
Brez razvoja primarne 
predelave  bo ogroženo 
gozdarstvo in lesarstvo

Združenje žagarjev in 
trgovine z rezanim lesom 

Slovenije



Združenje je član Združenja lesne in pohštvene industrje pri

GZS kot sekcija Žagarjev in trgovine z rezanim lesom:

ZDRUŽENJE:

- obstoja 2 leti;

- ima devet ustanovnih članic, mreža se širi;

- je združenje žag z vsaj 3 zaposlenimi;

- ima proizvodnjo primarne predelave lesa;

- ter trgovina z rezanim lesom.

ZDRUŽENJE ŽAGARJEV IN TRGOVINE Z REZANIM LESOM SLOVENIJE



ZAKAJ TRGOVINA?

*zaradi želje po poenotenem in združenem nastopu na 
nabavno – prodajnem trgu (boljša pogajalska izhodišča).

1. Problematika nabave surovin:

- trg je izjemno razdrobljen 

(razen količin iz naslova državnih gozdov),

- nezanesljv tako količinsko kot časovno.

2. Problematika prodaje proizvodov:

- premalo moči pri nastopu na trgu.

ZDRUŽENJE ŽAGARJEV IN TRGOVINE Z REZANIM LESOM SLOVENIJE



CILJI ZDRUŽENJA:

ŽAGE V SLO 

Lesnopredelovalna
industrija SLO

Izdelek z 
DODANO VREDNOSTJO

trg EU in drugje

Prodaja preko trgovine

ZDRUŽENJA

Predelava hlodovine v SLO

prodaja SLO industriji



STANJE REZANEGA LESA IN PREDELAVE V SLOVENIJI

DANES
• Posekan etat letno 3 - 4 mio m3

(ocena stroke: možno sekati 5 mio m3)

• 20% državnega gozda in 460.000 
zasebnih lastnikov gozdov

• Razrez hlodovine v SLO: 800.000m3

*250.000 m³ listavcev boljše kvalitete

*550.000  m³ iglavcev.

• slabih 20%  zaposlenih od 
takratnih 40 000;

• 20% predelave letnega etata

PRED 20 LETI

• Predelava skoraj vsega lesa

• 40.000 zaposlenih



REALNA MOŽNOST DVIGA PREDELAVE LESA V PETIH LETIH

14 regionalnih področij gozdnatih predelov  (sovpadajo z 
območnimi enotami ZGS), s spečifičnimi strukturami hlodovine. 

Žagam na teh območjih omogočiti:

- možnost razvoja,

- posodobitve z nepovratnmi ali povratnimi sredstvi,

- lokalne skupnosti – sprejet OPN in hitra pridobitev

gradbenega dovoljenja,

- dodatna delovna mesta,

- ob žagah lesno predelovalni centri 

(les se izrabi v celoti in se mu doda najvišja možna 

dodana vrednost)

- TRGOVINA z rezanim lesom



ZANESLJIVA DOBAVA SUROVINE

DRŽAVNI LES

• Dostop do certificiranega državnega lesa;

zagotavljanje kontinuitete proizvodnje 

skozi vse leto.

ZASEBNIKI

• Zasebni lastniki sekajo v določenem obdobju,

gozdovi so izjemoma certificirani



ZANESLJIVA DOBAVA SUROVINE

ZASEBNI LASTNIKI:

*Vzpodbuditi k množičnejšemu gospodarjenju z gozdovi 
(tudi z davčno politiko).

*Vstopanje v sheme certificiranja, posledično realizacija 
letnega etata.



ZANESLJIVA DOBAVA SUROVINE

Zasebni lastniki so stimulirani k sečnji s pravico do 
pavšala, ki je delno sporen: 

- Izvoz prinaša vstopni ddv, 

- država je neto plačnik (več kot 20 mio eur letno)

- kar je neposredna subvencija izvozu naravnega 
bogastva 

- in tuji lesnopredelovalni industriji .

(prikrajšana delovna mesta v SLO!)



GOZDNA LESNA VERIGA

SLEDLJIVOST LESA  IN TRGOVINA, KI POVEZUJE VSE ČLENE:

od gozda      panja      predelave      do končnega izdelka



PODPORA MINISTRSTEV

MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO

MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSTVO

LESNO PREDELOVALNA 
INDUSTRIJA

GOZDARSTVO

SKUPNA STRATEGIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, 
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

MINISTRSTVO BREZ RESORJA 
ZA PODROČJE ZAZVOJA, 
STRATEŠKE PROJEKTE IN 

KOHEZIJO



ZA KONEC

• MOČNA PRIMARNA PREDELAVA LESA je nujnost za obstoj 
gozdarstva in lesnopredelovalne industrije;

• Če ne bodo žagali domači žagarji, bodo cene gozdno lesnih 
izdelkov in storitev diktiral tujci;

• Vsa nadaljna predelava lesa odvisna od tujih polizdelkov;

• Dobavne cene konstukcijskega lesa, lepljenega lesa, nosilcev, 
plošč... Izdelovalcem lesenih hiš diktirala njihova konkurenca.

• Poseben vidik so delovna mesta in zaposljivost v branži.



ZA KONEC

Razvoj lesno predelovalne industrije na 
našem področju ni le gospodarska 

prioriteta, 

je moralna obveza, 

da slovenskemu gozdu povrnemo vrednost.



ZDRUŽENJE ŽAGARJEV IN TRGOVINE Z REZANIM LESOM SLOVENIJE

ZAHVALJUJEMO SE ZA 
VAŠO POZORNOST.


