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Lastniška struktura gozdov: 

25% Last države in lokalnih skupnosti  

75% Zasebna lastnina 

Izvoz: 

40% Končnih izdelkov 

60% les in polizdelki 

Letni posek (2013): 

Možen posek: 6.0 mio m 

Realiziran posek: 3.9 mio m 

Dodana vrednost (povprečje zadnjih 5 let): 

Gozdarstvo:  25,000 EUR/zap. 

Industrija: 30,000 EUR/zap. 

Kako bolje gospodariti 

z državnimi in 

zasebnimi gozdovi? 

Kako izvažati več 

končnih izdelkov? 

Kako spodbuditi posek 

v zasebnih gozdovih? 

Kako dodati večjo 

vrednost? 

Pregled industrije in izzivov slovenskega gozdarstva 
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Vrednostna veriga (vrednost 1 m3  lesa)  
– dodajmo kubiku vrednost, ne jo izgubljati 

Lastnik 

gozda 

8 – 12 € 800 – 1000 € 1000+ € 30 – 70 € 120 – 150 € 300 – 600 € 

Gozdarsko 

podjetje 

Primarna 

predelava 

Izdelava 

polizdelkov 

Izdelava končnih 

izdelkov 
Storitve znanja 

 

Z ustrezno končno izdelavo lahko 1 mio m3  lesa prinese 

300 milijonov  EUR dodane vrednosti.  

Vir: Jelovica  Interno  poročilo 



Problem, ki ga mora rešiti Slovenija 
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Posek okroglega lesa (1. 000 m³) 

Trajnostno je potrebno povečati 
prihodke iz gozdarstva. 

V primerjavi z Avstrijo,  
je BDV na ㎥ nizka. 
Dvigniti jo s kvalitativnim 



INTERES 1 

INTERES 3 INTERES 2 

PRESEK INTERESOV 
SKUPNI INTERES 



Zakoni so pravni akti, ki regulirajo posamezna 

področja našega življenja in delovanja, 

postavljajo meje pravicam in nalagajo dolžnosti.  

INTERESI INTERESI 

INTERESI INTERESI 

Konflikt interesov 

Nasprotje interesov 



INTERESI INTERESI 

Ideje in 
interesi 3 

Ideje in 
interesi 

2 

Ideje in 
interesi 1 

 
Proces zbiranja idej, interesov, razprave 

Proces uravnoteženja različnosti 
interesov 



IDEJE 

 

Proces 
participacije in 

oblikovanja  
členov 

PREDLOG 



PET PREDLAGANIH MODELOV BODOČE ORGANIZIRANOSTI 

GOZDARSTVA 

1. MODEL: UPRAVA (AGENCIJA) ZA GOZDOVE, PODELITEV KONCESIJ 

 

2. MODEL: JAVNO GOZDARSKO PODJETJE, IZVAJA IN ODDAJA DELA  

 

3. MODEL: UPRAVA  (AGENCIJA) ZA GOZDOVE, DRŽAVNO GOZD. PODJETJE 

5. MODEL: UPRAVA (AGENCIJA, ZAVOD) ZA GOZDOVE, ODDAJA DEL 

4. MODEL: UPRAVA (AGENCIJA) ZA GOZDOVE, GOZD. PODJETJE D.D. 



TRETJI MODEL – UPRAVA ZA GOZDOVE, DRŽAVNO GOZDARSKO PODJETJE 

UPRAVA ZA GOZDOVE 

(del ZGS) 

PODJETJE  

(del ZGS + del SKZG RS) 
IZVAJA + ODDAJA DELA  

oz. prodaja les na panju na licitacijah 

100 % DRŽAVNO 

Uprava za gozdove izvaja javne naloge, nadzor, upravne postopke, sodeluje pri 

prostorskem načrtovanju, izdaja dovoljene za posege v gozd in varovana območja. 

Državno podjetje gospodari z državnimi gozdovi, cilj podjetja je na podlagi 

gozdnogospodarskih načrtov doseganje čim večjega trajnostnega donosa ter  

možnost zagotoviti lesa tistim gozdno- lesnim verigam, ki imajo čim širšo gozdno 

lesno verigo. LPN so del državnega podjetja.  

IZVAJA JAVNE NALOGE, UPRAVNE  

POSTOPKE, NADZOR  



prednosti 

priložnosti 

slabosti 

nevarnosti 

SWOT ANALIZA 



TRETJI MODEL – UPRAVA ZA GOZDOVE, DRŽAVNO GOZDARSKO PODJETJE 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

• Država ima vpliv na trg lesa (koncentracija lesa) 

• Država razpolaga z dobičkom 

• Pozitivne izkušnje iz tujine 

• Določene naloge oz. dela se podelijo s 

koncesijo 

• Enovita JGS za vsa lastništva gozdov 

• Preglednost finančnega poslovanja 

• Učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi 

• Upravne naloge so združene na enem mestu 

• Celovit nadzor (gozdni in naravovarstveni) 

• Razvoj podjetništva in inovativnost 

• Sredstva za razvoj 

• Centralizacija 

• Tveganje za premalo upoštevan javni interes 

• Financiranje JGS iz proračuna 

• Zagonski kapital za podjetje 

• Možnost vpliva politike na podjetje 

• Nerešen problem sedanjih koncesionarjev 

• Ne podpira neposrednega razvoj gozdno-lesnih 

verig 

• Podjetje ne podpira gospodarjenja v zasebnih 

gozdovih 

• Problem učinkovitosti in kontrole v do sedaj 

znanih državnih podjetjih 



izhodišča 

• Priprava izhodišč 

• Razprava o izhodiščih in oblikovanje modelov 

osnutek 

• Izbira najprimernejšega modela in oblikovanje osnutka 
predpisa 

• Javna razprava, participacija deležnikov 

sprejem 

• Upoštevanje javne razprave in pisanje predloga 
predpisa 

• Sprejemanje predpisa na politični ravni (Vlada RS, DZ) 

ZAKON SPREJET 



Hvala za vašo pozornost! 


