
Gozdarske gospodarske družbe v luči 

uresničevanja Resolucije o 

Nacionalnem gozdnem programu 

Resolucijo je sprejel državni zbor 

leta 2007 



Nastanek in razvoj sedanjih 

gospodarskih družb 

• Gospodarske družbe v sedanji obliki so 

nastale na osnovi novega Zakona o 

gozdovih iz leta 1993. Ta je tedanja 

gozdna gospodarstva razdelil na 

gospodarske družbe in na Zavod za 

gozdove. Podjetja so se preoblikovala na 

osnovi Zakona o lastninskem 

preoblikovanju podjetij in se privatizirala 

po shemi, ki je bila določena v zakonu.  



Podelitev 20 letne koncesije 

• Gozdno gospodarske družbe so na osnovi 

odločbe Ustavnega sodišča in novele 

Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS dobile 20-letno koncesijo za 

dela v državnih gozdovih. 

• Določen del politike se s tem ni nikoli 

sprijaznil 



Gospodarske družbe so se 

razvijale v različnih smereh 

• Nekatere so ohranile čisto gozdarsko 

dejavnost 

• Dobra tretjina se jih ukvarja tudi z lesno 

predelavo različne intenzitete (žage tudi 

do 150.000 m3 letno) 

• Posamezna podjetja se ukvarjajo  z 

energetiko, izdelavo opažnih plošč, 

polnjenjem vode, trgovino e.t.c. 



Glavne težave gospodarski družb 

• Nenehni objektivni zlasti pa subjektivni 
problemi pri gospodarjenju z državnimi 
gozdovi 

• Majhno in razdrobljeno slovensko tržišče 

• Razmeroma majhna realizacija etatov v 
zasebnem sektorju 

• Propadajoča lesna industrija, ki je vse 
manj sposobna plačevati les 

• Tuja konkurenca(Avstrija, Italija) 



Gospodarska kriza je prizadela tudi 

gozdarske družbe 

• Propad nekaterih ključnih lesnopredelovalnih 

podjetij(KLI Logatec,Lipa Ajdovščina, težave 

Novolesa e.t.c.) 

• Drastičen upad naročil (nekatera podjetja so 

začela z proizvodnjo šele konec februarja oz. 

začetek marca) 

• Plačilni roki se podaljšujejo 

• Likvidnost je kritična 

• Kreditni krč še ni popustil 



Skupni projekt GZS Združenja za gozdarstvo in 

Združenja pohištvene in lesne industrije 

• Naslov projekta je GOZD in LES za 

trajnostni razvoj Slovenije  

• V okviru projekta bi pripravili predlog 

prestrukturiranja gozdno-lesnega sektorja 

• Predlagali  bi načine  za povečanje porabe 

lesa na prebivalca, ki je v Sloveniji 6 krat 

manjša kot v sosednji Avstriji 

• Vladi je bilo poslano pismo o nameri 



Odgovor Vlade RS 

• Zahvaljujemo se vam za 

informacije o izvajanju projekta 

‘Gozd in Les’ katerega cilje 

predsednik Vlade RS Borut Pahor 

v celoti  podpira. 



Kakšne lastnosti ima les kot 

material 

• zmožnost dihanja,  

• uravnavanje vlage,  

• precejanje in čiščenje zraka,  

• odsotnost elektrostatičnega naboja, 

•  sorazmerno dobra izolativnost, 

•  prijetnost na dotik 



Lastnosti lesa 

• Ugodno razmerje med trdnostjo in lastno 

težo 

• Majhna lastna teža(majhne vztrajnostne 

sile pri potresu) 

• Energetsko varčen material 

• Dober toplotni izolator 

• Estetska vrednost,prijetno bivanje, 

primeren za naravna okolja 



Slabosti lesa 

 

• Dimenzijska nestabilnost-krčenje in 

nabrekanje pod vplivom vlage 

• V nesustreznih pogojih neodporen proti 

biološkim škodljivcem 

• Slabši odziv na ogenj 



Pravne osnove za projekt Les in Gozd za trajnostni 

razvoj Slovenije 

• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (. 

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 05.12.2007) in sicer 

na poglavje : 

6.3.2 Gozdovi in spremembe podnebja 

Cilj 2: Nadaljnje povečanje rabe lesa kot 

materiala in energenta  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2007111


Smernice 

 
• Usmeritev 1: V nadaljnji predelavi promovirati rabo lesa in lesnih 

izdelkov.  
Usmeritev 2: Spodbujati razvoj novih tehnologij za uporabo lesa.  
Usmeritev 3: Spodbujati rabo lesa z daljšo življenjsko dobo.  
Usmeritev 4: Spodbujati nadomestitev materialov, katerih 
proizvodnja povzroča emisije toplogrednih plinov z lesom.  
Usmeritev 5: Promovirati rabo manj kakovostnega lesa, lesnih 
ostankov, odsluženega lesa ter odsluženih lesnih izdelkov za 
pridobivanje energije in biogoriv, vključno z biogorivi druge 
generacije, v skladu z okoljskimi standardi.  
Usmeritev 6: Spodbujati nakup novih kotlov za zmanjševanje emisij 
kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč ter promovirati sodobne 
načine izrabe lesne biomase.  
 
 



Smernice 

 
• Usmeritev 7: Promovirati pridobivanje, predelavo in rabo 

lesa na podeželju, še posebej med lastniki gozdov 
(pokrivati celotno tehnološko verigo in s tem povečevati 
dodano vrednost lesu).  
Usmeritev 8: Promovirati celostno rabo lesa v javnih 
zgradbah.  
Indikatorji: letna poraba industrijskega lesa na 
prebivalca; delež energije, pridobljene iz lesa; v skupni 
porabi energije; letna poraba okroglega lesa za 
energetske namene na prebivalca.  
 
 



Lesene hiše 



Ostrešja stropovi 



Stavbno pohištvo(okna,vrata) 



Mostovi 



Kozolci 

 



Enodružinske hiše 

 



Večstanovanjski objekti-Slovenija 



Večstanovanjski objekti-

Skandinavija 



Sodobne strešne konstrukcije 

 



Mostovi ZDA - Skandinavija 



Nekaj izjemnih objektov 



Ugodno počut 

je doma… 



Ugodno počutje na delu… 


