojan Pogorevc, univ. dipl. inž.

Uredniški odbor
prof. em. dr. dr. h. c. mult. Walter Liese (Hamburg), prof. dr. 
Helmuth Resch (Dunaj), dr. Milan Nešič (Beograd), prof. dr. 
Radovan Despot (Zagreb) prof. dr. Vito Hazler, doc. dr. Miha 
Humar, prof. dr. Marko Hočevar, doc. dr. Manja Kitek Kuzman, 
Alojz Kobe, univ. dipl. inž., dr. Nike Krajnc, strok. svet. Borut 
Kričej, prof. dr. Jože Kušar, doc. Nada Matičič, prof. dr. Primož 
Oven, prof. dr. Marko Petrič, prof. dr. Franc Pohleven, mag. 
Marija Slovnik, doc. dr. Milan Šernek, prof. dr. dr. h. c. Niko 
Torelli, Stojan Ulčar, mag. Miran Zager, doc. Maruša Zorec, prof. 
dr. Roko Žarnič

Letna naročnina
Posamezna številka 4,50 EUR
Dijaki in študenti 16 EUR.
Posamezniki 35 EUR.
Podjetja in ustanove 160 EUR.
Obrtniki in šole 80 EUR.
Tujina 160 EUR + poštnina.
Naročnina velja do preklica. Pisne odjave upoštevamo ob koncu 
obračunskega obdobja.

Transakcijski račun 
Zveza lesarjev Slovenije-LES, Ljubljana, Karlovška cesta 3,
IBAN (TR): SI56 0310-0100-0031-882 pri SKB d.d., Ljubljana 
SWIFT: SKBASI2X

Revija izhaja v dveh dvojnih in osmih enojnih številkah letno.
Za izdajanje prispeva Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport 
Republike Slovenije.
Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost spada revija 
Les po 43. členu pravilnika med nosilce besede, za katere se 
plačuje DDV po stopnji 8,5 %.
Vsi znanstveni članki so dvojno recenzirani. 
Izvlečki iz revije LES so objavljeni v AGRIS, Cab International 
- CD-Tree ter v drugih informacijskih sistemih.

PRogRAmSKA 
SKUPINA LES IN 
LIgNoCELULozNI 
KomPozItI

Programske skupine so posebna oblika financiranja s 
katerimi Agencija za raziskovalno delo Republike Slo
venije (ARRS) podpira raziskovalno delo na univerzah 
in inštitutih v daljšem časovnem obdobju. S tem želi 
zagotoviti osnovna sredstva za raziskovalno delo. Po
nosni smo lahko, da tudi (ARRS) pozitivno ocenjuje 
naše delo. Na podlagi naših dosežkov in predložene
ga programa, nam je namenila najdaljše, šest letno 
financiranje, kar je zelo pomemben dosežek, saj nam 
to dejstvo služi za odlično referenco pri pridobivanju 
drugih sredstev v okviru razpisov ARRS. Veliko zaslu
go za ta dosežek imata tudi prejšnja voditelja programske skupine na na
šem Oddelku, prof. dr. Franc Pohleven in prof. dr. Marko Petrič.

Naša programska skupina Les in lignocelulozni kompoziti je sestavljena iz 
petih, neformalnih delovnih skupin v katerih poteka raziskovalno delo.

V okviru programske skupine vsako leto objavimo številne članke v sloven
skih in mednarodnih revijah. Rezultati našega dela so predstavljeni tudi na 
mednarodnih konferencah. Tako se pogosto dogaja, da je mednarodna 
javnost bolje seznanjena z rezultati našega dela, kot sodelavci in domača 
praksa. Zato smo se v naši programski skupini odločili, da na letnih srečanjih 
zainteresirani javnosti predstavimo svoje raziskovalne dosežke, dostopno 
opremo in s tem izboljšamo možnosti za sodelovanje. V primeru, da bodo 
ta srečanja uspešna, lahko sčasoma prerastejo v še kaj več.

 doc. dr. Miha HUMAR


