UNIVERZA V LJUBLJANI
PRAVNA FAKULTETA

MAGISTRSKA DIPLOMSKA NALOGA

ANALIZA LESNE INDUSTRIJE IN PRIMER ZAGONA LESNOPREDELOVALNEGA
OBRATA

Avtorica: Ula Veber
Mentor: prof. dr. Franjo Štiblar

Ljubljana, september 2018

Zahvala
Za pomoč in podporo pri pisanju magistrske diplomske naloge se zahvaljujem mentorju prof.
dr. Franju Štiblarju, mag. prava Bojani Novak Hladnik in družini.
2

POVZETEK
Naslov dela je Analiza lesne industrije in primer zagona lesnopredelovalnega obrata. Naloga
je sestavljena iz dveh delov, splošnega teoretičnega in praktičnega. Prvi del se nanaša na
analizo slovenske lesnopredelovalne industrije in način upravljanja z državnimi gozdovi. V
praktičnem delu pa je predstavljen konkretni primer ustanovitve lesnopredelovalnega obrata,
pri čemer so v ospredju predvsem bilanca stanja in bilanca uspeha prihodnjega obrata ter
raziskave trga. Na začetku ugotavljam, da so gozdovi pomemben del ekosistema in da nudijo
tako življenjski prostor živalim in rastlinam kot tudi prostor ljudem za sprostitev. V nadaljevanju
ugotavljam, da Slovenijo v skoraj 60 odstotkih prekrivajo gozdovi (kar jo uvršča na tretje mesto
po gozdnatosti v Evropski uniji), da sekamo manj, kot je možnost poseka, in da je 74 odstotkov
gozdov v zasebni lasti, preostalo pa v lasti države oziroma občin. Za Slovenijo je značilna
drobna lastniška posest, kar povzroča težave pri učinkovitem gospodarjenju z gozdovi. Prišlo
je tudi do upada zaposlenih v lesni industriji in propadlo je večje število podjetij v tej panogi.
Previsok je izvoz hlodovine, manjkajo členi v verigi, ki bi zagotavljali doma polizdelke za
domače proizvajalce končnih izdelkov. Vse to se odraža v nižji dodani vrednosti na
zaposlenega, saj dodano vrednost na lesu ustvarjajo v tujini, pri čemer se kot skupna točka in
razlog teh problemov izkaže premajhno vlaganje v razvoj in tehnološko razvitost industrije.
Zaradi vsega tega prihaja do paradoksa, ko izvažamo hlode v tujino, potem pa izdelke iz istega
lesa dražje uvažamo v domovino. Nakazuje se prihod tujega kapitala v to panogo, pri čemer
se krešejo mnenja, ali bo to za slovensko gospodarstvo dolgoročno dobro. Z gozdovi v lasti
Republike Slovenije upravlja družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki za zdaj izkazuje
pozitivne

poslovne

rezultate,

a

problemi

ostajajo

(neenotnost

pri

vzpostavljanju

lesnopredelovalnih centrov, politika podjetja).
V praktičnem delu ugotavljam, da je v Sloveniji dovolj surovine, ki bi jo potreboval nov
lesnopredelovalni obrat. Prikazujem odkupne cene gozdnega lesnega sortimenta, pri čemer
najvišjo ceno dosegajo hlodi hrasta. Predstavljam tudi realno bilanco stanja in bilanco uspeha
novega obrata, ki bi se lahko imenoval Slovenska žaga, d. o. o. Šlo bi za lesnopredelovalni
obrat oziroma žago. Ustanovitev je lahko realna opcija, a je treba za nadaljnje konkretnejše
korake še dodatno raziskati trg in pridobiti kupce oziroma pogodbe. Se pa nakazuje kot opcija
in kot nekaj, česar na trgu še ni, saj bi ta obrat proizvajal polizdelke za proizvajalce končnih
izdelkov v panogi lesenih gradenj – to potrjuje tako obisk lesnopredelovalnega podjetja kot tudi
vprašalnik, poslan podjetju, ki proizvaja hiše iz lesa. Obstaja tudi možnost pridobivanja
(nepovratnih) sredstev za novi obrat.
Ključne besede: gozd, les, predelava lesa, strateška surovina, lesnopredelovalna industrija,
izvoz hlodovine, dodana vrednost, tehnološki razvoj, državni gozdovi, lesnopredelovalni obrat.
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SUMMARY
The title of the paper is Analysis of the wood industry and an example of the establishment of
a wood processing plant. The paper consists of two parts, general and practical. The first part
of the paper deals with the analysis of the Slovenian wood processing industry and with the
way we manage state forests. The practical part relates to the concrete case of the
establishment of a wood processing plant. At the beginning, I find that forests are an important
part of the ecosystem and that they offer a living space for animals and plants, as well as space
for people to relax. Hereinafter, I find that Slovenia is overlapped by forests by almost 60%,
which places us in third place in the European Union. We cut less wood than it is possible and
74% of the forests are privately owned, while the rest is owned by the state or the
municipalities. I find that Slovenia is characterized by a small ownership stake in forests, which
is a problem in the efficient management of forests. We see that there has been a decline in
the number of employees in the wood industry and that many companies in this industry have
collapsed. The export of logs is too high and we are missing links in the chain, which would
provide semi-products for domestic manufacturers of finished products. All of this is reflected
in the lower added value per employee, plus the added value on wood is created abroad. A
common point and the reason for these problems is insufficient investment in the technological
development of the industry. I find that due to all this, a next paradox occurs: we export raw
logs abroad, and then we import products made from this same wood for a higher price back
to our homeland. The arrival of foreign capital in this industry is indicated, with different
opinions being expressed whether this will be good for the Slovenian economy in the long run.
The forests owned by the Republic of Slovenia are managed by the Slovenski državni gozdovi,
d. o. o. (Slovenian National Forests, Ltd.), which is currently showing positive business results,
but problems remain (disparity in the question of establishing wood processing centres,
company policies). In the practical part, I find that there are sufficient raw materials in Slovenia
for the new wood processing plant. The highest redemption price is achieved by logs of oak. I
present a concrete balance sheet of the new plant, which could be called Slovenska žaga, d.
o. o.; it would primarily function as a sawmill. I find that this plant is a realistic option, but further
concrete steps are required together with additional market research and the acquisition of
customers. However, it is highly suggested for this plant to produce semi-products for endproduct manufacturers in the wooden house industry. This is confirmed by our visit to the wood
processing company and by the questionnaire sent to the company that produces wooden
houses. I also find that there is a possibility of obtaining (non-refundable) funds for the new
plant.
Key words: forest, timber, processing of wood, strategic material, wood processing industry,
export of logs, added value, technological development, state forests, wood processing plant.
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Uvod
Gozd je življenje. V Sloveniji nas skoraj povsod, kamor usmerimo pogled, pričaka zelena
barva, to je barva gozdov. Zelena je tudi barva oblačil številnih slovenskih športnih
predstavnikov. Gozd nam nudi še možnost ogrevanja domov, je kraj, kamor se odpravimo po
sprostitev, ne nazadnje pa je za številne živali tudi dom. A čeprav gozd prekriva večino ozemlja
Slovenije, še ne moremo reči, da omogoča tudi najmočnejšo industrijo v državi, da daje veliko
(kakovostnih) delovnih mest, da prinaša veliko dodane vrednosti, da izkoriščamo njegov
gospodarski potencial, ki bi bil koristen za državo kot celoto. Gre za problem, ki ga izpostavljam
tudi v magistrski diplomski nalogi, saj se dogaja ravno nasprotno. Ta potencial namreč
izvažamo v tujino, namesto da bi ga izkoristili doma. Velika priložnost je tako dobesedno pred
pragom, a nam je še ni uspelo udejanjiti.
V magistrski nalogi se tako osredotočam na pereč problem lesne industrije v Sloveniji. Gre za
področje industrije, ki bi vsaj glede na naravne danosti Slovenije morala biti ena vodečih in
prepoznavnih v državi. Vendar ne gre le za vprašanje industrializacije gozdov, ta tema v osnovi
svoj pomen črpa že iz dejstva, da so gozdovi del identitete Slovenije, da smo v svetu
prepoznavni kot zelena država in da so gozdovi sami po sebi pomembni v našem življenju že
zaradi svojega ekosistema.
Slovenija je, kot je znano, ena izmed držav z največjo gozdnatostjo v Evropski uniji. Pa smo
tako visoko tudi po uspešnosti lesne industrije? Realnost je drugačna, kajti gre za panogo, v
kateri je v preteklosti prišlo do propada številnih močnih lesnopredelovalnih podjetij in zato tudi
do upada števila zaposlenih. Majhna je tudi dodana vrednost in les se preprodaja v tujino,
namesto da bi se ta naravna prednost izkoriščala v prid slovenskemu gospodarstvu in
slovenskemu delavcu. Gre torej za področje, na katerem se pojavlja kar nekaj problemov, a
po drugi strani to pomeni, da se lahko pojavi tudi kar nekaj rešitev, ravno iskanje rešitev in
vzrokov za težave pa je poglavitna nit magistrske naloge. Vendar pa ne gre le za teoretično
razlago in opis podatkov, saj v nalogi predstavljam tudi konkreten primer zagona
lesnopredelovalnega obrata, ki bi lahko bil primer rešitve boljšega izkoriščanja tega naravnega
bogastva doma, da ne bi prišlo več do prehajanja sredstev v tujino.
Prvi del magistrske naloge je splošni teoretični del, v katerem predstavljam nekaj
pomembnejših podatkov o gozdovih in upravljanju z njimi v Sloveniji. Po splošni predstavitvi
pomembnosti gozdov opisujem pomembnejše podatke o gozdovih in lesni industriji, kot so
gozdnatost države, količina lesne zaloge, prirastek, poseka gozdov, številke v lesni industriji
skozi čas in obeti v prihodnosti. Predstavljam pa tudi lastniško strukturo gozdov v Sloveniji in
dejavnike, ki naše gozdove ogrožajo. Sledi predstavitev pomena in organiziranosti
gospodarjenja z gozdovi pri nas. V tem okvirju je na splošno predstavljeno tudi upravljanje z
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gozdovi v lasti Republike Slovenije. Pri tem je seveda omenjena gospodarska družba
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je bila ustanovljena z Zakonom o gospodarjenju z
gozdovi v lasti Republike Slovenije kot odgovor na potek koncesijskih pogodb za upravljanje z
gozdovi v lasti Republike Slovenije. Predstavljeni so osebna izkaznica podjetja, organizacijska
struktura in normativna podlaga podjetja, torej zakon, na podlagi katerega je bila družba
ustanovljena. Sledijo pregled poslovnih rezultatov podjetja in kratek opis ureditve upravljanja
z državnimi gozdovi v tujini ter moje mnenje o upravljanju.
Po splošnem teoretičnem delu magistrske naloge sledi osrednji, praktični del, v katerem je
predstavljena možnost obrata, ki bi lahko bil eden izmed korakov do rešitve lesnopredelovalne
industrije v Sloveniji. Opisan je namreč konkreten primer zagona lesnopredelovalnega obrata.
Surovina (les) je zagotovljena, predstavljene pa so tudi vrste izdelkov, ki jih poznamo
(neobdelan in obdelan les ter končni izdelki). Treba je bilo raziskati zdajšnje stanje v slovenski
lesni industriji in ugotoviti, katera so podjetja v panogi (predelovalci hlodovine, lesa, proizvajalci
končnih izdelkov). Vprašanja, na katera skušam odgovoriti, so še, kakšna je struktura prodaje
in kateri je poslovni model oziroma poslovni načrt za postavitev novega obrata za predelavo
lesa. Ta del dopolnjujem z vprašalnikom, poslanim podjetju, ki proizvaja lesene hiše, in z
reportažo obiska lesnopredelovalnega podjetja. Ne smemo pozabiti tudi na pravni okvir, ki je
pomemben ob ustanavljanju takega obrata – d. o. o. V nadaljevanju preverjam tudi obstoj
možnosti pridobivanja (nepovratnih) sredstev.
Preizkušena bo hipoteza, po kateri bi ustanovitev takega podjetja lahko pomenila ravno tisti
manjkajoči člen v slovenski lesnopredelovalni industriji, ki bi lahko prispeval k dvigu dodane
vrednosti, ohranjanju sredstev v domačem gospodarstvu in zmanjšanju izvažanja lesa v tujino,
od koder ga potem obdelanega kupujejo domača podjetja. Preizkušena pa bo tudi hipoteza,
da je glavni problem slovenske lesne industrije izvažanje hlodovine v tujino, kar je posledica
želje po hitrem zaslužku in slabe tehnološke razvitosti industrije.
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I SPLOŠNI DEL
Splošno o gozdovih
V Sloveniji je še vedno prisoten občutek, da se ne zavedamo dovolj pomena in bogastva, ki
nam ga les kot naravna danost lahko nudi. Z analizo lesne industrije in s konkretnim primerom
ustanovitve lesnopredelovalnega obrata skušam v nadaljevanju vplivati na razmišljanje o tem.
»Gozd je sklenjen sestoj gozdnega drevja, skupaj z grmovjem in prizemnimi rastlinami.«1 Tako
zatrjuje Geršak v osnovni definiciji gozda. Zakaj so gozdovi pomembni in kdo pokriva to
področje na državni ravni? Gozdovi so del identitete države Slovenije, so eno izmed njenih
največjih naravnih bogastev in predstavljajo del njene dediščine. Slovenija je po svetu
prepoznana kot zelena dežela, dežela gozdov, ki prispevajo tudi k temu, da turisti z vsega
sveta želijo Slovenijo obiskati tudi zato, ker želijo občutiti našo naravo. Gozdovi poleg tega
zagotavljajo tudi pomemben gospodarski vpliv in številna delovna mesta, uspešnost na tem
področju pa bi lahko bili še večja. V razvojnih dokumentih je les opredeljen kot strateško
obnovljiva surovina.2
Področje gozdov na državni ravni pokriva ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
sicer v okvirju posebnega sektorja za gozdarstvo.3 »Sektor za gozdarstvo tako:
•
spremlja stanje in pripravlja sistemske rešitve s področja gozdov, gozdarstva,
gozdnega drevesničarstva in semenarstva;
•

vodi postopke za sprejem gozdnogospodarskih načrtov;

•
spremlja izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih del oziroma gozdno bioloških vlaganj
v gozdove;
•

spremlja in nadzira delo javne gozdarske službe;

•

spremlja izobraževalne ter raziskovalne dejavnosti s področja dela sektorja;

•
pripravlja in spremlja program gradnje in vzdrževanja gozdnih cest ter spremlja
tehnologije dela v gozdu;
•
spremlja gospodarske učinke in stroške gozdarske dejavnosti ter oblikuje merila za
sofinanciranje vlaganj v gozdove;
•
razporeja sredstva proračuna RS za financiranje javne gozdarske službe, vzdrževanje
gozdnih cest, obnovo, nego in varstvo gozdov ter promocijo gozdov in gozdarstva;
•

spremlja trg gozdnih dobrin;

•

oblikuje cene storitev, ki se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije;

1

Geršak, KNJIGA O LESU (2014), str. 12.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdarstvo, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/.
3
Glejte op. 2.
2
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•

na evropski in globalni ravni zagotavlja ustrezno mednarodno uveljavljanje interesov

Republike Slovenije na področju gozdov in gozdarstva.«4
Seveda gozdovi s svojim ekosistemom prispevajo tudi k varovanju tal, podnebja, voda in nudijo
dom živalskim in rastlinskim vrstam, ljudem pa na drugi strani prostor v naravi za rekreacijo in
počitek.5 Črnigoj Marčeva in Galetova navajata: »Drevesa so naravna klimatska naprava:
regulirajo temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržujejo prašne delce, hrup
(najučinkovitejša za to sta beli javor in lipa), veter, padavinske vode ter sončno sevanje in
čistijo zrak. Za svoje delovanje ne potrebujejo nobene dodatne energije, potrebo po hlajenju
zraka pa po podatkih FAO lahko znižajo kar za 30 %. Strateško razporejeno drevje naj bi v
urbanih okoljih lahko znižalo temperature zraka kar za osem stopinj Celzija. Odraslo drevo naj
bi vsako uro porabilo tudi okrog dva kilograma CO2 in proizvedlo skoraj dva kilograma kisika,
kar je zadostna količina za dihanje desetih ljudi.«6 Ta tema je torej vse prej kot zanemarljiva,
saj so gozdovi za družbo zelo pomembni.

Gozdnatost
Slovenija ima 1,2 milijona hektarjev gozdov, kar pomeni, da je skoraj 60 odstotkov površine
države pokrite z gozdovi. 70 odstotkov slovenskih gozdov je bukovih, bukovo-hrastovih, jelovobukovih gozdov.7 »Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in
Finsko.«8 Najvišje drevo v Sloveniji je visoko 62 m, in sicer gre za Sgermovo smreko na
Pohorju, v primerjavi z najvišjim drevesom na svetu, orjaško sekvojo, ki je visoka 115 m.9

Lesna zaloga, prirastek, posek
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je lesna zaloga gozdov okoli 338 milijonov m3.
Zaloge iglavcev je 46,5 odstotka, listavcev 53,5 odstotka. Letno priraste okoli 8,5 milijona m3
lesa, v zadnjih letih pa je bilo skupno posekano približno štiri milijone m3 dreves letno.10 »Rast
dreves poteka v treh fazah: počasna rast volumna, hitra rast in počasnejša rast, ko doseže
zrelost. Lastnik, ki poseka gozd, dobi dohodek iz prodaje, tisti, ki odloži posek, pa dobi dodatno
rast drevja, katere velikost je odvisna od faze ciklusa rasti dreves.«11

4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdarstvo, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/.
5
Glejte op. 4.
6
Črnigoj Marc; Gale, Gozd in drevo – od gospodarske vloge do trajnostnega razvoja mest, URL:
www.stat.si/StatWeb/News/Index/7303.
7
Glejte op. 4.
8
ZGS, Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji, URL:
www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html.
9
Glejte op. 6.
10
Glejte op. 4.
11
Štiblar, Okoljska/Ekološka ekonomija (2017), str. 13.
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Lastništvo
»V Sloveniji je 74 % gozdov v zasebni lasti, 26 % gozdov pa je v lasti države in občin. Večje
in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo kakovostno strokovno gospodarjenje.
Zasebna gozdna posest pa je zelo razdrobljena, saj povprečna posest obsega manj kot 3 ha
in še ta je nadalje razdeljena na več med seboj ločenih parcel. Velika večina takšnih gozdov
za lastnike nima gospodarske vrednosti. V Sloveniji je že 313.000 (s solastniki celo 461.000)
zasebnih gozdnih posestnikov. Takšna velika razdrobljenost, število lastnikov in solastnikov
gozdov otežuje strokovno delo in optimalno izrabo lesa v zasebnih gozdovih.«12 Ravno zaradi
prej naštetih razlogov se v zasebnih gozdovih tako dosega nižji posek od načrtovanega, težave
pa predstavljajo tudi varstvena in gojitvena dela v zasebnih gozdovih.13
Omeniti pa je treba še enega pomembnega večjega lastnika. V strukturo lastništva gozdov je
namreč močno posegla tudi denacionalizacija. Po poročanju Pihlarjeve je bilo namreč Cerkvi
v postopku denacionalizacije vrnjenih kar 36.000 hektarjev gozdov, kar predstavlja tri odstotke
gozdov v državi. Država je na primer leta 1900 imela v lasti 37,6 odstotka gozdov, zdaj pa le
še okoli 26 odstotkov.14

Načrtno gospodarjenje
Načrtno gospodarjenje sega že v 18. stoletje, danes pa temelji na načelih sonaravnosti,
trajnosti in večnamenskosti. Dolžnost lastnika je, da gospodari s svojo gozdno posestjo, pri
čemer ga usmerja in mu nudi pomoč Zavod za gozdove Slovenije. Z lastniki gozdov gozdarji
zavoda sodelujejo tudi pri izbiri dreves za posek.15

Kaj ogroža slovenske gozdove
»Slovenske gozdove poleg naravnih ujm (vetra, žleda, snega) v zadnjih letih ogrožajo
predvsem insekti (v glavnem smrekovi podlubniki), ki so najpogostejši vzrok za sanitarni posek
(33

%

sanitarnega

poseka

v

letu

2012).

Sanitarni

posek predstavlja

povprečno četrtino celotnega poseka in se v različnih letih giblje med 10 odstotkov in 45
odstotkov celotnega poseka. Tako stanje onemogoča delež potrebnih negovalnih sečenj in s
tem načrtno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa zmanjšuje bio-ekološko stabilnost gozdov in
donos lastnikov gozda.«16

12

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdarstvo, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/.
13
MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 25.
14
Pihlar, Denacionalizacija: V lasti cerkva so že trije odstotki vseh slovenskih gozdov, URL:
https://www.dnevnik.si/1042798858.
15
Glejte op. 12.
16
ZGS, Motnje ki ogrožajo gozdove, URL:
www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/motnje_ki_ogrozajo_gozdove/index.html.
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Gospodarjenje z gozdovi
Če z gozdom ravnamo pravilno, nam trajno daje proizvode. Gospodarjenje z njim opredeljujeta
Zakon o gozdovih in Program razvoja gozdov v Sloveniji; gre za predpis in strategijo. Značilna
drobna lastniška posest pa ne omogoča najboljšega gospodarjenja z gozdom, zato je
pomembno, da je vzpostavljeno strokovno svetovanje, na drugi strani pa tudi natančno
določeni ukrepi, ki jih je treba izvajati, če želimo, da se funkcija gozdov ohrani in razvija. Pri
obnovi, negi, varstvu gozdov in vzdrževanju gozdnih cest se lastniku sofinancira s tem koliko
je s posamičnim ukrepom prispeval k javnemu interesu v povezavi z gozdovi. Glede na določila
v Zakonu o gozdovih lastnik gozda v skrbi za gozdove ni več prepuščen samemu sebi, ampak
sta mu v pomoč stroka in tudi finančna podpora iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Gospodarjenje z gozdovi torej izvaja lastnik, a ga pri tem usmerja gozdarska stroka.
Upravljanje z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije, pa se po novem izvaja v okviru enotne
gospodarske družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.17 O tej družbi sledi več v nadaljevanju
magistrske diplomske naloge.
Ne smemo zanemariti ekonomske koristi, ki jo gozd lahko trajno daje lastniku in tudi družbi.
Pridobivanje in predelava lesa še vedno lahko pomembno prispevata k razvoju družbe.
Zagotovo bo gozd vse pomembnejši tudi v turizmu, saj je značilen za slovensko krajino in vse
več turistov si želi na zelene destinacije, kjer se lahko spočijejo od hitrega tempa življenja.
Potrebna je zadostna podpora države, saj drugače zgolj delovanje lastnika in stroke ne bo
dovolj za zagotavljanje ustreznega razvoja gozdov, da bi še naprej lahko lepšali naše
življenje.18

Gozdnogospodarsko načrtovanje
Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospodarsko načrtovanje z gozdom
povzemajo tako: »Lastnik gozda mora zato gospodariti s svojim gozdom v skladu z
gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Lastniki gozdov imajo tudi pravico
sodelovati

v

postopku

sprejemanja

gozdnogospodarskih

načrtov

in

pri

pripravi

gozdnogojitvenih načrtov. Njihove potrebe, predlogi in zahteve se v največji možni meri
upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami. Gozdnogospodarski načrti so
gozdnogospodarski načrti območij in gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot.
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za vse gozdove ne glede na lastništvo
ob upoštevanju posebnosti na posameznih območjih. Gozdnogospodarska območja so
zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti gozdov

17

MKGP, Gospodarjenje z gozdovi, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/gospodarjenje_z_gozdovi/.
18
Glejte op. 17.
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in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na
lastništvo. Gozdnogospodarska območja se delijo na gozdnogospodarske enote.«19
»LES JE LEP«
Kot navaja Šoštarič, gre za akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdnolesne verige do
leta 2020 in to je njegov slogan, ki je bil uveljavljen zaradi preslabega izkoriščanja slovenskega
lesa. Eden izmed ciljev je tudi, da bi se do leta 2020 v lesnopredelovalni panogi zaposlilo okoli
22.000 ljudi.20 Ta načrt je sprejela Vlada RS 27. 6. 2012. Gre za operativni dokument, ki opisuje
les kot strateško surovino Slovenije.21 »Ključni cilji akcijskega načrta so:


ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve;



povečanje poseka in negovanosti gozdov, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi;



povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi
tehnologijami;



nova delovna mesta in



rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi.«22

Razvoj in številke o lesni industriji v Sloveniji
Po osamosvojitvi Slovenije se je začel negativni trend, saj se je po poročanju Dnevnika v
lesnopredelovalni panogi, ki zajema tudi proizvodnjo pohištva, v zadnjih dvajsetih letih izjemno
zmanjšalo število zaposlenih – z nekoč 40.000 na 15.000 – in podobno.23 Kot poroča Šoštarič
za Delo, je poleg tega v zadnjem desetletju propadlo večje število predelovalnih podjetij,
čeprav je Slovenija ena izmed držav z največjo pokritostjo gozdov. Propadala so tako podjetja,
kot so Meblo, Novoles, TOM, Panles Kuhinje, LIP Radomlje, Biva-hiše, LIKO Vrhnika itd.24
Ključni problem pa je tudi v »/…/ previsokem izvozu hlodovine in pomanjkanju
lesnopredelovalne industrije, ki bi izdelovalcem končnih izdelkov zagotavljala zadostno
količino polizdelkov«.25

19

MKGP, Gozdnogospodarsko načrtovanje, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/.
20
Šoštarič, Veliko lesa, a propadajoča lesna industrija, URL: https://www.delo.si/gospodarstvo/posel/velikolesa-a-propadajoca-lesna-industrija.html.
21
MKGP, Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do 2020, URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/akcijski_nacrt_za_povecanje_konkurencnosti_gozdn
o_lesne_verige_do_2020/.
22
Glejte op. 21.
23
Dnevnik, Slovenska lesna industrija je na kolenih, URL: https://www.dnevnik.si/1042420303.
24
Glejte op. 20.
25
MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 28.
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Vse se je začelo s postopki privatizacije in lastninjenja, podjetja so bila in so še vedno
prezadolžena, posledično je zmanjkalo sredstev, ki bi se lahko vlagala v tehnološki razvoj. V
Avstriji je na primer vlaganje v razvoj na delavca sedemkrat višje, kot je v Sloveniji. To je zelo
pomemben podatek, saj les precej pridobiva na dodani vrednosti med obdelavo, ki se lahko
med tem postopkom lahko poveča tudi do stokrat.26 Težava pri lastninjenju gozdov je bila
namreč ravno ta, da so novi lastniki gozdov žagan les ali hlodovino za zagotovljeno plačilo raje
izvažali, kot pa da bi se ukvarjali s prodajo domačim finančno podhranjenim
lesnopredelovalnim podjetjem. Tako posledično v Sloveniji prihaja do paradoksa, saj kljub
velikim zalogam te surovine slovenska podjetja, ki proizvajajo končne izdelke, polizdelke
uvažajo iz tujine, saj jih ne morejo dobiti doma. Posledično seveda izgublja Slovenija, izgublja
gospodarstvo, saj se slovenski les plemeniti v tujini namesto pri nas, izdelki iz tega lesa pa se
nam prodajajo po višji vrednosti.27 Ključni problem, ki pesti to industrijo in je tudi vplival na
slabe rezultate skozi leta, je, da zaradi tehnološke zaostalosti in razdrobljenosti industrije
ogromno hlodovine izvozimo, na drugi strani pa nimamo industrije, ki bi proizvajalcem končnih
izdelkov lahko dobavljala zadosti polizdelkov. Ker se dodana vrednost lesa povečuje med
predelavo, vse prej navedeno pomeni, da dodano vrednost slovenskega lesa ustvarjajo tuja
podjetja namesto domačih, z nakupom končnih izdelkov pa to omogočamo tudi državljani
Slovenije. Tako je za močnejše, tradicionalne države v Evropski uniji značilen dosti večji delež
predelave v končne izdelke, medtem ko je za druge, med drugim tudi Slovenijo, značilen velik
delež izvoza polizdelkov oziroma hlodovine.28 Povezanost in sodelovanje med gozdarstvom in
lesarstvom sta premajhna. Veriga med drugo in prvo stopnjo predelave ne sme biti pretrgana.
Podjetja, ki opravljajo posamične funkcije v verigi (razrez, predelavo, trgovino), ne smejo med
seboj delovati zgolj kot tekmeci, ampak kot partnerji.29
Po podatkih iz leta 2015 je vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti znašala 402,1 milijona
evrov, bruto dodana vrednost na zaposlenega v gozdarski dejavnosti 36.246,5 evra/PDM,
izvoz okroglega lesa 2.682,656 m3 in uvoz okroglega lesa 448.536 m3. Po do zdaj dostopnih
podatkih je v letu 2016 izvoz okroglega lesa znašal 3.083,546 m3, uvoz okroglega lesa pa
458.501 m3. Torej se je izvoz okroglega lesa v letu 2016 povečal za približno 15 odstotkov,
malenkost se je povišal tudi uvoz okroglega lesa.30 Najprej je pomembno razjasniti pomen
pojma okrogli les. Na splošno gre za ves les, ki je pridobljen s sečnjo, ki ga delimo na les za

26

MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 25.
27
MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 26, 27.
28
MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 28, 29.
29
APR, d. o. o., Analiza lesno predelovalne panoge v Sloveniji (2017), str. 31.
30
SURS, Gozdarstvo, URL: http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/11/48.
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kurjavo (vključno z lesom za oglje) in okrogli industrijski les (hlode za žago in furnir, les za
celulozo in plošče, druge vrste okroglega industrijskega lesa – po navadi gre za les, ki se
uporablja za ograje, drogove in podobno).31
V nadaljevanju je grafični prikaz izvoza in uvoza okroglega lesa v Sloveniji:
Slika 1: Izvoz in uvoz okroglega lesa v Sloveniji

(Vir: Lešić, SURS) 32

Kot lahko razberemo z grafa, veliko več okroglega lesa izvozimo kot uvozimo in opazen je
trend naraščanja izvoza skozi leta. Pri tem velja izpostaviti, da se je leta 2016 v primerjavi z
letom 2015 povečal zgolj izvoz hlodov za žago in furnir, medtem ko se je izvoz lesa za celulozo,
drugega okroglega industrijskega lesa in lesa za kurjavo zmanjšal. Pri uvozu v primerjavi z
letom 2015 se je povečal uvoz hlodov za žago in furnir ter lesa za kurjavo, zmanjšal pa se je
uvoz lesa za celulozo in drugega okroglega industrijskega lesa.33 Kot navaja Gole, je glede
trgovine hlodov za žage in furnir jasno opazno, da se izvoz skozi čas povečuje in da je razlika
v primerjavi z uvozom znatna. V letu 2016 smo tako izvozili 1.989,502 m3 hlodov, uvozili pa
76.256 m3 hlodov za žago in furnir. Poskok izvoza hlodov se je začel leta 2013, medtem ko
uvoz skozi leta ostaja na približno isti ravni.34 Vsi podatki potrjujejo že velikokrat prej omenjeno
tezo, da ogromno lesa, predvsem hlodovine, izvažamo v tujino in s tem po drugi strani
izgubljamo tudi potencial, da bi ta les predelali doma in ga takoj prodali domačim podjetjem.
Tako pa na podlagi dejstva, da je obseg uvoza hlodov dosti manjši v primerjavi z izvozom,

31

Wood chain manager, Gozdno lesni sortimenti, URL: http://wcm.gozdis.si/gozdno-lesni-sortimenti.
Lešić, Izvoz in uvoz okroglega lesa v 2016 večja kot v 2015, URL:
http://www.stat.si/statweb/News/Index/6946.
33
Glejte op. 32.
34
Gole, Zagon tujih in domačih investicij v lesarstvo (2018), str. 8.
32
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lahko sklepamo, da se v večji meri nazaj v Slovenijo uvažajo že obdelan les, polizdelki in
končni izdelki. Še natančnejši podatki o izvozu in uvozu posameznih kategorij lesa, so
prikazani v nadaljevanju naloge v razdelku Struktura prodaje.
Opazno je tudi veliko nazadovanje v številu zaposlenih skozi čas, a na to ni vplivala zgolj
slabša konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ampak tudi panožni vzroki skozi
zgodovinski razvoj.35 Z osamosvojitvijo smo namreč izgubili veliko trga v bivši državi, panoga
je veliko let plačevala nadpovprečno visok davek močnemu tolarju, »/…/ To je najbolj prizadelo
prav lesnopredelovalno panogo, ki je na začetku tega obdobja desetkrat več izvažala kot
uvažala.«36 Eden izmed vzrokov je tudi slab odziv podjetij na spremembe na globalnem trgu.
Namesto vlaganja v razvoj in prilagajanje novim razmeram se je veliko odlivalo tudi za
menedžerske prevzeme.37 »Odločilen negativen vpliv pa je imela tudi tako imenovana državna
'horizontalna politika', ki je odločilno temeljila na dodani vrednosti/zaposlenega, ki pa je v
panogi, z rangom 20.000 EUR/zaposlenega, bistveno nižja od povprečja predelovalne
industrije, kjer je nad 30.000 EUR/zaposlenega. Panoga je tako veliko vplačala v državni
proračun, za razvojne projekte in posodobitev tehnologije pa je dobila zelo malo, približno 1 %
do 2 % vplačil.«38
Tabela 1: Stanje gozdov v Sloveniji
Stanje

2015

2016

Površina gozda (ha)

1.182.016

1.182.278

Letni prirastek (1000 m3)

8602

8666

Lesna zaloga (1000 m3)

348.203

350.421

Posek lesa (1000 m3)

6031

6103

(Vir: SURS)39

Ključna je razlika med letnim prirastkom in posekom lesa. Tu je še kar nekaj rezerv in dovolj
surovine, saj še vedno sekamo manj, kolikor bi lahko in je načrtovano. Razlogov je več, a
najbolj se izpostavlja problem zasebnih gozdov, v katerih vsakdo skrbi za svojo »banko« in se
ne ozira preveč na splošne smernice upravljanja z gozdovi.

35

Humar, Krajnc, Kropivšek, Kuntar, Likar, Milavec, Piškur, Tavzes, IZHODIŠČA ZA PRESTRUKTURIRANJE
SLOVENSKE LESNOPREDELOVALNE INDUSTRIJE (2012), str. 5.
36
Glejte op. 35.
37
Glejte op. 35.
38
Glejte op. 35.
39
SURS, Stanje gozdov, URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/viewplus.asp?ma=H192S&ti=&path=../Database/Hitre_Repozitorij/&lang=2
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Tabela 2: Zaposleni v gozdarstvu

(št. oseb/1000 hektarjev gozdov)
Finska

Avstrija

Slovenija

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

(Vir: Nejc Gole, v: DELO)40

Zanimiv je podatek, da je kljub trendu padanja zaposlenosti v gozdarstvu skozi leta še vedno
večje število zaposlenih glede na 1000 hektarjev gozdov kot na Finskem in v Avstriji, kjer je
lesnopredelovalna industrija dobro organizirana. Iz tega lahko izpeljemo tudi sklep, da je v teh
državah lesna industrija tehnološko razvitejša in da lahko kljub manj zaposlenim ustvarjajo
toliko več, saj je zaradi tehnološke razvitosti učinkovitost večja, za iste procese pa zadostuje
manj zaposlenih.
Tabela 3: Panoga obdelave in predelave lesa brez proizvodnje pohištva za leto 2017
Prihodki od prodaje

870,2 mio. evrov

Čisti poslovni izid

40,9 mio. evrov

Dodana vrednost na zaposlenega

35.800 evrov

Zaposlenih

6774

(Vir: Nejc Gole, v:

DELO)41

Glede na leto 2016 so se prihodki od prodaje povečali za 4,1 odstotka, čisti poslovni izid je
padel za 20,2 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega se je zmanjšala za 0,8 odstotka,
število zaposlenih pa je naraslo za 2,2 odstotka.42

40

Gole, Zagon tujih in domačih investicij v lesarstvo (2018), str. 8.
Glejte op. 40.
42
Glejte op. 40.
41

17

V nadaljevanju je grafični prikaz že omenjenih podatkov:
Slika 2: Lesno bogastvo in industrija v Sloveniji

(Vir: Bratanič, Drevenšek, v: Svet Kapitala)43

Kot navajata Črnigoj Marčeva in Galetova, imamo v primerjavi z drugimi državami nižjo bruto
dodano vrednost glede na število zaposlenih v gozdarstvu. V nadaljevanju so na sliki
predstavljeni podatki o bruto dodani vrednosti na zaposlenega v gozdarstvu (v evrih na
zaposleno osebo) iz leta 2014, pri čemer bruto dodana vrednost pomeni proizvodnjo,
zmanjšano za vmesno potrošnjo, število zaposlenih v gozdarstvu pa je pridobljeno na podlagi
ocene iz ankete o delovni sili.44

43

Bratanič, Drevenšek, Se slovensko lesarstvo končno prebuja?, URL: https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/seslovensko-lesarstvo-koncno-prebuja-5772?meta_refresh=true.
44
Črnigoj Marc; Gale, Gozd in drevo – od gospodarske vloge do trajnostnega razvoja mest, URL:
www.stat.si/StatWeb/News/Index/7303.
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Slika 3: Bruto dodana vrednost na zaposlenega v gozdarstvu (v evrih na zaposleno osebo)

(Vir: Črnigoj Marc, Gale, za: SURS)45

Sledi predstavitev razlik med odkupnimi cenami na domačem trgu in izvoznimi cenami, saj te
razlike tudi spodbujajo, da se več lesa izvaža v tujino, namesto da se predela doma.46
Tabela 4: Odkupne cene na domačem trgu in izvozno/uvozne cene
Izvozne cene 2016

Uvozne cene 2016

Cene na domačem
trgu 2016

Hlodovina – iglavci

73,61

121,77

59,46

Bukev

66,92

61,92

59,47

Hrast

286,39

405,05

111,54

Celulozni les in drug

45,04

73,10

24,11

les

48,71

48,99

33,47

–

64,50

67,66

30,97

industrijski les iglavcev
Drug

industrijski

listavcev
Les

za

kurjavo

listavci
(Vir: MKGP)47

Povprečna cena za hlodovino iglavcev leta 2016 je pri izvozu znašala 74 evrov za m3, medtem
ko so na domačem trgu odkupne cene povprečno dosegale 59 evrov za m3.48
Razlika v ceni za hlodovino iglavcev torej znaša približno 15 evrov za m3. Očitno je, da se kljub
vsemu še izplača plačati več, kot se plačuje na domačem trgu, saj predelovalcem uspe ta les
obdelati in nam ga še dražje prodati, torej se jim kljub temu da ponudijo višjo ceno, to še vedno
izplača. Zakaj ni nobenega konkurenta, ki bi lahko ponudil ceno, bližjo tisti, ki je večinoma

45

Črnigoj Marc; Gale, Gozd in drevo – od gospodarske vloge do trajnostnega razvoja mest, URL:
www.stat.si/StatWeb/News/Index/7303.
46
MKGP, Kmetijski inštitut Slovenije, Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016
(2017), str. 144.
47
Glejte op. 46.
48
Glejte op. 46.
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značilna v Avstriji, ter jim nudil konkurenco in predelal les doma v Sloveniji, ne pa da se proda,
zatem pa se isti les iz tujine uvozi dražje? Omogočiti je treba obrate, ki bi omogočali tehnološko
obdelavo tega lesa, ne pa da ga je treba najprej izvoziti v tujino.
Opazne so tudi razlike med uvoznimi in izvoznimi cenami, kar pritrjuje tezi, da se les šele v
tujini do konca obdela, obogati in potem dražje proda na našem trgu (razen hlodovina bukve).
Proizvajalci v tujini preprosto prodajajo pri nas hlodovino višje kakovosti, kakovostnejši brusni
les itd.49 Proizvajalci hiš ali pa na področju katerih koli drugih zahtevnejših sortimentov večino
lesa uvažajo iz tujine, saj slovenska primarna obdelava in predelava nista na taki tehnološki
ravni, kar je treba spremeniti, če želimo resneje konkurirati.50

Kaj se nakazuje v prihodnosti
Ob vsem velja tudi omeniti, da je z vidika predelave lesa pomembno ločiti posamezne vrste
industrije. Obstajajo določena področja v lesnem gospodarstvu, ki poslujejo odlično, podjetja
so močna podjetja, tudi kot izvozniki, poleg tega pa jim uspeva dosegati tudi visoko dodano
vrednost na zaposlenega. To so na primer podjetja v industriji celuloze, kartona, papirja ali pa
vlaknenih plošč.51 Kljub temu slovensko lesno industrijo na splošno še vedno tare kar nekaj
problemov. Vendar pa je obenem treba omeniti, da se stanje sicer počasi, a vendarle,
spreminja v pozitivni smeri, saj je vse več zanimanja za investicije v lesno industrijo. Les kot
surovina tako pridobiva na pomembnosti.
Kot navajata Bratanič in Drevenškova, se to nakazuje tudi s prihodom tujcev v Slovenijo, ki
želijo investirati v slovensko lesno industrijo. Primer je škotski BSW, ki bo investiral v gradnjo
žage, vrednost investicije pa se ocenjuje na kar 40 milijonov evrov. Zaželene so predvsem
investicije, ki bodo prispevale k višji dodani vrednosti, kar je mogoče doseči s sodobno
tehnologijo, ki bi jo uvedli na žagi in ki je večina slovenskih predelovalcev nima.52 Sicer pa je
opazna želja države, da bi v Sloveniji nastali zgolj posamični večji centri (dva ali trije), kjer bi
se predelovala vsa hlodovina.53 Verjetno je tudi zaradi želje po centralizaciji predelave
izkazana naklonjenost veliki žagi, ki jo nameravajo vzpostaviti škotski investitorji.
Kot poudarjata Bratanič in Drevenškova, je bil glavni kazalnik, da je prišlo do mrka
lesnopredelovalne industrije, začetek propadanja nekdaj zelo močne pohištvene industrije.
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Tako je danes v celotni panogi približno 12.000 delovnih mest, kar 1500 samo na žagah.
Premalo se je vlagalo v razvoj in nove tehnologije, izgubljali so se trgi, kar pa je povzročilo tudi
odmiranje drugih tovarn, ki so bile vezane na pohištveno industrijo. Velik udarec sta bila propad
Slovenijalesa in prodor Skandinavcev na trg, ki so zmožni ponujati produkte po izjemno nizki
ceni. Kljub vsemu se je manjšim obrtnikom uspelo obdržati, saj deluje kar nekaj butičnih
mizarskih obratov. Problem pa ostajata proizvodnja plošč za pohištveno industrijo in
proizvodnja konstrukcijskega lesa – velikokrat se uvaža, in to ravno iz hlodovine iz gozdov v
Sloveniji (!). Industrija se vse bolj odpira tujcem, glede česar mnogi v panogi izražajo resne
pomisleke. Tuji investitorji so spodbujani bolj kot domača podjetja, postavljajo se jim boljši
pogoji kot domačim, zato obstaja nevarnost, da se bodo slovenski obrati začeli zapirati in bo
prišlo do izgube delovnih mest. Država odgovarja, da bo taka investicija zgolj spodbudila
druge, da bodo še sami investirali, v podjetju BSW pa da želijo zgolj pomagati lesni industriji.54
Opozorila slovenskih predelovalcev lesa pa je treba jemati resno, saj je treba vsem omogočiti
enake možnosti za razvoj, ne pa dajati prednost investitorjem zgolj zato, ker so iz tujine. To ni
apel proti investicijam iz tujine, zgolj apel, da se vsem zagotovijo enake možnosti in priložnosti,
da so razpisi enaki za vse in se ne prilagajajo zgolj za posamezne družbe, spodbujati je treba
z enako zavzetostjo tudi domača podjetja in njihovo širjenje, ne zgolj tujih družb. Le tako bo
mogoče resnično doseči popoln razvoj lesne industrije.
Bratanič in Drevenškova še navajata, da je želja tudi dvig predelave okroglega lesa na visoko
raven. Pri združenju Sloles, ki povezuje predvsem večje slovenske žage, verjamejo, da bo do
tega premika lahko prišlo z iskanjem novih trgov in s posodabljanjem. Pravijo, da so v lanskem
letu žagarji skupaj investirali približno 30 milijonov evrov v posodobitve. V preostanku leta 2018
in v letu 2019 pa načrtujejo, da bi ta znesek lahko bil med 35 in 40 milijoni evrov, pri čemer pa
niso zadovoljni z ravnanjem države, ki po njihovem mnenju v odnosu do slovenske industrije
deluje zlonamerno.55 V združenju verjetno mislijo predvsem na prej opisani problem, da se
prednost daje tujcem, in ne domačim predelovalcem, ki bi si prav tako želeli dolgoletnih pogodb
in podpore države.
Bratanič in Drevenškova ocenjujeta, da v Sloveniji deluje okoli 500 žag. To število je sicer
težko podati natančno, saj so mnogi registrirali dejavnost žaganja, le nekateri pa so jo tudi
izvajali. Imajo pa tujci iz BSW svoje mnenje o številu žag, saj so prepričani, da bi lahko imeli
tri velike žage, ki bi omogočale predelavo od 300.000 do 500.000 kubikov lesa letno. Njihovi
načrti so sicer, da bodo zaposlili 170 ljudi in ustvarjali prihodke do 50 milijonov evrov. Poleg
njih naj bi novo žago odprlo tudi Gozdarstvo Grča (250.000 kubikov letno). Kot navaja Gole, je
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njihova želja tudi tehnologija za izdelavo lesnih polizdelkov,56 kar bi pomenilo znatno povečanje
zmogljivosti in bi lahko zvišali ceno lesa. Odgovor je, da je posek manjši od prirasta dreves,
zato naj bi bilo povečanje dobave lesa možno in ne bi smelo priti do višanja cen. Sicer se
največ žag pojavlja na območjih, ki so bogata s surovino, predvsem tam, kjer je veliko iglavcev.
V Slolesu med drugim predlagajo, da bi bilo treba dodati še eno stopnjo predelave, postaviti
žage za listavce in vzporedno vzpostavljati tudi izdelavo končnih izdelkov, ki bi bili izdelani iz
polizdelkov, proizvedenih ravno na žagah.57 Pojavile so se tudi določene ocene, da bi za
posodobitev primarne in predelovalne industrije potrebovali okoli 350 milijonov evrov, ki bi se
na primer namenili za nove parilnice, žagalnice, sušilnice. Obenem pa se izpostavlja, da če
želimo za to panogo pridobiti investicije, je treba zagotoviti dolgoročno in konstantno oskrbo s
hlodovino, kjer lahko svojo roko ponudi tudi država z dobavo lesa iz državnih gozdov.58 Poleg
tega pa bi bili nujni tudi drugi ukrepi, kot je na primer izboljšanje gospodarskega okolja. Gre
namreč za področje, na katerem je problem plačilne nediscipline, zmanjšati bi bilo treba
administrativne prepreke, delovne obremenitve itd.59 Doseči bi morali tudi čim boljšo
povezanost v proizvodni verigi, kjer bi vsak člen verige stremel k čim višji dodani vrednosti, k
čemur bi prispevalo povezovanje na horizontalni ravni.60 Država mora opredeliti
lesnopredelovalno panogo kot prioritetno panogo in obenem skrbeti za sistemsko promocijo
lesa na vseh ravneh življenja, spodbujati gradnjo lesenih javnih objektov itd.61
Kot je mogoče sklepati na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašalnikom, ki je bil poslan
podjetju Lumar (predstavljen je v nadaljevanju naloge), in kot navajata Bratanič in
Drevenškova, se nakazuje pomanjkanje proizvodnje produktov za podjetja, ki proizvajajo
lesene hiše, saj so prisiljena uvažati material iz tujine, čeprav ta izvira iz Slovenije.62 Ponovno
se torej potrjuje izpostavljen problem izvažanja hlodovine, ki se v Slovenijo vrača v drugih
oblikah. Po drugi strani pa je to tudi pomemben signal, kaj primanjkuje na trgu in kje bi lahko
vstopili novi igralci na slovenski trg.
Po nekaterih ocenah problem predstavljajo tudi zasebni gozdovi, saj gre za veliko manjših
razdrobljenih parcel, lastniki gozd jemljejo kot banko, vendar pa s časom in starostjo drevo
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začne tudi izgubljati vrednost.63 Večina zasebnih gozdov tako ni ustrezno vzdrževanih in ne
sledi se načrtom. Morda bi veljajo razmisliti o podobni ureditvi, kot je že bila v preteklosti, po
kateri bi se v skladu z gozdnogospodarskim načrtom odmerilo, sekalo in spravilo les tudi iz
zasebnih gozdov (kar so izvajala državna podjetja), lastnikom pa bi bila povrnjena ustrezna
vrednost v denarju. Pri tem je treba upoštevati tudi stroške za sečnjo in spravilo lesa, prioriteta
pa bi morala biti, da bi bili ti čim nižji. Zadeva pa ni tako preprosta, saj gre vendarle za poseg
v zasebno lastnino.
Načeloma se sicer pričakuje, da se bo v prihodnje raven predelave lesa povišala. Redna
sečnja bi lahko zrastla do sedmih ali osmih milijonov kubičnih metrov bruto, ker pa je prirastek
v višini približno 8,4 milijona kubičnih metrov lesa, BSW na primer ne skrbi, da bi lahko povsem
spremenil trg, saj dejansko sekamo manj, kot bi bili zmožni. Je pa v deležu lesne zaloge kar
54 odstotkov listavcev, ki pa ostajajo večinoma neizkoriščeni, kar bi v prihodnje veljajo
prepoznati kot potencial, ki ga je mogoče izkoristiti. Največji udarec predelavi listavcev je
povzročil propad pohištvene in papirne industrije, zdaj pa se listavci uporabljajo bolj za kurjavo
in izvoz okroglega lesa.64
Država se je torej odločila, da bo močno podprla prihod tujega podjetja BSW, saj so se Škoti
z vlado dogovorili, da jim bo zagotovila tretjino lesa. Preostalo naj bi dobivali iz zasebnega
sektorja, med drugim pa je zanimivo, da se dogovarjajo tudi s Cerkvijo, ki je lastnica velikih
površin gozda. Slovenske družbe pri vsem tem skrbi, da država tako podpira prihod tuje družbe
ravno na področju razreza iglavcev, čeprav je to primarna dejavnost že delujočih slovenskih
žag, poleg tega pa se morajo boriti še z močno in s tehnološko napredno konkurenco v Avstriji.
Največ »zgražanja« med slovenskimi žagami je sicer povzročilo to, da so s Škoti (BSW) sklenili
kar 15-letno pogodbo in si tako zagotovili vsaj 35 odstotkov lesa. Sloles skrbi, kaj bo z majhnimi
žagami, kajti kar nekaj jih je, ki proizvajajo palete, zdaj pa naj bi obrat za proizvodnjo palet
načrtovali tudi veliki Škoti s podporo države, drugi pa bi lahko ostali v skrbeh glede količin
surovine. Za zdaj je stanje tako, da je lesa dovolj, saj je bilo v bližnji preteklosti veliko izbruhov
podlubnikov, prišlo pa je tudi do vetroloma, vendar to ne more biti realen kazalnik za naprej
(ob vsem tem že zdaj ni idealna situacija s količino žagarskega lesa nižjih kakovostnih
razredov, t. i. klas). Močno se torej krešejo mnenja med združenjem in predvsem državo, ki je
nastopila tako odprto in voljno do tujega investitorja, pri čemer pa je pozabila na domače
gospodarstvenike. Iz Gozdarskega inštituta Slovenije odgovarjajo, da BSW potrebuje
kakovosten les višjih klas, za katerega naj bi bilo v Sloveniji tako ali tako manj povpraševanja,
in tak les se prvotno izvaža v tujino. Menijo, da slovenski žagarji bolj kot po kakovostnejšem
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lesu povprašujejo po iglavcih manjše kakovosti in poudarjajo, da prihod Škotov ne more biti
razumljen zgolj v pretirano negativni luči, saj naj bi velike družbe za sortimente, ki jih same ne
uspejo razžagati, sklepala pogodbe z manjšimi proizvajalci.65
Ob vsem tem je seveda treba tudi opozoriti, da na količino lesa vedno vplivajo tudi drugi
dejavniki, kot so podnebne spremembe, vetrolomi, podlubniki – mnogi menijo, da zato v
prihodnosti ne moremo ravno pričakovati, da bi lahko naenkrat sekali toliko več kot zdaj.66 Les
se sicer deli po kakovosti oziroma klasah »/…/, in sicer na A (resonančni les in les za furnir ter
les za okna), B, C in Cx (namenjeni izdelkom za konstrukcije, lesene hiše ...) ter klasi D1 in
D2, namenjeni opažnim ploščam in izdelavi embalaže,« razlagajo v Slolesu.67 V Sloveniji naj
bi bilo največ lesa klas B, C, Cx – kar so prepoznali tudi lastniki žag in razmišljajo v smeri, da
bi se več investiralo v proizvodnjo lepljenega konstrukcijskega lesa in plošč za leseno gradnjo
ter

produktov, ki jih je možno pridobiti iz lesa klas B in C, kot zaključujeta Bratanič in

Drevenškova v prispevku za Svet Kapitala.68 Spet se torej kaže potreba na trgu po
konstrukcijskem lesu in na splošno po produktih, ki jih potrebuje industrija proizvodnje lesenih
hiš, kar je pomemben kazalnik, če razmišljaš o postavitvi novega lesnopredelovalnega obrata.

Upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Gospodarska družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (kratica SiDG), je bila ustanovljena na
podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Družba gospodari z
državnimi gozdovi na površini 234.986 ha.69 Družba ima skupščino, nadzorni svet,
poslovodstvo in strokovni svet.70 Kot je bilo možno razbrati iz izjav v javnosti, želijo z
ustanovitvijo tega podjetja prekiniti trend propadanja lesne industrije in izgubljanja delovnih
mest.
Ključni cilji, ki so bili zastavljeni za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS:
1. Čim večji donos ob upoštevanju načel gospodarjenja z gozdovi (načelo trajnostnega,
večnamenskega, sonaravnega gospodarjenja).
2. Vplivati na razvoj gozdnih lesnih verig in ustvarjanje novih delovnih mest na tem
področju.
3. Povečati delež državnih gozdov.
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4. Z gospodarjenjem z gozdovi prispevati k razvoju podeželja z izboljšanjem socialnega
položaja kmetov, pri čemer so pomembne predvsem kmetije, ki so v bolj hribovitih in
gorskih delih.
5. Zagotavljanje javnega interesa Republike Slovenije, na varovanih območjih je ključno,
da se gospodarjenje z gozdovi temu prilagodi.
6. Gre za največje gozdarsko podjetje v državi, zato mora skrbeti tudi za usposobljen
strokovni kader.71
Natančneje opredeljene naloge, ki jih opravlja družba:
»Upravljanje gozdov v lasti RS:


sečnja in spravilo lesa,



prodaja gozdno lesnih sortimentov,



izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih del,



izvajanje vseh del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov,



gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest.«72

»Naloge razpolaganja v imenu in za račun RS (v nadaljevanju naloge po pooblastilu RS):


nakup,



prodaja,



menjava,



razdružitve,



podeljevanje soglasij, služnosti in stavbnih pravic.«73

Namen družbe je splošno gospodarjenje z gozdovi v lasti RS, ne samo posamično izvajanje
del v gozdovih. Družba bo tako v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvajala postopke
javnega naročanja, kjer bodo izbirali izvajalce. Pri tem se bo iskalo izvajalce predvsem za dela,
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kot so posek in spravilo lesa, vzdrževanje in graditev gozdne infrastrukture (ne vzdrževanje
gozdnih cest) ter varstvena in gojitvena dela.74
Slika 4: Osebna izkaznica SiDG
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Naziv
Skrajšana firma: SiDG, d. o. o.
Sedež

Kočevje

Poslovni naslov

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Spletne strani

www.sidg.si

Poslovne enote

PE Ljubljana, PE Kočevje, PE Postojna,
PE Maribor

Ustanoviteljica

Republika Slovenija

Datum ustanovitve

3. 3. 2016

(Vir: SiDG)75
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Slika 5: Organizacijska struktura

(Vir: SiDG)76

Vidimo, da poslovodstvo bdi nad posameznimi službami, ki jih je znotraj družbe skupaj pet.
Sedež ima v Kočevju, poslovne enote pa ima še v Ljubljani, Postojni in Mariboru.

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS)
Podlago za delovanje podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predstavlja Zakon o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Treba je bilo najti novo rešitev, saj so se
koncesijske pogodbe za upravljanje z gozdovi v lasti RS iztekle 30. 6. 2016.77 Ravno s prej
omenjenim zakonom je bila tako za gospodarjenje z gozdovi v lasti RS ustanovljena
gospodarska družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je v izključni lasti Republike
Slovenije in brez možnosti vstopa novih družbenikov. Namen enovite gospodarske družbe je
zagotoviti

učinkovitejše

gospodarjenje

z

gozdovi.78

Sledi

predstavitev

posamičnih

pomembnejših členov, ki predstavljajo ključno osnovo za način delovanja podjetja:
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9. člen79
»(ustanovitev in dejavnost družbe)
(1) Za gospodarjenje z državnimi gozdovi se ustanovi družba Slovenski državni gozdovi.
(2) Družba v okviru opravljanja dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi opravlja naloge
razpolaganja z državnimi gozdovi, upravljanja državnih gozdov in pridobivanja gozdov.
(3) Družba lahko poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne
za gospodarno in učinkovito opravljanje dejavnosti gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot so
organiziranje centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter
vzpostavljanje gozdno-lesnih verig s čim višjo dodano vrednostjo.
(4) Družba pri svojem poslovanju uresničuje cilje tega zakona.
(5) Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena družba financira s prihodki od prodaje lesa, gozdnih
lesnih sortimentov in drugih gozdnih dobrin, drugih lastnih prihodkov in drugih virov.«
33. člen80
»(proračunski sklad)
(1) Ustanovi se proračunski sklad za gozdove kot proračunski sklad v skladu z zakonom, ki ureja
javne finance (v nadaljnjem besedilu: Gozdni sklad).
(2) Gozdni sklad se ustanovi za nedoločen čas.
(3) Gozdni sklad se financira iz naslednjih namenskih prejemkov:
1.

prihodkov iz razpolaganja z državnimi gozdovi;

2.

letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona.

(4) Sredstva Gozdnega sklada se namenijo za financiranje:
1.

pridobivanja gozdov;

2.

nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi;

3.
obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki
ureja dedovanje;
4.
ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom upravljanja območij
Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa
pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gozdove;
5.

obveznosti do občin iz 35. člena tega zakona;

6.
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske
pravice na državnih gozdovih;
7.

promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig;

8.
nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki
jih izvaja družba na podlagi zakona, ki ureja gozdove.
(5) Sredstva Gozdnega sklada upravlja in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo …«
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Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), Uradni list RS, št. 9/16.
33. člen ZGGLRS.
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Najpomembnejše pri tem je izpostaviti rešitev, da se vplačuje nadomestilo (20 % od prihodkov
od prodaje lesa) v proračunski sklad za gozdove, kot je opisano v 27.81 in 33. členu prej
predstavljenega zakona (ta člen je tudi predstavljen zgoraj).82 Gre namreč za zbiranje sredstev
v točno opredeljenem namenskem skladu, iz katerega se bodo ta sredstva porabila za
gozdove. Na nek način gozdovi »delajo« za gozdove. Gre za dobro odločitev, saj se bo tako
nekaj sredstev, ki bodo pridobljena ravno iz gozdov, lahko neposredno vrnilo gozdovom.
Učinkovitost takega sklada in povračilni učinek sredstev sta odvisna od tega, kako se bo z njim
upravljalo ter kako in za kaj se bodo porabila sredstva, odgovorno pa je ministrstvo, pristojno
za gozdarstvo. Ker gre za družbo, ki bo upravljala z veliko denarnimi sredstvi, je seveda
pomembno tudi, kdo bo skrbel za nadzor oziroma revizijo nad poslovanjem družbe; pristojnost
je bila v skladu z zakonom podeljena Računskemu sodišču RS.83 Gre za najbolj logično in
najpravilnejšo odločitev, nadzor je nujen, Računsko sodišče RS pa je primeren in dobro
usposobljen organ.
Poleg tega zakon daje tudi podlago za ustanovitev posamičnih centrov za predelavo lesa, in
sicer v 3. odstavku 9. člena (predstavljeno prej).84 Enega izmed takih centrov je država
pridobila tudi s stvarnim vložkom v družbi Snežnik, d. d. Želja je, da bi se na podlagi teh centrov
zagotavljala zadostna količina lesa, pri čemer bi bila cena lesa vnaprej znana. Ocenjeno je, da
bi ti centri zmogli predelati od 80.000 do 150.000 m3 letno.85 Po navedbah Pihlarjeve se glede
vzpostavitve lesnopredelovalnih centrov bije bitka med ministrstvom za gospodarstvo in
ministrstvom za finance. Pri ministrstvu za gospodarstvo menijo, da so centri predvideni v
zakonu in tudi v poslovnem modelu, zato bi morali temu slediti. Zgled za vzpostavitev centrov
naj bi bilo ravno podjetje Snežnik, poslovanje centrov pa bi moralo biti uspešno, saj bi ravno iz
državnih gozdov zagotavljali količine lesa, pri čemer bi bila cena vnaprej znana. Pri ministrstvu
za finance nad tem niso navdušeni. Menijo, da če bi take žage ustanavljala družba Slovenski
državni gozdovi, bi lahko šlo za morebitno nedovoljeno državno pomoč. Pri ministrstvu za
finance si zato to predstavljajo tako, da bi pri SiDG lahko le svetovali zasebnim investitorjem,
jim pomagali pri razvoju lesnih verig ali pa predlagali lokacije za take centre zasebnikom.
Očitno je torej, da usklajenosti na ravni ministrstev ni, pri čemer se avtorica sprašuje, zakaj
pomislekov niso izrazili v obdobju sprejemanja zakona in zakaj jih izražajo šele, ko se že
sprejemajo strategije.86 Zdaj naj bi »osnovni« center deloval v okviru družbe Snežnik, d. d., ki
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je hčerinska družba SiDG. Med cilji družbe Slovenski državni gozdovi je, da bi Snežnik postal
zgled za postavitev drugih podobnih centrov za zbiranje in predelavo lesa.87

Informacije o poslovanju družbe
Tabela 5: Podatki o poslovanju SiDG za leto 2016
Poročilo za leto 2016

Začasni poslovni načrt

Prihodki skupaj (v evrih)

25.712.816

26.323.946

Odhodki skupaj (v evrih)

19.216.990

23.511.267

EBITDA

6.542.306

3.063.697

EBITDA marža v odstotkih

25,4

11,6

Dobiček pred davki – EBT (v 6.515.966

2.814.793

evrih)
Vplačila v gozdni sklad (v 5.598.000

5.598.000

evrih)
Vračunana vplačila v gozdni 5.082.118

5.257.546

sklad (v evrih)
Bilančna vsota (v evrih)

36.011.741

30.140.592

Kapital (v evrih)

27.986.293

24.905.428

(Vir:

SiDG)88

Gre za preliminarno poročilo, in sicer za obdobje od ustanovitve družbe, kar se je zgodilo
marca 2016, do zaključka tega leta, pri čemer je družba dejansko začela gospodariti z gozdovi
1. julija 2016.89 V pol leta 2016 je tako v gozdni sklad vplačala 5.082.118 evrov, za gojitvena
dela namenila 418.491 evrov, za gozdno infrastrukturo 295.265 evrov in ustvarila dobiček
(EBT) 6.515.966 evrov. Skupaj je to 12.311.840 evrov.90 V poročilu je še navedeno, »/…/ da
bo imela država kot lastnik družbe in gozdov pri vsakem prodanem m3 gozdnih lesnih
sortimentov iz svojega gozda finančni učinek v višini 23,21 €, kar je cca. dvakrat toliko kot v
obdobju koncesionarjev leta 2015, ko je bil donos 12,2 €/m3«.91 Na podlagi tega lahko
sklepamo, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ni obvladoval koncesionarjev, njihova
naloga je bila, da zmanjšujejo zahteve koncesionarjev v korist države. Danes pa je pomembno,

87

SIDG, Primarna predelava lesa in lesni centri, URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocilaobjave/primarna-predelava-lesa-in-lesni-centri.
88
SIDG, Informacija o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. v letu 2016, URL:
http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=93, str. 10.
89
SIDG, Informacija o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. v letu 2016, URL:
http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=93, str. 9.
90
SIDG, Informacija o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. v letu 2016, URL:
http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=93, str. 11.
91
Glejte op. 90.

30

ali bo denar, ki ga bo državno podjetje pridobilo, vlagalo v razvoj gozdne infrastrukture in v
gojitvena dela, tako da se bodo gozdovi obnavljali (temu je sicer namenjen gozdni sklad).
Poleg zgolj izkazovanja pozitivnih bilanc pa je treba opozoriti tudi na kakovost opravljenih del.
Koliko je od tega opravljenih obnovitvenih del, ne poročajo.
Izdano je bilo tudi preliminarno poročilo poslovnih rezultatov za leto 2017, pri čemer je treba
pri primerjavi rezultatov z letom 2016 upoštevati, da je leta 2016 družba dejansko začela
gospodariti šele 1. julija, medtem ko bodo podatki iz leta 2017 za obdobje od januarja do
decembra. V poročilu je navedeno: »Na SiDG smo v letu 2017 prodali 1.141.204 m3 gozdnih
lesnih sortimentov po povprečni ceni 50,1 €/m3. Pri tem je bilo ustvarjenega 17,1 mio. € dobička
pred davki, kar je 76 % nad letnim planom.«92 Bilo je več sečnje in prodaje lesa, kot je bilo
predvideno po načrtu, prodajna cena lesa v letu 2017 je za približno 6 €/m3 višja, kot je bila
prodajna cena v ureditvi, ko je bilo upravljanje v rokah koncesionarjev.93 »Neto donos za
državo v letu 2017 znaša 35,3 milijona € oz. 30,9 €/m3 in je po metodologiji ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izračunan kot razlika med vrednostjo lesa in stroški poseka,
spravila, gojenja ter investicij v gradnjo cest in vlak. V primerjavi s preteklim koncesionarskim
sistemom se je neto donos za državo skoraj potrojil, saj je pred tem povprečni donos znašal
približno 11 €/m3.«94
Tabela 6: Preliminarni rezultati SiDG v letu 2017
V milijonih evrov

2017, preliminarno

2017, načrt

Prodaja GLS v m3

1.141,204

972.322

Čisti prihodki iz prodaje

57,6

52,8

Prihodki skupaj

58,2

53,3

Odhodki skupaj

41,2

43,6

Čisti prihodki od prodaje v 50,1

51,7

evrih/m

3

Stroški

proizvodnje

v 18,7

22,3

evrih/m3
Dobiček pred davki
(Vir:

17,1

9,7

SiDG)95
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Preliminarni rezultati leta 2017 v primerjavi z načrtom za leto 2017 so večinoma zelo dobri. V
štirih postavkah presegajo načrtovane rezultate. Doseženi pa naj bi bili tudi nižji stroški
proizvodnje od predvidenih in nižji odhodki. Na splošno torej finančne rezultate temu podjetju
težko oporekamo, a včasih, predvsem v primeru državnih podjetij, to ne more biti edino vodilo,
o čemer je več navedeno v nadaljevanju.

Upravljanje z državnimi gozdovi v tujini
Zvezna dežela Bavarska
Z zakonom je bilo ustanovljeno podjetje Bavarski državni gozdovi, oblikovano kot zavod
javnega prava. Upravlja z okoli 720.000 hektarjev gozdov, ki so v lasti Zvezne dežele Bavarske
in jih ima v brezplačni uporabi. V podjetju delujejo trije organi: nadzorni svet, dvočlanska
uprava in svetovalni svet. Predsednik nadzornega sveta, ki šteje devet članov, je deželni
minister za gozdarstvo. Nadzor nad delovanjem podjetja izvaja zvezno ministrstvo, pristojno
za gozdarstvo, poleg tega pa je tudi pod revizijo računskega sodišča. Leta 2013 so zaposlovali
okoli 2500 ljudi, letni posek je dosegel pet milijonov kubičnih metrov lesa, 90 odstotkov
prihodkov ustvarijo s prodajo lesa.96 »V letu 2013 je imelo 406,2 milijona evrov prometa in 71,5
milijona evrov finančnega presežka.«97 O tem, kako se bo razpolagalo s presežki, odloča
nadzorni svet na predlog uprave. Skrbijo tudi za obnovo gozdov, v lasti imajo dve gozdni
drevesnici. Družba upravlja z nepremičninami na zemljiščih, ki jih upravlja. V gozdovih ima
pravico do lova, poleg vsega omenjenega pa skrbi tudi za obnovljive vire energije.98

Avstrija
V Avstriji je bilo na podlagi zakona ustanovljeno podjetje Avstrijski zvezni gozdovi. Gre za
delniško družbo v stoodstotni lasti Republike Avstrije. V njem delujeta upravni odbor in
nadzorni svet. Državi plačuje nadomestilo za uporabo v višini 50 odstotkov letnega presežka
družbe. Gospodari s 511.000 hektarji gozdov, »/…/ posek v letu 2013 pa je znašal 1,5 milijona
kubičnih metrov lesa«.99 Upravlja tudi z dvema narodnima parkoma in skrbi za obnovljive vire
energije, saj ima v lasti tri hidroelektrarne. Sodeluje tudi pri razvoju fotovoltaike in uporabe
vetrne energije. Objekte, ki jih ne potrebuje, oddaja ali sklepa zakupne pogodbe, prav tako
deluje tudi kot svetovalno podjetje pri različnih projektih.100 »V letu 2013 je podjetje ustvarilo
skupno 238 milijonov evrov prihodkov, finančni presežek pa je znašal 23,3 milijona evrov.
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Največ prihodka ustvari iz gozdarstva (okrog 60 %), 17 % od upravljanja nepremičnin, 11 %
od storitev ter 9 % od lovstva in ribištva.«101
Sicer si lahko na tem mestu tudi na splošno ogledamo nekaj podatkov o avstrijski
lesnopredelovalni industriji v primerjavi s slovensko. V Avstriji deluje le 1,6-krat več lesnih
podjetij, na drugi strani pa podjetja ustvarijo 11,5-krat več prihodkov kot slovenska. Zelo velika
razlika pa je tudi v dodani vrednosti na zaposlenega, saj primerjalno z Avstrijo pri nas ustvarimo
manj kot 40 odstotkov dodane vrednosti, kar je večja razlika od splošne razlike v razvitosti med
državama. V Sloveniji pa je potencial v tem, da je za 30 odstotkov več gozdnih površin na
prebivalca v primerjavi z Avstrijo, kar pomeni, da je tudi toliko več razpoložljive surovine.102
Ena izmed ključnih razlik v primerjavi z Avstrijo je tudi ta, da so Avstrijci že v 90. letih les
opredelili kot strateško surovino in so vse od takrat aktivno spodbujali lesnopredelovalna
podjetja. Kljub temu da je tudi Avstrijo in njeno lesno industrijo prizadela gospodarska kriza, je
bil zgolj v enem letu po padcu vrednosti trend že obrnjen v rast vrednosti proizvodnje, saj so
se na krizo ustrezno odzvali s skupnimi napori celotnega okolja, od politike do združenj, in tako
jim je na koncu uspelo industrijo ustrezno prestrukturirati.103

Finska
Finci imajo državno podjetje Metsähallitus, ki upravlja z okoli 12 milijoni hektarjev zemljišč.
Dejavnosti podjetja se delijo na dejavnosti javne službe in na gospodarske dejavnosti. Pod
gospodarske dejavnosti spadajo upravljanje nepremičnin, gozdarstvo in podružnice
(pridobivanje semen in vzgoja sadik ter prodaja materialov). V okvir javne službe pa spadajo
zavarovana območja, rekreativne površine ter nadzor nad lovskimi in ribiškimi pravicami.
Uprava ima največ osem direktorjev, podjetje vodi izvršni direktor, ki ga imenuje vlada. S
prodajo lesa ustvari za kar okoli 90 odstotkov skupnega prihodka.104 »V letu 2015 je podjetje
ustvarilo 355 milijonov prometa in 125 milijonov dobička.«105
Na Bavarskem so se odločili za rešitev, da bo upravljanje z državnimi gozdovi v rokah zavoda
javnega prava, kar je drugače kot pri nas, ima pa tudi pri njih pristojnost nadzora nad
delovanjem zavoda računsko sodišče. Skrbijo pa tudi za obnovljive vire energije. V Avstriji z
državnimi gozdovi upravlja družba, ki je v stoodstotni lasti Avstrije, kar je torej podobna
ureditev, kot je zdaj pri nas. Plačujejo nadomestilo za uporabo, in sicer kar 50 odstotkov
letnega presežka družbe. Poleg tega ima pri njih ta družba širše naloge, saj se ukvarja tudi z
obnovljivimi viri energije, kot so hidroelektrarne in vetrna energija. Tudi na Finskem je
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upravljanje v rokah državnega podjetja, ki pa v primerjavi s slovenskim podjetjem upravlja s
kar 12 milijoni hektarjev zemljišč. Dejavnosti se delijo na javno službo in gospodarske
dejavnosti. Tako na Bavarskem kot tudi na Finskem zavod oziroma državno podjetje s svojim
delovanjem ustvari kar 90 odstotkov prihodkov s prodajo lesa. Opazno je torej, da se načeloma
upravljanje z državnimi gozdovi pušča pod kontrolo državnih podjetij oz. vsaj organizaciji pod
javnim/državnim vplivom in da največji prihodek prinaša prodaja lesa.

Mnenje o upravljanju
Ob vsem povedanem ne smemo pozabiti na pomembno vlogo pri upravljanju z gozdovi, ki jo
ima tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki opravlja naloge, kot so gozdnogospodarsko
načrtovanje, gojenje in varstvo gozdov, gozdna tehnika in razvoj podeželja, skrb za gozdne
živali in lovstvo (zavod za gozdove načrtuje sečnjo v gozdu in vzdrževalna dela, gradnjo
prometnic za gozdove v zasebni in državni lasti, gozdar pa izvrši odkazilo dreves ter določi,
kdaj in koliko jih je treba posekati).106 Problem, ki se lahko pojavi, je, da zasebnikov sekanje
ne zanima vedno takrat, ko bi to bilo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti najprimernejše.
V preteklosti je deloval na tem področju Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, ki je upravljal in gospodaril z državnimi gozdovi in s kmetijskimi zemljišči. Sklad je
sklenil koncesijske pogodbe z gozdnogospodarskimi podjetji, podeljene so bile brez razpisa,
ker so že pred skladom opravljali dela v gozdovih. Po izteku teh pogodb 30. 6. 2016 je bilo
treba sprejeti odločitev, ali se izvede razpis za oddajo koncesij v državnih gozdovih ali pa se
ustanovi samostojno državno podjetje za gospodarjenje z gozdovi. Odločili smo se za drugo
opcijo. Sklad sicer ostaja, vendar se zdaj ukvarja s postopki denacionalizacije in skrbi za
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Koncesionarji so les posekali,
spravili in prodajali, država je za to prejela odškodnino, približno polovico odškodnine se je
nakazovalo tudi občinam, in sicer toliko, kolikor je bilo posekano na območju posamezne
občine. Odločeno je bilo, da se ustanovi državno podjetje Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
to podjetje pa je prevzelo tudi naloge prodaje lesa. Na podlagi javnih razpisov organizira sečnjo
in prevoz lesa, zatem pa samo prodaja les porabnikom. Problem, s katerim smo soočeni v
Sloveniji, je, da gre veliko lesa iz Slovenije v Avstrijo in Italijo, premalo pa v domačo
lesnopredelovalno industrijo, ki se je v zadnjih 20 letih močno skrčila. Naša podjetja potem
kupujejo obdelan les iz tujine, namesto da bi bilo to omogočeno že pri nas. Pri tem bi lahko
sodeloval tudi novi obrat, kar je predstavljeno v nadaljevanju magistrske diplomske naloge.
Pred tem je bilo 14 koncesionarjev, ki so delovali vsak na svojem območju in skrbeli za lokalno
gospodarstvo, novo podjetje je skoncentrirano na enem mestu in obstaja nevarnost, da se bo
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ukvarjalo samo s prodajo lesa najugodnejšemu ponudniku, ne glede na to, ali prihaja iz
Slovenije, Italije ali Avstrije. Posledično bo manj delovnih mest, manjša bo dodana vrednost,
Slovenija pa bo samo surovinska baza za Avstrijo in Italijo. Žal že kadrovanje v podjetju
(politika) kaže na to, da se ne zaposlujejo izkušeni gozdarji, ki sledijo gospodarskem interesu,
ampak zgolj preprodaji lesa. Splošna rešitev za preprečitev pretirane prodane količine lesa v
tujino je morda v vzpostavitvi davčnih ukrepov, s katerimi bi se spodbujala prodaja lesa na
domačem trgu, prevoz lesa v tujino pa bi se obdavčil. Za industrijo je pomembno, da je les
mogoče konstantno zagotavljati vsaj za obdobje petih let, zato naj bi to državno podjetje s
slovenskimi družbami sklepalo vsaj srednjeročne pogodbe o dobavi lesa, da bi bilo omogočeno
organiziranje prihodnjega poslovanja. Banke pa bi lahko pod ugodnimi pogoji jamčile za plačila
podjetij, ki bi tako lahko postala konkurenčnejša od avstrijskih. Treba je tudi omeniti, da se
podjetjem prodaja razrezan les, ne pa hlodovina, razrezan les je mogoče posušiti, skladiščiti,
pri prevozu je mogoče naložiti več kot pa v primeru prodaje surovega nerazrezanega lesa.
Alternativa bi lahko bila po mojem mnenju naslednja. Ustanovitev novega državnega podjetja
ne bi bila potrebna, ker smo že imeli v 75-odstotni lasti gozdno podjetje Snežnik, ki je bilo tudi
koncesionar. Samo odkupiti bi morali 25-odstotni delež drugih, podjetje pa bi takoj po izteku
koncesijskih pogodb lahko organiziralo delo v vseh slovenskih gozdovih ter samo organiziralo
razrez in predelavo lesa, skladiščne površine in logistiko znotraj podjetja. Ne bi bilo
ustanovitvenih stroškov, imeli bi že kader, iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije bi lahko prevzeli delavce in gospodarjenje z gozdovi bi steklo hitreje. Zdaj pa je bil
ta delež prenesen v novo državno družbo kot stvarni vložek, Snežnik pa je gospodarsko
oslabljen.
O podjetju Slovenski državni gozdovi lahko na začetku rečemo, da je treba še počakati na
nekaj let delovanja novega državnega podjetja, saj bi bilo zdaj verjetno prehitro povzemati
končne ugotovitve. Je pa pomembno, kako bo v prihodnje delovalo. Kot je bilo že omenjeno,
je pomembno, da bo delovalo v smislu ščitenja domačega gospodarstva in da bo primerno
vlagalo sredstva v razvoj gozdne infrastrukture in obnovo gozdov. Na te poteze bo treba biti
pozoren, saj si v nasprotnem primeru lahko obetamo še manj zelenih delovnih mest in še
manjšo konkurenčnost domačih podjetij. Zgolj izkaz pozitivnih prihodkov podjetja ni dovolj, kajti
ključen bo učinek teh sredstev v praksi. Podjetju še ni uspelo ustaviti trenda izvažanja lesa v
tujino ter pozneje kupovanja in uvažanja obdelanega lesa nazaj v državo.
Poleg vsega omenjenega je treba izpostaviti še en problem. Podjetje očitno finančno deluje
dobro, kar kažejo številke. A to ne more biti edino vodilo državnega podjetja. Kaj se namreč
dogaja? Podjetje veliko del oddaja po zelo nizkih cenah, po takih, da izvajalci ravno pokrijejo
stroške, delavcem pa za opravljeno delo tako lahko ponudijo samo nizka plačila. Model torej
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deluje tako, da plačajo malo za delo, potem pa les dražje prodajo ter tako ustvarijo zaslužek
in dosežejo pozitivne številke. Toda to ne bi smel biti primarni princip delovanja državnega
podjetja. S politiko principa najnižje možne cene namreč dosegajo pozitivno bilanco, po drugi
strani pa se dolgoročno nakazuje socialni problem. Delavci so za delo slabo plačani, namesto
da bi bili plačani ustrezno glede na izobrazbo in znanje, ki ga lahko ponudijo, posledično pa
taki delavci v družbi predstavljajo tudi socialni problem, kar se ne bi smelo skladati s poslovno
politiko nekega državnega podjetja, katerega cilj bi moral biti tudi izboljšanje socialnega stanja
v državi, ne pa celo dolgoročno prispevati k temu, da se tako stanje potencialno še poslabša.
Velikokrat se zgodi, da je treba za taka dela uvažati tuje delavce. Čim manj stroškov in čim
nižje cene so slabše za stanje gozda in socialne razmere, manj bo tudi prispevkov v proračun.
Kot problematično ocenjujem tudi, da se dolgoročne pogodbe za oskrbo z lesom sklepajo
predvsem s tujimi investitorji, medtem ko se morajo domača podjetja za to veliko bolj truditi ali
pa takih ponudb sploh niso deležna (kot je bilo v primeru podjetja Solis; obisk podjetja je opisan
v nadaljevanju naloge). Take pogodbe so ključne za razvoj neke družbe, saj tako podjetja
lahko dolgoročno računajo na oskrbo s surovino in si na ta način lažje privoščijo investicije, ki
bi prispevale k njihovemu razvoju.
Vprašanje ni samo, po kolikšni ceni se les prodaja, ampak tudi, komu se prodaja, ključno je,
da se večinoma ne prodaja preprodajalcem, katerih glavni cilj je samo les dražje prodati v
tujino. Na ta način ne bomo dosegli napredka v slovenski lesni industriji. Odkupijo ga po neki
ceni in potem dražje prodajo v tujino, čeprav vmes niso naredili ničesar, da bi les obogatili
oziroma mu dali dodano vrednost. Primarni cilj družbe mora biti, da se les proda večinoma
doma, da se doma tudi predela, pri čemer je treba domačim podjetjem pomagati doseči
ustrezno tehnološko raven, da bodo lahko izpolnila zahteve trga in bodo posledično končni
izdelki lahko iz polizdelkov, izdelanih v Sloveniji, ne v tujini.
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II PRAKTIČNI DEL
Surovina
Za zagon obrata gotovo ni problem, ali je na voljo dovolj surovine, tj. lesa, kajti približno 60
odstotkov površine države pokrivajo gozdovi.107 Tudi prirast je večji od poseka, lastništvo
gozdov je porazdeljeno, približno 70 odstotkov gozdov je v lasti zasebnikov, preostalo pa je v
državni lasti oziroma lasti občin.108 To tudi pomeni, da lahko obrat surovino pridobiva iz
državnih gozdov, pri čemer je pomembna tudi vloga novoustanovljenega državnega podjetja
Slovenski državni gozdovi.
Sledi prikaz odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov na domačem trgu za predstavo stroškov
odkupa surovine za predelavo, kar moramo upoštevati pri ustanavljanju lesnopredelovalnega
obrata.
Tabela 7: Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov na domačem trgu od leta 2008 do leta
2017 v evrih/ m3

2008
Les - SKUPAJ
...
Hlodi - iglavcev, skupaj
60,41
Hlodi, hrast
97,15
Hlodi, bukev
63,6
Hlodi ostalih listavcev
77,26
Les za celulozo in plošče, iglavcev
20,25
les za celulozo in plošče, listavcev
32,56
Drug okrogel industrijski les, iglavcev 35,66
Drug okrogel industrijski les, listavcev 37,32
Les za kurjavo, iglavcev
17,57
Les za kurjavo, listavcev
32,6

2009
...
55,72
91,5
57,31
68,19
19,55
28,98
33,42
29,78
21,14
32,97

2010
...
61,34
89,86
57,3
67,95
21,97
31,67
37,4
30,47
23,57
33,38

2011
...
65,82
89,92
59,1
72,87
25,25
35,85
40,81
33,2
27,7
39,59

Cena (EUR/m3)
2012 2013 2014
...
...
...
69,51 73,25 64,12
87,5 89,56 92,13
59,55 59,64 57,94
64,14 67,63 70,85
28,22 29,34 24,48
38,1 42,08 35,25
42,92 45,98 43,06
36,05 35,31 31,06
26,64 29,29 32,6
38,07 38,79 36,42

2015 2016 2017
...
...
...
58,32 59,46 61,09
99,96 111,54 130,52
58,01 59,47 59,65
66,91 76,51 79,43
22,48 23,36 25,29
34,35 33,69 41,23
46,67
40,6 47,08
30,66 32,92 35,96
31,74 30,06
19,8
29,21 30,97 37,55

(Vir: SURS)109

Če si ogledamo najrelevantnejše postavke, to so odkupne cene hlodov od leta 2015 do 2017,
opazimo trend zviševanja cen. Hlodom iglavcev je cena z 58,32 zrasla na 61,09 evra/m3.
Najopaznejši je skok cene pri hlodih hrasta, saj je zrasla z 99,96 na 111,54, v letu 2017 pa
znaša že kar 130,52 evra/m3. Cena hlodov bukve ostaja na približno isti ravni, malenkost se je
povišala tudi cena hlodov drugih listavcev, in sicer s 66,91 na 79,43 evra/m3 v letu 2017. Na
sploh pa je pri vseh gozdnih lesnih sortimentih v letu 2017 zaznano povišanje cen, izjema je
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cena lesa iglavcev za kurjavo. Za leto 2018 podatkov še ni, a glede na čas gospodarske
konjunkture, se predvideva manjša rast cen tudi v letu 2018.

Vrste izdelkov
Osnovna ločnica izdelkov bi bila delitev na hlodovino, polizdelke, obdelan les in končne
izdelke. Pod hlodovino se šteje neobdelan les, okrogla debla. Med polizdelke spadajo na
primer vezane plošče, panelne plošče, iverne plošče, furnir, med obdelan les pa tramovi, deske
in letve. Med končne izdelke lahko štejemo lesene gradnje ter notranje in stavbno pohištvo. Z
našega vidika je pomemben predvsem proces predelave hlodovine, saj bi tak obdelan les
lahko bil dobavljiv slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo ter z notranjim in s
stavbnim pohištvom.

Slovenska lesna industrija
Podjetja v panogi
V letu 2016 je zaključne račune oddalo 967 lesnopredelovalnih družb, v teh družbah je bilo
skupaj 10.388 zaposlenih, kar je povečanje v primerjavi z letom 2015, ko je bilo število
zaposlenih 9811 (v panogi naj bi sicer delovalo 2.480 pravnih in fizičnih oseb, pri čemer je
število zaposlenih v tem primeru znašalo 12.053 oseb110).111 »Čisti prihodki od prodaje na
domačem trgu so se v obdelavi in predelavi lesa glede na preteklo leto povečali za 6,8 %, prav
tako so se povečali v proizvodnji pohištva za 13 %. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu so
se v obdelavi in predelavi lesa povečali za 14,2 % glede na leto poprej, prav tako so se povečali
v proizvodnji pohištva za 7,6 %. V celoti so se čisti prihodki iz prodaje lesnopredelovalne
panoge v 2016 v primerjavi z letom 2015 povečali za 10,9 %.«112 »Po podatkih AJPES-a je
leta 2017 v lesnopredelovalni panogi (C16 + C31) delovalo 2.495 pravnih in fizičnih oseb, v
katerih je bilo zaposlenih 12.395 oseb. Prihodki v lesnopredelovalni panogi so znašali 1.438
mio €, odhodki pa 1.371 mio €. Panoga je zaključila poslovno leto 2017 z 60,19 mio € neto
čistega dobička. V lesnopredelovalni panogi kot celoti pa je dodana vrednost na zaposlenega
v letu 2017 znašala 33.651 € kar je nekoliko več kot leta 2016, ko je bila 33.324 €.«113 V letu
2017 se je nadaljeval trend rasti števila zaposlenih ter rast prihodkov iz prodaje in deležu
izvoza. Poleg tega je bila zaznana tudi rast investicij.114 Za lažje razumevanje, ko govorimo o
panogah C16 in C31: C16 pomeni panogo predelave in obdelave lesa, pri C31 gre za
proizvodnjo pohištva.115
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Sledi predstavitev nekaj večjih različnih podjetij v panogi (kateri so njihovi proizvodi, kako so
velika, koliko izvozijo itd.). Pomembno je poznati udeležence na trgu, ugotoviti, s čim se
ukvarjajo in kako bi lahko podjetje kot nov subjekt vstopilo na trg (ali ima produkte, ki bi jih
zdajšnji udeleženci na trgu potrebovali, ali pa ima kdo že podoben produkt, pri čemer mora
podjetje kot novi udeleženec na trgu stremeti k temu, da bo njegov produkt boljši in
konkurenčnejši).
NOVEM CAR INTERIOR DESIGN, proizvodnja komponent za avtomobilsko in ostalo
industrijo, d. o. o.
Gre za podjetje iz Žalca. Materinsko podjetje je sicer v Nemčiji. Podjetje je kategorizirano kot
veliko, s 674 zaposlenimi, prihodki pa znašajo kar okoli 100 milijonov evrov, od tega znaša
delež izvoza v prihodku ogromnih 99 odstotkov. Največ izvaža v Italijo, na Kitajsko, v Nemčijo
in Češko republiko. Ukvarja se s proizvodnjo okrasnih lesenih izdelkov, ki se vgrajujejo v
osebne avtomobile, in z raziskovalno dejavnostjo. Izdelki podjetja so načeloma iz naravnega
furnirja (evkaliptusa, kostanja in oreha).116
LESONIT, lesno-kemična industrija, d. o. o.
Gre za podjetje iz Ilirske Bistrice. Po velikosti je kategorizirano kot veliko, s 140 zaposlenimi.
Delež izvoza v prihodku znaša visokih 95 odstotkov, celotni kapital pa znaša okoli 30 milijonov
evrov. Izvaža v veliko držav, med drugim v Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Belgijo,
na Dansko, v Egipt, na Finsko, Hrvaško, v Italijo, Indijo, Izrael, na Madžarsko, v Nemčijo, na
Nizozemsko, Tajsko, v Ukrajino itd. Ukvarja se z izdelavo vlaknenih in oplemenitenih plošč.117
EXTRAFORM, d. o. o.
Gre za podjetje iz Postojne, ki je po velikosti kategorizirano kot srednje veliko. Prihodek znaša
nekaj manj kot 26 milijonov evrov, delež izvoza v prihodku pa 84 odstotkov. Izvaža v mnogo
držav, med drugim v Argentino, Avstrijo, Avstralijo, Brazilijo, Čile, Francijo, Indonezijo, na
Hrvaško, v Indijo, Italijo, Katar, Kuvajt, Republiko Južno Afriko, Nigerijo, Peru, Španijo, na
Švedsko, v ZDA, Veliko Britanijo in Združene arabske emirate. Gre za podjetje, ki je eno
vodilnih na področju opažnih tramov, za izdelavo opažnih tramov pa uporablja predvsem
inženirski smrekov les.118
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.
Gre za podjetje iz Novega mesta, kategorizirano kot srednje veliko podjetje, s 150 zaposlenimi.
Prihodek znaša nekoliko manj kot 15 milijonov evrov, od tega je delež izvoza v prihodku 34
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odstotkov. Podjetje izvaža v Avstrijo, Bosno in Hercegovino, na Hrvaško in v Italijo. Cilj je
sodelovanje predvsem z državami iz bivše Jugoslavije.119 »Osnovna dejavnost obsega tipična
dela izvajanja gozdnih del. Podjetje je usposobljeno za načrtovanje in izvajanje vseh vrst del
v gozdarstvu (sečnjo in izdelavo gozdnih sortimentov, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena
dela).«120
GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d. o. o.
Podjetje iz Postojne je z 228 zaposlenimi srednje veliko. Prihodek znaša malo manj kot 28
milijonov evrov, delež izvoza v prihodku 33 odstotkov. Ne izvažajo samo v sosednje države,
ampak tudi na Ciper, Malto, v Makedonijo, Mehiko, na Portugalsko, v Nemčijo, Španijo in
Švico. Gre za gozdarsko podjetje, ki se ukvarja z žaganjem in impregniranjem lesa, s
proizvodnjo furnirja, vezanega lesa in plošč ter izdelkov iz kartona in papirja. Ukvarja pa se
med drugim tudi s posredništvom pri prodaji lesa.121
RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o.
Podjetje, ki izvira iz Ribnice, je s 112 zaposlenimi kategorizirano kot veliko podjetje. Prihodek
znaša okoli 80 milijonov evrov, delež izvoza v prihodku pa je 54 odstotkov. Povezano je tudi s
hčerinskim podjetjem RIKO HIŠE.122 To hčerinsko podjetje je srednje veliko, delež izvoza v
prihodku pa znaša 84 odstotkov (prihodek nekaj čez šest milijonov evrov123). Izvaža v Avstrijo,
na Hrvaško, Irsko, v Italijo, Nemčijo, Rusko federacijo, na Švedsko, v Švico, Veliko Britanijo in
Francijo. To hčerinsko podjetje se ukvarja s proizvodnjo ekoloških lesenih objektov, predvsem
hiš, hotelov in poslovnih objektov. Masivne hiše so izdelane predvsem iz lepljenega lesa
smreke.124
Naštetih je nekaj močnejših podjetij na svojem področju lesne industrije. Najopaznejša razlika
med njimi je pri deležu izvoza v prihodku, saj imata ravno specifični podjetji, kot sta gozdni
gospodarstvi v Novem mestu in Postojni, ta delež v rangu 30 odstotkov, druga podjetja pa tu
presegajo 80 odstotkov, so torej veliko bolj izvozno naravnana in z dodelanimi tehnološkimi
izdelki lahko ciljajo na večje tuje trge.
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Struktura prodaje okroglega lesa glede na tržišče
V primerjavi z letom 2015 so se v letu 2016 čisti prihodki lesne in pohištvene industrije iz
prodaje na tujem trgu povečali za 12,7 odstotka, v strukturi čistega prihodka iz prodaje pa je
ta delež znašal 54,3 odstotka. Povečala sta se tako izvoz kot tudi uvoz, presežek panoge se
je povečal za 13,3 odstotka in je skupno znašal 312 milijonov evrov. Države, s katerimi
najintenzivneje izvajamo blagovno menjavo v tej panogi, ostajajo Avstrija, Italija, Nemčija in
Hrvaška.125 V poročilu iz leta 2017 pa so bili zabeleženi naslednji premiki: »Delež prihodkov
od izvoza v čistih prihodkih od prodaje je znašal 55,7 % (C16+C31). Destinacije najbolj
intenzivnega izvoza in uvoza obeh lesarskih področij v letu 2017 so bile Nemčija, Italija, Avstrija
in Hrvaška. Presežek izvoza nad uvozom, gledano po glavni po dejavnosti izvoznika oz.
uvoznika, je leta 2016 znašal 313 mio €.«126
Tabela 8: Izvoz in uvoz okroglega lesa (m3)

Okrogli les - skupaj
Okrogli industrijski les - skupaj
Okrogli industrijski les, iglavci
Okrogli industrijski les, listavci
Hlodi za žago in furnir - skupaj
Hlodi za žago in furnir, iglavci
Hlodi za žago in furnir, listavci
Les za celulozo in plošče ter drug okrogli
industrijski les - skupaj
Les za celulozo in plošče ter drug okrogli
industrijski les, iglavci
Les za celulozo in plošče ter drug okrogli
industrijski les, listavci
Les za kurjavo - skupaj

2012
Uvoz
Izvoz
460384 1323544
204473 1028293
119280 669902
85193 358391
25513 689820
4303 525848
21210 163972

2013
Uvoz
Izvoz
573797 1549685
327206 1198241
193705 791844
133501 406397
50039 708592
10155 575111
39884 133481

2014
Uvoz
Izvoz
455448 2384831
287771 1964842
153654 1363466
134117 601376
75498 1130541
14840 953501
60658 177040

2015
Uvoz
Izvoz
448536 2682656
296910 2303153
184824 1664675
112086 638478
63018 1488684
16107 1289467
46911 199217

2016
Uvoz
Izvoz
458501 3083546
274130 2717532
143723 2228329
130407 489203
76256 1989502
23776 1810393
52480 179109

178960 338473 277167 489649 212273 834301 233892 814469 197874 728030
114977 144054 183550 216733 138814 409965 168717 375208 119947 417936
63983 194419 93617 272916 73459 424336 65175 439261 77927 310094
255911 295251 246591 351444 167677 419989 151626 379503 184371 366014

(Vir: SURS)127

Izvoz se je na splošno povečal. V letu 2016 se je povečal v primerjavi z letom 2015, zanimivo
pa je tudi, da se je povečal izvoz okroglega industrijskega lesa iglavcev, zmanjšal pa kar precej
izvoz okroglega industrijskega lesa listavcev.
Slovenija je neto izvoznik nepredelanega okroglega lesa, ki je izvožen največ v Italijo in
Avstrijo. V Avstrijo izvozimo predvsem hlodovino iglavcev, medtem ko v Italijo odhajata bolj
hlodovina listavcev in les slabše kakovosti. Treba je omeniti tudi, da se je odprla nova izvozna
pot v Romunijo, saj hlodovino iglavcev prodajajo žagam, ki pa so v lasti avstrijskega podjetja

125

GZS, INFORMACIJA O POSLOVANJU LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE V LETU 2016 (2017), str. 20.
GZS, O panogi, URL: https://www.gzs.si/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije/vsebina/O-panogi#.
127
SURS, Izvoz in uvoz okroglega lesa (m3), URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1625901S&ti=&path=../Database/Okolje/16_gozdarstvo_lo
v/07_16259_izvoz_uvoz_lesa/&lang=2.
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Schweighofer. Hlodovina iglavcev se v državnih gozdovih pridobi le v količini 24 odstotkov,
drugo se pridobiva iz zasebnih gozdov.128 »Izvoz hlodovine za žago in furnir je leta 2016
predstavljal 66 % proizvedene količine teh sortimentov, izvoz lesa za celulozo in plošče ter
drugega okroglega industrijskega lesa 71 % in izvoz lesa za kurjavo 27 % proizvedenega lesa
te kakovosti. Od celotne proizvedene količine gozdnih lesnih sortimentov je izvoz v letu 2016
obsegal 56 %.«129
Slovenija pa je po drugi strani močna uvoznica lesa za celulozo in plošče. Treba je vedeti, da
deluje kar nekaj močnejših podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo lesa slabše kakovosti, obenem
pa ta podjetja dosegajo visoko dodano vrednost na zaposlenega. Tako se iz takega lesa
proizvajajo mehanska celuloza (podjetje Količevo Karton), vlaknene plošče (podjetje Lesonit,
d. o. o.), kemikalije (podjetje Tanin Sevnica). Poleg tega je Slovenija tudi uvoznik žaganega
lesa listavcev, z izjemo žaganega lesa bukve.130

Poslovni načrt
V nadaljevanju predstavljam poslovni načrt za novoustanovljeni lesnopredelovalni obrat, pri
čemer prikažem možno realno bilanco stanja in bilanco uspeha novega obrata. Izdelan je na
podlagi realnih podatkov, na primeru več žag, njihovih poslovnih rezultatov in načrtov glede na
cene nepremičnin na trgu. Podatki tako niso izmišljeni, ampak predstavljajo realne konkretne
podatke v primeru ustanovitve predelovalnega obrata. Šlo bi za žagarski obrat z začasnim
imenom Slovenska žaga, d. o. o. Cilj je, da bi bil bolje tehnološko opremljen v primerjavi z
drugimi podobnimi obrati, ki že delujejo na trgu, saj bi bil tako bolj konkurenčen in bi lahko
ponudil kakovostnejše produkte od drugih. Poleg tega je cilj ustanovitve obrata tudi ta, da bo
to nova kocka v vrzeli, ki bi preprečevala izvažanje hlodovine v tujino oziroma da bi bili tudi
doma sčasoma sposobni proizvesti polizdelke, ki bi bili koristni za domače proizvajalce končnih
izdelkov. Ključ je v ohranjanju predelave doma, čemur bi bil namenjen tudi ta obrat. Jasno je,
da zgolj en obrat ne bo rešil tega splošnega problema, vendar je to korak v pravo smer.
Surovine in zalog lesa je na trgu dovolj, prostor na trgu je. Za konkretno določitev produktov
obrata je seveda treba izvesti še nadaljnje raziskave trga, pridobiti pogodbe, kupce itd., kar
vzame več časa, kot ga je na voljo med pisanjem magistrske naloge. Vendar pa, kot je bilo
ugotovljeno v nalogi, je občutno pomanjkanje izdelkov v Sloveniji, ki jih potrebuje (lesna)
gradbena industrija, saj so podjetja prisiljena večinoma uvažati iz tujine, kajti doma nismo
dovolj tehnološko napredni za izdelavo takih polizdelkov, kot jih potrebujejo. Tukaj vidim
128

MKGP, Kmetijski inštitut Slovenije, Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016
(2017), str. 143.
129
MKGP, Kmetijski inštitut Slovenije, Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016
(2017), str. 143.
130
MKGP, MGRT, Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Utemeljitev ustanovitve družbe in predlog poslovnega
načrta (2015), str. 19, 20.
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potencial, vrzel na trgu, nekaj, k čemur bi bilo treba stremeti in v prihodnosti morda zares začeti
proizvajati polizdelke doma in tudi v predstavljenem obratu (gre predvsem za konstrukcijski les
in križno lepljene plošče). Cilj je tudi ta, da bi bil obrat na območju, kjer je veliko lesa, in morda
na območju, kjer gospodarska razvitost majhna. Idealno pa bi bilo tudi, da bi lahko prevzeli že
obstoječo infrastrukturo propadlega obrata, saj bi s tem veliko prihranili pri začetnih stroških,
v poštev pa bi prišel tudi morebiten nakup iz stečajne mase.
Bilanca stanja obrata:
PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31. 12. 2017
v EUR s centi
Konto

Oznaka
za AOP

znesek
tekočega leta

prejšnjega leta

3

4

5

SREDSTVA (002 + 032 + 053)

001

3.828.511,00

3.311.171,00

A

DOLGOROČNA SREDSTVA
(003 + 010 + 018 + 019 + 027 + 031)

002

2.753.268,00

2.404.608,00

I.

Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (004 + 009)

003

0,00

0,00

del 00, del 08,
del 13
del 00

1.

004

0,00

0,00

a)

Neopredmetena sredstva (od 005 do
008)
Dolgoročne premoženjske pravice

005

0,00

0,00

del 00

b)

Dobro ime

006

0,00

0,00

del 00

c)

007

0,00

0,00

del 00, del 08,
del 13
del 00

č)

Dolgoročno odloženi stroški
razvijanja
Druga neopredmetena sredstva

008

0,00

0,00

009

0,00

0,00

del 00, 02, 03,
04, 05, del 08,
del 13

II.

Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
(od 011 do 017)

010

2.753.268,00

2.404.608,00

del 00, del 02,
del 03
del 00, del 02,
del 03
del 04, del 05

1.

Zemljišča

011

437.064,00

460.120,00

2.

Zgradbe

012

954.095,00

828.319,00

3.

Proizvajalne naprave in stroji

013

1.347.604,00

1.103.782,00

del 04, del 05

4.

Druge naprave in oprema, drobni
inventar in druga opredmetena
osnovna sredstva

014

14.505,00

12.387,00

1
00, 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,
30, 31, 32, 60,
61, 63, 65, 66,
67
00, 01, 02, 03,
04, 05, 06, del
07, del 08, 09,
del 13
del 00, del 08,
del 13

Postavka

2

2.

43

del 04, del 05

5.

Biološka sredstva

015

0,00

0,00

del 02, del 04

6.

016

0,00

0,00

del 08, del 13

7.

Opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

017

0,00

0,00

01

III.

Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

06, del 07

IV.

019

0,00

0,00

06

1.

Dolgoročne finančne naložbe
(020 + 024)
Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil
(od 021 do 023)

020

0,00

0,00

del 06

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

021

0,00

0,00

del 06

b)

Druge delnice in deleži

022

0,00

0,00

del 06

c)

Druge dolgoročne finančne naložbe

023

0,00

0,00

del 07

2.

Dolgoročna posojila (025 + 026)

024

0,00

0,00

del 07

a)

025

0,00

0,00

del 07

b)

Dolgoročna posojila družbam v
skupini
Druga dolgoročna posojila

026

0,00

0,00

del 08

V.

Dolgoročne poslovne terjatve (od
028 do 030)

027

0,00

0,00

del 08

1.

028

0,00

0,00

del 08

2.

029

0,00

0,00

del 08

3.

030

0,00

0,00

09

VI.

Dolgoročne poslovne terjatve do
družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do
kupcev
Dolgoročne poslovne terjatve do
drugih
Odložene terjatve za davek

031

0,00

0,00

del 07, del 08,
10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16,
17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63,
65, 66, 67
67

B

KRATKOROČNA SREDSTVA
(033 + 034 + 040 + 048 + 052)

032

1.075.243,00

906.563,00

I.

033

0,00

0,00

del 13, 30, 31,
32, 60, 61, 63,
65, 66

II.

Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Zaloge (od 035 do 039)

034

514.989,00

441.272,00

30, 31, 32

1.

Material

035

123.095,00

97.462,00

60

2.

Nedokončana proizvodnja

036

45.023,00

40.873,00

61, 63

3.

Proizvodi

037

346.871,00

302.937,00

65, 66

4.

Trgovsko blago

038

0,00

del 13

5.

Predujmi za zaloge

039

0,00

0,00

del 07, 17, 18

III.

Kratkoročne finančne naložbe
(041 + 045)

040

0,00

0,00

17

1.

Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil
(od 042 do 044)

041

0,00

0,00

del 17

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

042

0,00

0,00

del 17

b)

Druge delnice in deleži

043

0,00

0,00

44

del 17

c)

Druge kratkoročne finančne naložbe

044

0,00

0,00

del 07, 18

2.

Kratkoročna posojila (046 + 047)

045

0,00

0,00

del 07, del 18

a)

046

0,00

0,00

del 07, del 18

b)

Kratkoročna posojila družbam v
skupini
Druga kratkoročna posojila

047

0,00

0,00

del 08, 12, del
13, 14, 15, 16

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve (od
049 do 051)

048

560.254,00

465.291,00

del 08, del 12,
del 13, del 15
del 08, del 12,
del 13, del 15
del 08, del 13,
14, del 15, 16
10, 11

1.

Kratkoročne poslovne terjatve do
družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do
drugih
Denarna sredstva

049

0,00

0,00

050

560.254,00

465.291,00

051

0,00

0,00

052

0,00

0,00

19

C

KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

0,00

0,00

del 99

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96,
97, 98
90, 91, 92, 93,
94, 95

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
(056 + 072 + 075 + 085 + 095)

055

3.828.511,00

3.311.171,00

A

KAPITAL

056

1.052.864,00

633.255,00

90

I.

(057 + 060 + 061 + 067 + 301 + 068
– 069 + 070 – 071)
Vpoklicani kapital (058 – 059)

057

500.000,00

500.000,00

del 90

1.

Osnovni kapital

058

500.000,00

500.000,00

del 90

2.

059

0,00

0,00

91

II.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna
postavka)
Kapitalske rezerve

060

0,00

0,00

92

III.

Rezerve iz dobička
(062 + 063 – 064 + 065 + 066)

061

50.000,00

50.000,00

del 92

1.

Zakonske rezerve

062

50.000,00

50.000,00

del 92

2.

Rezerve za lastne delnice in lastne
poslovne deleže

063

0,00

0,00

del 92

3.

Lastne delnice in lastni poslovni
deleži (kot odbitna postavka)

064

0,00

0,00

del 92

4.

Statutarne rezerve

065

0,00

0,00

del 92

5.

Druge rezerve iz dobička

066

0,00

0,00

94

IV.

Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

V.

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 93

VI.

Preneseni čisti dobiček

068

83.255,00

0,00

del 93

VII.

Prenesena čista izguba

069

0,00

0,00

del 93

VIII.

Čisti dobiček poslovnega leta

070

419.609,00

83.255,00

del 93

IX.

Čista izguba poslovnega leta

071

0,00

0,00

2.
3.
V.

45

96

B

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073 + 074)

072

0,00

0,00

del 96

1.

Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2.

074

0,00

0,00

del 97, del 98

C

Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076 + 080 + 084)

075

1.756.026,00

1.307.193,00

del 97

I.

Dolgoročne finančne obveznosti
(od 077 do 079)

076

1.756.026,00

1.307.193,00

del 97

1.

077

0,00

0,00

del 97

2.

078

1.756.026,00

1.307.193,00

del 97

3.

079

0,00

0,00

del 98

II.

Dolgoročne finančne obveznosti do
družb v skupini
Dolgoročne finančne obveznosti do
bank
Druge dolgoročne finančne
obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
(od 081 do 083)

080

0,00

0,00

del 98

1.

081

0,00

0,00

del 98

2.

082

0,00

0,00

del 98

3.

083

0,00

0,00

del 98

III.

Dolgoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev
Druge dolgoročne poslovne
obveznosti
Odložene obveznosti za davek

084

0,00

0,00

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086 + 087 + 091)

085

1.019.621,00

1.370.723,00

21

I.

Obveznosti, vključene v skupine
za odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II.

Kratkoročne finančne obveznosti
(od 088 do 090)

087

500.000,00

750.000,00

del 27, del 97

1.

Kratkoročne finančne obveznosti do
družb v skupini

088

0,00

0,00

del 27, del 97

2.

089

500.000,00

750.000,00

del 27, del 97

3.

090

0,00

0,00

22, 23, 24, 25,
26, 28, del 98

III.

Kratkoročne finančne obveznosti do
bank
Druge kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
(od 092 do 094)

091

519.621,00

620.723,00

del 22, del 23,
del 28, del 98

1.

Kratkoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini

092

0,00

0,00

del 22, del 23,
del 28, del 98
del 23, 24, 25,
26, del 28, del
98

2.

Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

093

519.621,00

620.723,00

094

0,00

0,00

29

D

KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

del 99

3.
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Konkretnejša razlaga določenih postavk v bilanci stanja:
a Dolgoročna sredstva = opredmetena osnovna sredstva
Investicija v zemljišče: pribl. 480.000 evrov
Investicija v halo za razrez lesa: pribl. 500.000 evrov
Investicija v sušilnico: pribl. 500.000 evrov
Investicija v stroje in opremo: pribl. 1.400.000 evrov

b Obveznosti do virov sredstev
Lastna sredstva = kapital: 500.000 evrov + preneseni čisti dobiček + čisti dobiček tekočega
leta = skupaj: 1.210.000 evrov
Dolgoročno posojilo za gradnjo hale: pribl. 1.000.000 evrov; ročnost: 15 let
Dolgoročno posojilo/leasing za nakup strojev in opreme: pribl. 600.000 evrov; ročnost: 7 let
Kratkoročno posojilo za financiranje zalog/revolvinški kredit: 500.000 evrov.
V primeru revolvinškega kredita govorimo o kreditu kot kratkoročnem kreditu, na podlagi
katerega lahko občasno črpamo likvidna sredstva. Črpanje je treba najaviti, kredit pa je
mogoče izkoristiti in odplačati večkrat. Gre za namensko porabo sredstev, pri čemer se obresti
zaračunajo le za črpani del kredita.131

131

Gorenjska banka, Revolving kredit, URL: https://www.gbkr.si/poslovne-finance/financiranjeposlovanja/revolving-kredit.
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Bilanca uspeha obrata:
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017

v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

del 76

A

del 76

I.

del 76

Oznak
a za
AOP

znesek
tekočega leta

prejšnjega leta

3

4

5

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(111 + 115 + 118)
Čisti prihodki od prodaje na
domačem trgu
(od 112 do 114)

110

4.185.339,00

3.136.354,00

111

987.123,00

646.589,00

1.

Čisti prihodki od prodaje proizvodov
in storitev razen najemnin

112

0,00

0,00

del 76

2.

Čisti prihodki od najemnin

113

0,00

0,00

del 76

3.

114

987.123,00

646.589,00

del 76

II.

Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu
EU
(116 + 117)

115

0,00

0,00

del 76

1.

116

0,00

0,00

del 76

2.

117

0,00

0,00

del 76

III.

Čisti prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu
zunaj EU
(119 + 120)

118

3.198.216,00

2.489.765,00

del 76

1.

119

0,00

0,00

del 76

2.

120

3.198.216,00

2.489.765,00

60, del 61, 63

B

Čisti prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C

ZMANJŠANJE VREDNOSTI
ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č

USREDSTVENI LASTNI
PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D

SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN
DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124

0,00

0,00

del 76

E

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0,00

0,00

60, 61, 63, 76,
79

F

KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA
(110 + 121 – 122 + 123 + 124 + 125)

126

4.185.339,00

3.136.354,00

40, 41, 43, 44,
47, 48, del 70,
72

G

POSLOVNI ODHODKI
(128 + 139 + 144 + 148)

127

3.719.401,00

3.014.196,00

40, 41, del 70

I.

Stroški blaga, materiala in storitev
(129 + 130 + 134)

128

3.190.091,00

2.622.494,00

48

del 70

1.

129

2.853.461,00

2.340.946,00

130

86.959,00

75.600,00

a)

Nabavna vrednost prodanega blaga
in materiala
Stroški porabljenega materiala (od
131 do 133)
stroški materiala

40

2.

del 40

131

43.029,00

36.928,00

del 40

b)

stroški energije

132

31.902,00

27.351,00

del 40

c)

drugi stroški materiala

133

12.028,00

11.321,00

41

3.

Stroški storitev (od 135 do 138)

134

249.671,00

205.948,00

del 41

a)

transportne storitve

135

234.071,00

192.491,00

del 41

b)

najemnine

136

0,00

0,00

del 41

c)

137

0,00

0,00

del 41

č)

povračila stroškov zaposlenim v
zvezi z delom
drugi stroški storitev

138

15.600,00

13.457,00

47

II.

Stroški dela (od 140 do 143)

139

383.219,00

262.630,00

del 47

1.

Stroški plač

140

278.065,00

185.435,00

del 47

2.

Stroški pokojninskih zavarovanj

141

26.091,00

20.940,00

del 47

3.

Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

22.340,00

17.650,00

del 47

4.

Drugi stroški dela

143

56.723,00

38.605,00

43, 72

III.

Odpisi vrednosti (od 145 do 147)

144

146.091,00

129.072,00

43

1.

Amortizacija

145

146.091,00

129.072,00

del 72

2.

Prevrednotovalni poslovni odhodki
pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

0,00

del 72

3.

Prevrednotovalni poslovni odhodki
pri obratnih sredstvih

147

0,00

0,00

44, 48

IV.

148

0,00

0,00

44

1.

Drugi poslovni odhodki
(149 + 150)
Rezervacije

149

0,00

0,00

48

2.

Drugi stroški

150

0,00

0,00

60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
77

H

DOBIČEK IZ POSLOVANJA
(126 – 127)

151

465.938,00

122.158,00

I

IZGUBA IZ POSLOVANJA
(127 – 126)

152

0,00

0,00

J

FINANČNI PRIHODKI
(155 + 160 + 163)
Finančni prihodki od obresti
(upoštevano že v II. in III.)

153

0,00

0,00

154

0,00

0,00

Finančni prihodki iz deležev (od
156 do 159)
Finančni prihodki iz deležev v
družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v
pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih
družbah

155

0,00

0,00

156

0,00

0,00

157

0,00

0,00

158

0,00

0,00

del 77

del 77

I.

del 77

1.

del 77

2.

del 77

3.

49

del 77

4.

Finančni prihodki iz drugih naložb

159

0,00

0,00

del 77

II.

160

0,00

0,00

del 77

1.

Finančni prihodki iz danih posojil
(161 + 162)
Finančni prihodki iz posojil, danih
družbam v skupini

161

0,00

0,00

del 77

2.

162

0,00

0,00

del 77

III.

Finančni prihodki iz posojil, danih
drugim
Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev (164 + 165)

163

0,00

0,00

del 77

1.

Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev do družb v skupini

164

0,00

0,00

del 77

2.

Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev do drugih

165

0,00

0,00

74

K

FINANČNI ODHODKI
(168 + 169 + 174)
Finančni odhodki za obresti
(upoštevano že v II. in III.)

166

46.329,00

38.903,00

167

0,00

0,00

del 74

del 74

I.

Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II.

Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti
(od 170 do 173)

169

46.329,00

38.903,00

del 74

1.

Finančni odhodki iz posojil, prejetih
od družb v skupini

170

0,00

0,00

del 74

2.

171

46.329,00

38.903,00

del 74

3.

Finančni odhodki iz posojil, prejetih
od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

0,00

0,00

del 74

4.

173

0,00

0,00

del 74

III.

Finančni odhodki iz drugih finančnih
obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti (od 175 do 177)

174

0,00

0,00

del 74

1.

Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti do družb v skupini

175

0,00

0,00

del 74

2.

Finančni odhodki iz obveznosti do
dobaviteljev in meničnih obveznosti

176

0,00

0,00

del 74

3.

Finančni odhodki iz drugih poslovnih
obveznosti

177

0,00

0,00

78

L

DRUGI PRIHODKI (179 + 180)

178

0,00

0,00

del 78

I.

Subvencije, dotacije in podobni
prihodki, ki niso povezani s
poslovnimi učinki

179

0,00

0,00

del 78

II.

Drugi prihodki

180

0,00

0,00

75

M

DRUGI ODHODKI

181

0,00

0,00

80

N

CELOTNI DOBIČEK
(151 – 152 + 153 – 166 + 178 – 181)

182

419.609,00

83.255,00

80

O

CELOTNA IZGUBA
(152 – 151 – 153 + 166 – 178 + 181)

183

0,00

0,00

del 81

P

DAVEK IZ DOBIČKA

184

0,00

0,00

50

del 81

R

ODLOŽENI DAVKI

185

0,00

0,00

del 81

S

ČISTI DOBIČEK
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182 – 184 – 185)

186

419.609,00

83.255,00

89

Š

ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (183 + 184 + 185) oz.
(184 – 182 + 185)

187

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA PODLAGI
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)

188

21,00

16,00

ŠTEVILO MESECEV
POSLOVANJA

189

12

12

Izračunana povprečna plača
na zaposlenega delavca -->

1.103,43 €

Razlaga določenih postavk izkaza poslovnega izida:
a Povečanje prihodkov iz prvega v drugo leto je posledica:
-

povečanja prodaje izdelkov na tuje trge;

-

investicije v dodatni stroj;

-

dodatnega števila zaposlenih (s 16 na 21).

b Pri davku na dobiček podjetje uveljavlja davčne olajšave iz naslova investicij v
opredmetena osnovna sredstva.

Pravni okvir ustanavljanja obrata – d. o. o.
Obrat Slovenska žaga, d. o. o., bi bil oblikovan v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno
odgovornostjo. Družba z omejeno odgovornostjo je v skladu s 471. členom Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD) družba, v kateri vložki družbenikov sestavljajo njen osnovni
kapital. Na podlagi tega osnovnega vložka posamezni družbenik pridobi svoj poslovni delež. 132
Eden izmed glavnih razlogov, da se veliko podjetij oblikuje na ta način, je izražen v 472. členu
ZGD, saj slednji govori o tem, da družbeniki niso odgovorni za obveznosti družbe. Tako se
družbeniki lažje odločijo za poslovanje, investicije in poslovno tveganje, saj vedo, da niso
neposredno s svojim premoženjem odgovorni za obveznosti družbe.133 Poleg tega je ob
ustanavljanju d. o. o. treba vedeti tudi, da mora osnovni kapital biti vsaj 7500 evrov, od tega
vsak osnovni vložek najmanj 50 evrov, pri čemer je mogoče ta vložek zagotoviti v denarju ali
pa kot stvarni vložek.134

132

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17.
133
472. člen ZGD-1.
134
475. člen ZGD -1
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Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo:
Ključna v tem postopku je družbena pogodba, saj je družba ustanovljena, ko pogodbo
družbeniki podpišejo pri notarju, družba pa postane pravna oseba šele z vpisom v sodni
register.135
»Pred vpisom v sodni register je treba:
1. skleniti družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa,
2. skleniti pogodbo o vodenju transakcijskega računa s poslovno banko ali hranilnico, ki
ima dovoljenje Banke Slovenije,
3. vplačati osnovni kapital družbe.
Po vpisu v sodni register je treba:
1. izdelati žig,
2. obvestiti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) o
dejavnostih, ki jih bo opravljala družba,
3. plačati javno objavo ustanovitve družbe v Uradnem listu RS.«136

»Obvezne sestavine družbene pogodbe so:
1. navedba imena in prebivališča oziroma firme in sedeža vsakega družbenika,
2. firma, sedež in dejavnost družbe,
3. navedba zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej ter
navedba družbenika za vsak osnovni vložek,
4. čas delovanja družbe, če je družba ustanovljena za določen čas,
5. morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega
vložka in morebitne obveznosti družbe proti družbenikom.«137
Treba je podati tudi predlog za vpis v sodni register in predlogu predložiti določene zahtevane
podatke, kar je dostopno na spletni strani Gospodarske zbornice (glejte opombo).138 Sledi
obvestitev Ajpesa, saj mora dejavnosti, ki smo si jo izbrali, dodeliti ustrezno šifro. Če je teh
dejavnosti več, je pomembno, katero dejavnost izberemo za glavno, saj bo od slednje odvisna
kolektivna pogodba, ki družbo zavezuje.139 Nujna je tudi objava v Uradnem listu Republike
Slovenije, kamor je treba poslati podatke za objavo. »Objavijo se naslednji podatki: pri katerem
sodišču in pod katero številko je pravna oseba vpisana, ime, vrsta družbe, matična številka,

135

GZS, Kako ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, URL: https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=33732.
Glejte op. 135.
137
Glejte op. 135.
138
Glejte op. 135.
139
Glejte op. 135.
136
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osnovni kapital, ustanovitelji, osebe, pooblaščene za zastopanje, ter vrste dejavnosti. Stroške
vpisa nosi pravna oseba.«140

Raziskave
Izvedla sem tudi nekaj praktičnih raziskav, s katerimi sem prišla do koristnih podatkov o
delovanju trga. Obiskala sem podjetje Solis Straža, ki opravlja žagarsko dejavnost in je to
neposredno relevantno za projekt novega lesnopredelovalnega obrata. Prav tako sem poslala
vprašalnik podjetju Lumar, ki izdeluje montaže hiše, kot predstavniku kupca na trgu.
Povpraševanje po podatkih sem poslala tudi na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, vendar odgovora pravočasno nisem prejela (zaradi menjavanja vlade). Vprašalnike
sem poslala tudi nekaterim drugim podjetjem v tej panogi, a odgovorov nisem prejela.

Obisk podjetja Solis
V četrtek, 26. 7. 2018, sem se odpravila v Stražo pri Novem mestu, kjer deluje podjetje SOLIS
STRAŽA, žagarstvo in knjigovodstvo, d. o. o. Gre za malo podjetje s tradicijo od leta 1990 in z
12 zaposlenimi, prihodek pa znaša 3.089.977 evrov, od tega je delež izvoza v prihodku 67
odstotkov. Celotni kapital znaša 1.682.647 evrov, celotna sredstva pa 2.437.012 evrov.
Podjetje izvaža v Albanijo, Afganistan, Avstrijo, Alžirijo, Egipt, na Filipine, Finsko, v Iran, Irak,
Italijo, Jordanijo, Južno Korejo, Pakistan, Nemčijo in Španijo. Gre za žago, torej je prvotna
dejavnost razžagovanje hlodovine, izdelava lesnih polizdelkov in tudi biomase. Med produkte
spadajo deske, plohi, letve, opaži, briketi in brune. Bonitetna ocena podjetja je po finančnih
podatkih iz leta 2017 odlična.141 Podjetje je bilo predstavljeno tudi v prispevku v Delu, v katerem
Borut Tavčar opisuje novo investicijo tega družinskega podjetja. Gre za investicijo v
avtomatizirano žago, ki bo tako postala ena izmed tehnološko razvitejših žag v svoji regiji. V
podjetju so se zgledovali po Nemcih in Avstrijcih, zdaj pa upajo, da bodo z novo investicijo s
30.000 m3 razžagane hlodovine na leto prešli vse do 100.000–150.000 m3 razžagane
hlodovine. Zdaj je zaposlenih dvajset ljudi, pred dvema letoma jih je bilo zgolj sedem.
Poudarjajo pa, da je za tak razvoj potrebnega veliko kapitala, saj novejša tehnologija stane in
je težko zagotoviti normalno dobavo proizvajalcem lesenih hiš. Računajo, da bodo z
avtomatizacijo zmanjšali obseg ročnega dela. Pohvalijo se, da svoje izdelke (les za embalažo,
lepljene plošče, lamele za vrata in okna, gradnjo, skobljan les) prodajajo brez posrednikov
neposredno. Kar 95 odstotkov predelave predstavlja smreka, pravijo pa tudi, da morajo imeti

140

GZS, Kako ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, URL: https://www.gzs.si/Default.aspx?tabid=33732.
Sloexport, SOLIS Straža, žagarstvo in knjigovodstvo, d. o. o., URL: http://www.sloexport.si/companycard?ms=2267314.
141
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za proizvodnjo vedno na zalogi do 6000 m3 hlodovine. Podjetje je bilo nominirano za Delovo
podjetniško zvezdo.142
Poleg pogovora z vodilnim v podjetju je bil omogočen tudi ogled proizvodnih površin, postopka
žaganja in sušilnice. Gre za zelo uspešno podjetje, ki je v zadnjih letih doseglo velik vzpon.
Pravkar je investiralo v tehnološko nadgradnjo, na podlagi katere želi postati še bolj
konkurenčno. V podjetju menijo, da je za zdaj lesa na trgu dovolj (tudi zaradi lubadarja in
vetroloma), a dolgoročno se soočajo s skrbmi. Moti jih, da jim država ne želi omogočiti
dolgoročne pogodbe za dobavo lesa, medtem ko so to bili pripravljeni storiti za škotske
investitorje. Tudi njih so zavrnili oziroma so jih na ministrstvu komajda sprejeli na pogovor.
Trdijo, da so Škoti dobili zagotovljenih 100.000 kubikov lesa za 15 let, medtem ko imajo oni
samo triletno pogodbo za samo sedem kubikov na leto.
Svojo prednost pred drugimi sicer vidijo predvsem v veliko znanja s tega področja in dobro
pokriti mreži kupcev. Tudi na področju tehnologije skrbijo za napredek, imajo svojo sušilnico,
v novo avtomatizirano žago pa vlagajo tudi zato, da bo lažje za delavce (manjše obremenitve)
in da bi izboljšali produktivnost. Investicija je vredna okoli pet milijonov evrov. Sami sicer
zrežejo 180 kubikov lesa na dan, kar znaša približno osem kamionov dnevno.
Zaupanja v politiko nimajo in si ne želijo sredstev od države, le enake pogoje naj omogočijo za
vse na trgu, in ne le za posamezne izbrane investitorje. Menijo tudi, da sta tehnološki razvoj
na področju lesarstva in tradicija na povsem drugačni ravni v Avstriji in Nemčiji, ki sta zaradi
tega na trgu v prednosti. Glede vprašanja o proizvodnji lesenih gradenj navajajo, da so
proizvajalci večino polizdelkov, ki jih potrebujejo, prisiljeni uvoziti iz tujine (predvsem Avstrije).
Po njihovem mnenju pa je potencial na trgu ravno križno lepljen les, saj te tehnologije v
Sloveniji ni.
Poudarjajo tudi, da je ključno za napredek in razvoj tehnološke opreme, ki omogoča
konkuriranje, dovolj kapitala, kar pa v tej panogi ni poceni. Sami so zdaj končno prišli do
investicije, s katero želijo avtomatizirati postopek predelave. Samo za zaloge potrebujejo
približno 5000–6000 kubikov lesa, prav tako pa tudi veliko prostora, sušilnico in stroje. Na
splošno je bilo mogoče zaznati veliko razočaranje nad državo oziroma politiko. Prav tako ne
verjamejo, da se bo na tem področju kaj spremenilo, zato želijo zgolj delati po svoje in v miru.
Sicer pa gre za zelo delavne ljudi, taka podjetja in njihovo zagnanost pa je treba v Sloveniji
podpirati.

142

Tavčar, Raste prva večja avtomatizirana žaga, URL: https://www.delo.si/delove-podjetniske-zvezde/delovepodjetniske-zvezde-2018/raste-prva-vecja-avtomatizirana-zaga-69791.html.
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Vprašalnik podjetju Lumar
V okviru priprave poslovnega načrta sem vprašalnik poslala slovenskemu podjetju, seveda iz
panoge lesnopredelovalne industrije, saj so bili njihovi odgovori v pomoč pri razumevanju
delovanja trga, ugotavljanju, česa še primanjkuje, kaj bi bilo mogoče izboljšati, ali bi podprli
zagonsko podjetje (t. i. start-up) itd.
Vprašalnik sem poslala podjetju Lumar, ki posluje vse bolje. Kot je poročal Dnevnik, so v letu
2016 prodali več hiš kot doslej v vsej zgodovini poslovanja, v letu 2017 pa so načrtovali kar 40
odstotkov več prihodkov od poslovanja v primerjavi z letom 2016; najbolj se je povečala
prodaja v Avstrijo. Gre za podjetje, v katerem je povprečna bruto plača v letu 2016 znašala
2167 evrov, dodana vrednost pa je blizu 54.000 evrov.143 Predstavitev odgovorov:
1. Kateri so dobavitelji surovine in polizdelkov za vaše produkte?
Za proizvodnjo naših produktov kupujemo končno obdelane lesene proizvode. Dobavitelji lesa so
naslednji: Hasslacher, Stingl, Kirnbauer (vsi Avstrija), Ladenburger (Nemčija), Timberia in Žaga Tiples
(oba Slovenija).
2. Ali kupujete tudi od slovenskih podjetij?
Od slovenskih podjetij sodelujemo s podjetjema Timberia in Žaga Tiples, ki nam dobavljata letve in
pomožne lesne materiale. Ves konstrukcijski les dobavljajo prej omenjeni avstrijski in nemški dobavitelji.
3. Katere surovine in polprodukte kupujete (obdelan les – katere vrste lesa, vrste polizdelkov ...),
kakšne so količine na letni ravni, cene, dobavni roki, plačilni roki ter pogoji dobave (Incoterms)?
Za proizvodnjo produktov kupujemo končno obdelane lesne proizvode. Konstrukcijski les je iz lesa
smreke, pri enem produktu se delno uporablja še macesnov les. Lesene fasadne obloge so večinoma
iz lesa macesna. V konstrukcijske namene uporabljamo naslednje lesne proizvode: dolžinsko lepljen
les (KVH), dva ali tri vzporedno zlepljene lesene profile (DU/TRIO) in lameliran lepljen les (BSH).
Ocenjena skupna količina vseh lesenih proizvodov znaša 2600 m 3. Cene in plačilni roki predstavljajo
politiko poslovanja podjetja in so del poslovne skrivnosti, zato vam teh podatkov ne moremo
posredovati. Povprečni dobavni rok znaša 14 dni, ves material je dobavljen na sedež podjetja (FCO
Lumar).
4. Katere karakteristike dobaviteljev so za vas (poleg cene) pomembne, npr. kakovost, točnost
dobave, podpiranje slovenskega gospodarstva, upoštevanje mednarodno priznanih kodeksov
ravnanja pri poslovanju glede etičnosti poslovanja itd.? Ali imate kakšne specifične lastne
zahteve do dobaviteljev (kot so npr. standardi ISO, certifikati, podpis kodeksa ravnanja
dobaviteljev glede etičnosti poslovanja itd.)?
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Z vidika zahtev po kakovosti dobavljenih produktov kot najpomembnejšo karakteristiko izpostavljamo
kakovost produktov, zaradi načina dela in zagotavljanja nemotenega delovnega procesa je zelo
pomembna karakteristika tudi točnost dobav. Certifikati oz. izjave o lastnostih in drugi certifikati o
kakovosti so osnova, da se lahko proizvodi vključijo v naš proizvodni proces. Vsi naši dobavitelji imajo
certifikat PEFC, ki predstavlja osnovo za trajnostno upravljanje z lesnimi viri. V podjetju na splošno
podpiramo slovensko gospodarstvo in dobavitelje, vendar na področju lesenih proizvodov ni cenovno in
kakovostno primerljivih proizvodov zdaj dobavljenim proizvodom.
5. Ali bi podprli slovenski start-up – lesnopredelovalni obrat, če bi bil po drugih ključnih
indikatorjih konkurenčen s tujci oz. z zdajšnjimi slovenskimi proizvajalci?
Bi podprli.
6. Kakšna je struktura prodaje oz. kateri so sveži podatki za leto 2017?
Količinsko glede na vrste izdelkov: od 90 do 95 odstotkov predstavljajo hiše, izvedene na ključ.
Količinsko glede na tržišče (slovenski trg, tuji trgi po državah): 60 odstotkov predstavlja prodaja v
Sloveniji, 40 odstotkov v tujini.
7. Kakšno rast pričakujete v naslednjih 3–5 letih?
Ocenjena rast na letni ravni za naslednja tri leta znaša okrog 20 odstotkov.
8. Katerih surovin oz. polproizvodov iz lesa po vašem mnenju na trgu primanjkuje oz. je premalo
konkurence in so cene previsoke?
Ob trenutni gospodarski rasti so dobavitelji lesenih proizvodov izjemno obremenjeni, primanjkuje
predvsem konstrukcijski les.
9. S kom bi se po vašem mnenju še lahko povezala, da bi pridobila še več podatkov o lesni
industriji v Sloveniji?
Morda se lahko obrnete še na Sekcijo slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb oz. na lesarski
grozd znotraj Gospodarske zbornice Slovenije.

10. Ali tudi vas zanima določeno področje in bi želeli, da vam pridobljene podatke posredujemo?
Veseli bomo vaše analize oz. raziskave lesnopredelovalne industrije, ki bo izhodišče za izdelavo
praktičnega dela vaše magistrske naloge.

Iz odgovorov se lahko izpelje kar nekaj sklepov o delovanju trga, kar je lahko v pomoč pri
odločanju, v katero smer bi moral poslovati novoustanovljeni obrat. Večina obdelanih lesenih
proizvodov se uvaža iz tujine, kjer izstopa predvsem Avstrija, med dobavitelji pa sta tudi
slovenski podjetji. Vendar pa konstrukcijski les v celoti dobavljajo iz tujine, in sicer smrekov
les. Pri dobaviteljih izpostavljajo predvsem pomen kakovosti produktov, točnost dobave,
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morajo imeti certifikat PEFC. V podjetju bi bili pripravljeni podpreti slovenske dobavitelje, a na
trgu za zdaj ni cenovno in kakovostno primerljivih proizvodov. Za naslednja tri leta ocenjujejo
20-odstotno letno rast. Ocenjujejo tudi, da na trgu primanjkuje predvsem konstrukcijski les, kar
je pomembna informacija za prihodnje udeležence na trgu. Certifikat PEFC (angl. The
Programme for the Endorsement of Forest Certification144) je za izdelek jamstvo, da les zanj
izvira iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari, da na primer ne gre za les iz črne sečnje.145

Možnost pridobivanja sredstev
V lesni industriji je možno tudi pridobivanje subvencij. V prvi vrsti od države, ki se vse bolj
zaveda pomena lesa kot ene izmed ključnih surovin, ki so na voljo v Sloveniji. Ti podatki so
pomembni tudi z vidika ustanavljanja novega lesnopredelovalnega obrata, ko je treba pridobiti
čim več sredstev za zagon ali med delovanjem. Aktualni razpisi so tako, recimo, na voljo in
objavljeni na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpisi bodo tudi
ocenjeni glede na primernost v primerjavi s projektom, ki je opisan v nalogi. Med pisanjem
magistrske diplomske naloge sta na področju lesarstva najaktualnejša dva javna razpisa (oba
temeljita predvsem na spodbujanju energetske in snovne učinkovitosti146), in sicer Spodbude
za razvoj lesarstva na področju polproizvodov147 in Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje
novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020.148
Prvi je bil objavljen 6. 6. 2018.149 Roka za oddajo vlog sta 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018.150
Trajanje razpisa v letih je 2018–2020, pri čemer je za vzhodno kohezijsko regijo predvidenih
11.350.000 evrov, za zahodno regijo 530.000 evrov, skupaj torej 11.880.000 evrov, gre pa za
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.151 Namen je predvsem, kot pove
že ime razpisa, spodbujanje proizvodnje polproizvodov oziroma polizdelkov (»Gre za
proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti
oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske
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plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.«152),
s čimer bi se lahko zapolnile tudi manjkajoče vrzeli v gozdnolesni verigi. Posledično bi to
seveda tudi prispevalo k razvoju malih in srednje velikih podjetij in k novim zaposlitvam. 153
Upravičena so mala in srednje velika podjetja z registracijo pred 1. 1. 2016.154 Upravičeni
stroški so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (pri čemer se upoštevajo le novi
stroji), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (samo nakup programske opreme),
stroški plač novozaposlenih in stroški storitev zunanjih izvajalcev (samo stroški, nastali ob
transportu, montaži in zagonu).155 Določena je tudi maksimalna vrednost sofinanciranja, ki je
med 300.000 in 2.000.000 evri156, s ciljem podpore vsaj petih podjetij.157 Za ministrstvo to sicer
izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.158 Pri tem razpisu lahko že po tem, kdo
je naveden kot upravičenec za prijavo na razpis, izključimo možnost prijave v našem primeru
na novoustanovljeni obrat, saj so upravičena le mala in srednje velika podjetja, ki so bila
registrirana pred 1. 1. 2016. Sicer pa je tak javni razpis na področju lesne industrije zelo
dobrodošel, treba je povečati število polizdelkov, ki so narejeni v Sloveniji, in s tem lahko
ciljamo dejansko na luknje v gozdnolesni verigi.
Objava drugega razpisa je načrtovana za november 2018 s predvidenim trajanjem v obdobju
2019–2020. Višina nepovratnih virov, ki je bila določena, znaša 5.212.543,87 evra. Namen je
skladen z imenom razpisa, da bi se čim bolj spodbudilo uvajanje različnih novih procesov,
izdelkov na področju predelave lesa, posledično bi bile zagotovljene rast malih in srednjih
podjetij ter nove zaposlitve. Upravičenci so mala in srednje velika podjetja.159 »Upravičeni
stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih
osnovnih sredstev, stroški plač novozaposlenih.«160 Predvidena vrednost sofinanciranja je v
rangu 50.000–500.000 evrov, s ciljem podpore vsaj desetih malih in srednje velikih podjetij.
Izvajalec je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.161 Ta razpis bi lahko prišel v
poštev, vendar je namenjen uvajanju novih procesov, izdelkov, kar verjetno pride v poštev
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pozneje, ko je delovanje obrata že vzpostavljeno in je treba razmišljati o uvajanju novih
procesov ter s tem ciljati na širjenje proizvodnje. Pri tem razpisu je pomembno, da je končni
rezultat izboljšan proizvod ali povsem nov proizvod/storitev, seveda na področju obdelave ali
predelave lesa. Taki razpisi so vsekakor koristni za vse, ki delujejo na področju lesne industrije,
in lahko samo prispevajo k razvoju industrije. Tako je smer države pravilno začrtana in
predstavlja potencialno možnost pridobivanja sredstev.
Pri teh razpisih je treba biti pozoren, da se uporablja definicija mikropodjetij ter malih in srednjih
podjetij v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 Priloga I, in ne definicija po Zakonu o
gospodarskih družbah. Sprva je v 2. členu Priloge I pojasnjeno, da med mikro- in
makropodjetja ter srednja podjetja spadajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, z letnim
prometom, ki je manjši od 50 milijonov evrov, oziroma z letno bilančno vsoto, ki znaša manj
kot 43 milijonov evrov. Od tega se potem naprej ločita malo podjetje in mikropodjetje. V malem
podjetju je manj kot 50 zaposlenih, pri čemer je bilančna vsota oziroma letni promet manjši od
deset milijonov evrov. V mikropodjetju pa je manj kot deset zaposlenih, letni promet oziroma
bilančna vsota pa ne sme biti večja od dveh milijonov evrov.162 Pomoč za naložbe za MSP, kot
je navedeno v prej omenjeni uredbi v prvem odstavku 17. člena oddelka 2, je sicer v skladu s
107. členom pogodbe združljiva z notranjim trgom in je ni treba posebej priglasiti kot državno
pomoč v skladu s 108. členom pogodbe.163 Pri tem naložba ne sme preseči praga 7,5 milijona
evrov na podjetje in naložbeni projekt, skladno s 4. členom poglavja I v uredbi.164
Velja torej pogledati tudi po še drugih možnih virih financiranja, ki bi potencialno lahko prišli v
poštev. Pomembo vlogo pri tem ima pri nas Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki je javni
finančni sklad, organiziran predvsem za podporo MSP, deluje kot finančni partner in
oblikovalec finančnih spodbud. Nudi zagonske spodbude, semenski in tvegani kapital,
mikrokredite ter garancije.165
V nadaljevanju predstavljam razpisa, usmerjena na lesno industrijo, ki bi lahko bila potencialna
možnost za pridobitev sredstev. Sicer sta razpisa med pisanjem naloge že zaprta, zato sta
predstavljena zgolj kot možnost pridobivanja dodatnih sredstev za zagon obrata. Poleg tega
je SPS na splošno pravi naslov, kadar potrebujemo dodatna sredstva za pomoč pri zagonu,
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saj nudijo tudi različne mikrokredite in garancije.166 Zagonske spodbude so na primer
namenjene mladim podjetjem oziroma podjetjem start-up, ko so še v začetni razvojni fazi.
Obstoj takih podjetij je ogrožen.167 V okviru zagonskih spodbud je SPS imel na voljo na primer
razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa. Cilja sta prenos idej v uspešne
podjeme in razvoj novih poslovnih modelov na področju lesa, s poudarkom na višji dodani
vrednosti, pri čemer je treba upoštevati tudi učinkovito rabo virov. Ključno je, da je podjetje, ki
se prijavlja, mlado podjetje, kar pomeni, da je mlajše od petih let in da deluje na področju rabe
lesa.168 »Upravičeni stroški: stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme
in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti,
prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek.«169 Šlo je torej za razpis,
namenjen konkretno za lesno industrijo, interes države po pomoči novim obratom na področju
lesa torej obstaja in taki razpisi bi lahko bili priložnost za dodatna sredstva že na začetku
delovanja.
Drugi razpis, na katerega bi obstajala možnost prijave, pa bi lahko bil podoben razpisu SPS z
naslovom Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.
Območje, kjer je visoka brezposelnost, a po drugi strani tudi ogromno lesa, kar je potrebno za
nov lesni obrat, je na primer Kočevsko (kar spada pod območje Pokolpja). V letu 2016 je bilo
po navedbah Lončarjeve tam po oceni 22,5 odstotka brezposelnih ljudi, medtem ko je bila
brezposelnost v istem času na ravni države 11,3-odstotna.170 Namen razpisa je jasen, tj.
spodbuditi ustanavljanje novih podjetij na območjih, ki jih pesti visoka brezposelnost. Cilj je, da
bi taka podpora preprečila prenehanje delovanja podjetja v zgodnji fazi. Šlo bi za nepovratna
sredstva v višini 2,9 milijona evrov za leti 2018 in 2019, pri čemer naj bi posamezno podjetje
prejelo od 20.000 do 40.000 evrov.171 »Upravičeni stroški: stroški opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil v
zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji.«172 Gre torej za zelo dobrodošel razpis,
pri čemer je pomembno, da je podjetje na problemskem območju. Problem bi lahko bil le, da
je višina sredstev na podjetje nizka. Če gre za večjo investicijo, kot je nabava strojev, bi tak
znesek to v celoti težko pokril, vsekakor pa so taki razpisi dobrodošli.
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Pomembno nalogo lahko odigra tudi Slovenska izvozna in razvojna banka (SID). Ta je sicer
banka v stoodstotni lasti Republike Slovenije, gre za razvojno in izvozno banko s ciljem
spodbujanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.173 Ravno zato, ker je banka v lasti
države, bi lahko bile pripravljene posebne spodbude za razvoj slovenske lesne industrije tudi
na strani Slovenske izvozne in razvojne banke, ki bi lahko v tem primeru odigrala odločilno
vlogo. Banka SID sicer malim in srednjim podjetjem nudi dolžniško financiranje, lastniško
financiranje in zavarovanja.174 Z dolžniškim financiranjem dopolnjuje ponudbo, ki jo podjetjem
nudijo komercialne poslovne banke. To je zanimivo predvsem v okviru neposrednega
financiranja za MSP – financiranje tehnološko razvojnih projektov, ki so namenjeni
pridobivanju dodane vrednost, pridobivanju konkurenčnosti itd. V okviru posrednega
financiranja v poslovnih bankah pa je zanimiv program financiranja razvoja konkurenčnega
gospodarstva in internacionalizacije, namenjen obratnemu kapitalu, dokončanju investicije in
podobno.175 Nudijo pa tudi možnost zavarovanja izvoznih poslov in izhodnih investicij v tujini
pred nemarketabilnimi riziki, ki jih druge zavarovalnice načeloma niso pripravljene kriti.176
Treba je zagotoviti čim več nepovratnih sredstev, ki bodo podpirala razvoj lesnopredelovalne
industrije, predvsem tehnološkega. Koristno bi bilo zagotoviti od 300 do 400 milijonov evrov
sredstev pri bankah, ki bi nudile dolgoročne razvojne kredite slovenski lesnopredelovalni
industriji. Tukaj je še posebno pomembna vloga Slovenske izvozne in razvojne banke (SID).177
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Zaključki
K pisanju naloge me je spodbudilo dejstvo, da v Sloveniji živimo v okolju, ki je bogato z lesom,
da okoli nas skoraj povsod raste gozd, česar marsikje drugje po svetu ni (tudi sama sem iz
okolja, bogatega z lesom). Obdani smo torej s surovino, ki nam je naravno dana, a občutek je,
da te danosti ne izkoriščamo in jo radi spregledamo. Ravno zaradi te surovine, ki je tudi
dejavnik, povezan z zdravjem ljudi, in ni zgolj ekonomsko pomemben, bi vsi v državi lahko
živeli bolje.
Splošni zaključki po raziskovanju in izdelavi naloge so, da Slovenijo v skoraj 60 odstotkih
prekrivajo gozdovi, sekamo manj, kot je možnost poseka, okoli 70 odstotkov gozdov je v
zasebni lasti, drugo pa v lasti države oziroma občin. Za Slovenijo je značilna drobna lastniška
posest, kar se lahko pokaže kot problem pri učinkovitem gospodarjenju z gozdovi.178
Zagotovo se je v lesnopredelovalni industriji v preteklosti premalo vlagalo v razvoj. Posledično
ni novosti, inovativnih tehnologij in materialov, premalo je izdelkov z visoko dodano vrednostjo,
prav tako je nizka dodana vrednost na zaposlenega, skozi čas pa je tudi zaradi tega v slovenski
lesnopredelovalni industriji propadlo mnogo podjetij, številni so izgubili službo in je število
zaposlenih v panogi veliko manjše, kot je bilo na začetku. V panogi se pritožujejo nad preveč
razdrobljeno proizvodno verigo, podjetja med seboj niso dobro povezana. Gozdarstvo in
lesarstvo sta preveč razdeljeni področji. Med lesenimi stavbnimi izdelki je velika cenovna
konkurenca. Pretrgana je veriga reprodukcijskih materialov, zato veliko podjetij kupuje
primarne lesne proizvode v Nemčiji in Avstriji. Prav tako se veliko hlodovine izvozi, saj je
tehnologija v lesni industriji zastarela, nezadostno je posledično tudi izkoriščanje lesnih
ostankov, zaradi česar so podjetja v Sloveniji manj konkurenčna kot obrati v Avstriji. Domači
proizvajalci lesenih hiš morajo tako iz tujine uvoziti produkte.179 Ob tehnološki zaostalosti
panoge kot posledici premalo vlaganj v razvoj prihaja do paradoksa: na surovini iz Slovenije
dodano vrednost večinoma ustvarjajo v tujini (hlodovina se izvaža, namesto da bi se predelala
doma), »obogateni« les, ki je izvorno iz naše države, pa se kot dražji uvozi nazaj v Slovenijo.
Za primer lahko navedem Finsko, ki je tako kot Slovenija med najbolj gozdnatimi državami v
Evropi. Pomembno je ugotoviti, kakšno dodano vrednost so sposobni ustvariti na Finskem in
zares izkoristiti naravne prednosti ter zakaj tega ne bi naredili tudi v Sloveniji. Zakaj ne bi tudi
mi bili tako uspešni? Imamo vse naravne predpogoje. To preprosto ni smiselno in to je treba
na vsak način skušati spremeniti. V nalogi so predstavljene cene, po katerih se hlodovina
kupuje na domačem trgu, in tudi izvozne cene hlodovine. Slednje so višje od cen na domačem
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trgu. To pomeni, da je nekdo pripravljen plačati višjo ceno za isti produkt. Očitno se res
obrestuje, saj izdelke iz te hlodovine toliko dražje izvozijo nazaj. Zakaj bi še naprej dopuščali
tako bogatenje tujih podjetij, namesto da bi se ta denar vrtel v domačem gospodarstvu? Treba
je konkurirati cenam, po katerih se hlodovina prodaja v izvoz, očitno prinaša koristi. Če je ta
les doma mogoče predelati, pridobi na dodani vrednosti in se potem proda naprej domačim
izdelovalcem končnih izdelkov in tudi v tujino (potem bomo dodano vrednost ustvarili doma in
šele nato produkt prodali, ne pa nasprotno). A da bi bilo to na voljo, mora priti do napredka v
tehnološki razvitosti predelovalcev v industriji, kar je nujno treba spodbujati. Le tako bomo
naredili korak naprej, le tako bomo povezali razbito verigo med prvo in drugo stopnjo predelave
v industriji.
Pomembna je tudi vloga države, ki se odloči, da bo nekaj spremenila, in odločno nameni dovolj
sredstev podjetjem, ki odpirajo nova podjetja, da bi lahko tehnološko konkurirala tujim
podjetjem. To nujno ne pomeni, da na tem področju edino z državnimi sredstvi lahko dosežemo
preboj, a kljub vsemu mora biti vzpostavljeno vzpodbudno okolje za podjetja v tej panogi. A po
drugi strani velja omeniti, da država vedno najde denar za tuje investitorje (primer je v nalogi
omenjeno škotsko podjetje) na tem področju in jim na vsak način pomaga z dolgoročnimi
pogodbami o dobavi lesa, torej bi enake ugodnosti lahko ponudila tudi domačim podjetjem.
Logično bi bilo, da bi si država želela najprej uspeh domačih podjetij. Dolgoročno to tudi za
državo pomeni več sredstev v proračunu. Treba je tudi domačim podjetjem ponuditi enake
pogoje, tudi njim zagotoviti 15-letne pogodbe, kar bo omogočilo večjo varnost, ko bodo
razmišljala o večjih investicijah in nadaljnjem razvoju.
Med razmišljanjem o tem, katera je prava smer naše lesne industrije, je pomembna pozornost
na dejstvo, da lesnopredelovalna industrija dosega pospešen razvoj v 21. stoletju. Vse več
izdelkov, ki temeljijo na lesu, dosega visoko dodano vrednost. Ti vstopajo na mesto izdelkov,
ki so potratnejši ali pa temeljijo na onesnažujočih fosilnih gorivih. Vse več je povpraševanja po
lesenih hišah (doma je potencial v podjetju RIKO hiše). Tako lesnopredelovalna industrija
pridobiva pomen, za dosego čim večjega potenciala pa je treba v tak razvoj vlagati in ga
prilagajati najnovejšim tehnologijam ter tako povečati dodano vrednost izdelkov, pri čemer je
velik potencial tudi ponovna uporaba ostankov lesa.180 Danes je na trgu na primer IKEA, ki
poceni prodaja izdelke iz lesa. Dejstvo je, da takemu konglomeratu težko cenovno konkurira
domača lesnopredelovalna industrija, vsaj na določeni ravni izdelkov, zato bi bilo dobro, da bi
se razvoj pohištvene industrije bolj usmeril tudi v izdelke višjega ranga, dražje izdelke, pri
čemer bi se lahko ustvarila tudi višja dodana vrednost. Za dosego tega pa bi bilo treba vložiti
sredstva v razvoj na primarni predelovalni ravni, da bi bilo mogoče kakovostne izdelke takoj
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prodati slovenskim podjetjem in lesa ne bi bilo treba najprej izvažati v tujino. Izdelki boljše
kakovosti kot izdelki Ikee so sicer dražji, a tudi namenjeni potrošnikom, ki si to lahko privoščijo.
Na cenovnem trgu Ikee je torej težko konkurirati. Če bi imeli doma kakovostno in tehnološko
dovršeno primarno lesno industrijo, bi lahko iz tujine kupovali pri nas, ne pa da se zdaj naš les
izvaža in potem znova uvaža iz tujine. Zagotoviti je treba kakovost lesa, da ga bi kupovala
domača podjetja, kot so RIKO hiše, saj vemo, da so lesene stavbe na trgu čedalje
pomembnejše.
Glede upravljanja z državnimi gozdovi za zdaj kaže, da novoustanovljeno državno podjetje
Slovenski državni gozdovi uspešno (finančno) posluje in da izkazuje dobre rezultate. Kažejo
pa se pomanjkljivosti, saj ni enotnosti v strategiji razvoja tega podjetja, eno ministrstvo govori
o tem, da mora podjetje ustanoviti več lesnopredelovalnih centrov, ki bodo zapolnjevali vrzeli
v tej industriji, na drugi strani pa eno ministrstvo govori, naj se to prepusti zasebnikom in naj
jim to državno podjetje zgolj svetuje in pomaga. Taki diametralni pogledi nikakor ne morejo biti
dolgoročno dobri znaki za podjetje. Treba je čim prej sprejeti enotno strategijo in določiti smer.
Morali bi ustanoviti lesnopredelovalne centre v več regijah, ki so bogate z lesom. Tako bi
aktivno posegli v delovanje industrije, in to v delih, kjer trenutno prihaja do pretrganja. S tem
bi lahko omogočili, da bi se več lesa predelalo pri nas in bi se posledično manj hlodovine
izvažalo v tujino. Bi pa kljub temu veljajo preveriti, ali bi v tem primeru to res lahko kategorizirali
kot nekakšno (nedovoljeno) državno pomoč.
Pomembno je opozoriti tudi na nezadovoljstvo s politiko delovanja podjetja, predvsem zaradi
politike najnižjih cen. To dolgoročno za državo povzroča socialni problem, na račun tega pa so
se znižale tudi cene zasebnih ponudnikov. Kot državno podjetje bi tu lahko ubralo drugačno
pot, saj ni vse v hitrem zaslužku, ampak tudi v tem, da bi lahko ljudem zagotovili boljše plače,
saj bi tudi država s tem prejela višje prispevke. Ključno vprašanje pri upravljanju z državnimi
gozdovi je tudi, komu les prodajajo, ali zgolj preprodajalcem ali večinoma podjetjem, ki ga
lahko predelajo. Takim lesnopredelovalnim podjetjem pa morajo zagotoviti tudi ustrezne
dolgoročne pogodbe, kar bo prispevalo k večji stabilnosti in konkurenčnosti pri poslovanju. Cilj
je, da bi meli končne izdelke iz polizdelkov, izdelanih v Sloveniji in bi tako na domačih tleh
vzpostavili kroženje gospodarstva. Tu lahko omenim, da tudi po mnenju civilnopravne vede,
naravni viri (gozd) in njihovo izkoriščanje pripadajo ljudem, ki na njihovem prostoru živijo.
Glede praktičnega dela naloge je treba poudariti, da so bile raziskane odkupne cene surovin
(najdražji so hlodi hrasta zaradi velikega povpraševanja na trgu po hrastovih izdelkih, ki so iz
kakovostnega, obstojnega lesa), predstavljene so vrste izdelkov in posamična večja podjetja
iz lesne industrije, ki delujejo na trgu. Na podlagi teh nekaj podjetij je mogoča ocena, da so
posamična podjetja zelo uspešna (tudi v svetovnem merilu), saj poslujejo dobro in so
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pomembni svetovni udeleženci na svojem področju trga. To pomeni, da je tudi v tej industriji
mogoče biti uspešen in ustvarjati dodano vrednost. To mora biti cilj, takih podjetij mora biti več,
da bomo lahko govorili o izkoriščenosti potenciala, ki ga omogoča naravna danost, ki nas
obdaja. Slovenija je neto izvoznica nepredelanega lesa, po drugi strani pa uvoznica lesa za
celulozo.
Poslovni načrt je izdelan na podlagi primerljivih in realnih podatkov ter predstavlja realno
možnost za ustanovitev lesnopredelovalnega obrata. Tudi tak obrat bi lahko postal eden izmed
manjkajočih delov v lesnopredelovalni verigi. Ključno je sledenje cilju, da bi bila žaga na
ustrezni tehnološki ravni. Treba pa je poudariti, da je za končne odločitve o tem, kateri produkti
bi se konkretno proizvajali, treba nameniti več časa in izvesti še več raziskav trga ter pridobiti
nove kupce. A iz pridobljenih podatkov je bilo mogoče priti do zaključka, da bi se bilo dobro
usmeriti v proizvodnjo konstrukcijskega lesa in na splošno produktov, ki jih potrebujejo v leseni
gradnji. Tega na slovenskem trgu primanjkuje in se večinoma izvaža iz tujine (Avstrije). Dobro
bi bilo, če bi lahko take produkte ponudilo slovensko podjetje po cenah, ki bi bile konkurenčne
tistim iz tujine. Tudi iz odgovorov, ki so jih posredovali iz podjetja Lumar, lahko pridemo do
zaključka, da večino polizdelkov, ki jih oni potrebujejo, uvažajo iz tujine, saj so v to preprosto
prisiljeni, obenem pa bi bili pripravljeni podpreti slovenske proizvajalce, če bi bili na voljo. Poleg
tega pa je iz njihovih odgovorov mogoče sklepati tudi, da na slovenskem trgu primanjkuje
ponudnikov konstrukcijskega lesa.
Na podlagi obiska v podjetju Solis je mogoče ugotoviti, da gre za kapitalsko zahtevno panogo,
saj tehnološki razvoj veliko stane, po drugi strani pa je kapital nujen, če podjetje želi konkurirati
predvsem tujim, bolje razvitim žagam in ponuditi ustrezne polizdelke tudi domačim
proizvajalcem končnih izdelkov. Poleg tega je bilo ugotovljeno tudi nezadovoljstvo z ravnanjem
države in s politiko, ki jo vodijo pri lesnem gospodarstvu, saj so tujim investitorjem zagotovljeni
boljši pogoji kot domačim proizvajalcem. Iz komentarjev in predlogov podjetja Solis pa je
mogoče razbrati, da tudi to podjetje vidi potencial v križno lepljenem lesu oziroma v dobavi
produktov za proizvajalce lesenih hiš.
Glede financiranja so na voljo sredstva v okviru ministrstva za gospodarstvo, pri čemer so
razpisi tudi taki, da so prilagojeni lesni industriji (gre sicer večinoma za evropska sredstva).
Treba je omeniti tudi Slovenski podjetniški sklad, ki zagotavlja predvsem zagonske spodbude.
Pri investicijah pa je lahko pomembna tudi vloga Slovenske izvozne in razvojne banke in tudi
drugih bank, saj bi z dolgoročnimi razvojnimi krediti, ki bi jih nudile slovenski lesnopredelovalni
industriji, lahko ključno prispevale k napredku in h konkurenčnosti te industrije.
Na podlagi ugotovljenega ne morem zavrniti prvotno postavljeni hipotezi. Izkazalo se je, da bi
z boljšo tehnološko razvitostjo lahko rešili glavni problem: izvažanja hlodovine v tujino (kar
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povzroča izgubo dohodka), zato mora to biti nekaj, na kar se moramo osrediniti v prihodnosti
oziroma danes, če želimo v tej industriji kaj premakniti na bolje. Poleg tega pa bi ustanovitev
lesnopredelovalnega

obrata

zapolnila

mesto

enega

izmed

manjkajočih

členov

v

lesnopredelovalni industriji, saj bi žaga z ustrezno tehnološko razvitostjo lahko prispevala k
dvigu dodane vrednosti izdelkov ter k ohranjanju in h kroženju sredstev v domačem
gospodarstvu ter posledično zmanjšanju izvažanja v tujino. Šlo bi namreč za tehnološko dobro
razvit obrat, ki bi lahko ustrezno predelal les in mu dodal dodano vrednost. Ker bi bili polizdelki
na ustrezni ravni, bi jih lahko prodali tudi slovenskim izdelovalcem končnih izdelkov in s tem
dosegli kroženje denarja v domačem gospodarstvu, s tem pa bi svoj delež pristavili tudi k
zmanjševanju izvoza hlodovine v tujino. Seveda je res, da je to le kamenček v kolesju
gospodarstva, a nekje je treba začeti, nekdo mora nekaj narediti, torej bi tudi tak obrat lahko
bil del sprememb.
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