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Nov slovenski investitor: 

Yildiz Entegre, globalni igralec v sektorju lesnih proizvodov 

 

 

Yildiz Entegre, eno od vodilnih podjetij na področju lesnih izdelkov na 

svetu, sedaj svojo moč seli tudi v Slovenijo. Yildiz Entegre, ki je pred 

kratkim pridobilo največji slovenski proizvodni obrat plošč, je tako 

okrepil svojo prisotnost na evropskem trgu. Podjetje, ki deluje že od leta 

2002, je del turškega koncerna Yildizlar Yatirim Holding, ki se v Turčiji 

ukvarja z naložbami v različna področja, kot so lesni proizvodi, gnojila, 

jeklo, pomorski promet, upravljanje pristanišč ter gradbeništvo. 

 

Yildiz Entegre od svoje ustanovitve dalje investira brez upočasnjevanja in 

si v sektorju lesnih proizvodov prizadeva postati vodilna sila, ki vztraja pri 

načelu inovativnosti ter rasti skupaj z vsemi svojimi partnerji.  

 

Yildiz Entegre, ki dnevno v svojih sedmih proizvodnih obratih v Turčiji, 

Romuniji ter Združenih državah Amerike proizvede 10.500 kubičnih 

metrov plošč, se lahko pohvali z "vodilno" tovarno MDF plošč v Turčiji v 

mestu Kocaeli. To je obenem največji objekt pod eno streho na svetu, ki 

se ukvarja s tovrstno proizvodnjo.  

 

Yildiz Entegre nudi storitve na področju lesnih proizvodov. S svojimi 

objekti, ki se v skupni površini nahajajo na 1.832.000 m2 opravlja 

proizvodnjo plošč mdf, oplemenitenih plošč mdf, ivernih plošč, 

oplemenitenih ivernih plošč, laminatnih talnih oblog, vrat mdf, barvnih 

plošč mdf, barvnih ivernih plošč, pokrivnih plošč, vratnih panelov, 

impregniranega dekorativnega papirja ter lepil. 

 

Yildiz Entegre, ki je s svojo zmogljivostjo in deležem na trgu vodilni v tem 

sektorju v Turčiji, svoj obsežen portfelj izdelkov, proizvedenih z 

najnovejšo tehnologijo, izvaža v več kot 50 držav. 
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PRISTANIŠČA, KI SE NAHAJAJO V ZDA, PRINAŠAJO VELIKO LOGISTIČNO 

PREDNOST  

 

 

Eden najpomembnejših mejnikov v zgodovini Yildizlar Yatirim Holdinga je 

nedvomno širitev podjetja v tujino. 

 

Yildiz Entegre, hčerinsko podjetje holdinga, ki deluje na področju lesnih 

proizvodov, je za doseganje ciljev, da postane "globalna blagovna 

znamka", prvič vzpostavila proizvodnjo najpomembnejše surovine 

podjetja sekancev ter upravljanje logistike leta 2010 v pristanišču v 

Severni Karolini / Wilmingtonu v ZDA, kasneje pa še v pristaniščih v 

Alabami / Mobileju in Severni Karolini / Moreheadu. Yildiz Entegre je s to 

potezo postal prvi v zgodovini Turčije in s krepitvijo vodilne vloge v 

sektorju prav tako prispeval tudi h globalnim vizijam za rast turških 

podjetij.  

 

S prevozom surovin na lastnih ladjah in uporabo pristanišč v tem 
procesu, ki so v lasti Yildizlar Yatirim Holdinga in se nahajajo v Združenih 
državah Amerike in v Turčiji, se je tako ustvarila znatna sinergija med 
podjetji in s tem stroškovna prednost, ki v tem sektorju ni lahko 
dosegljiva. 
 

NALOŽBE V ROMUNIJI, SLOVENIJI IN RUSIJI  

 

Obrat v Romuniji s 170 milijonsko naložbo v regiji zavzema položaj 

najpomembnejšega proizvajalca plošč mdf, oplemenitenih plošč mdf, 

parketa, vrat ter plošč z visokim sijajem. Izdelki z dodano vrednostjo, kot 

so parket, vrata in plošče z visokim sijajem, so bili s strani Yildiz Entegre 

podjetja v Romuniji prvič proizvedeni z oznako "Made in Europe / 

Proizvedeno v Evropi".  

  

Najpomembnejši korak v strategiji rasti Yildiz Entegreja v regiji, ki 

nadaljuje svoje naložbe, da bi okrepili svojo evropsko geografsko 
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prisotnost, je zagotovo naložba v Sloveniji. Tovarna, ki jo je Yildiz Entegre 

odkupil in je glavni igralec v sektorju ivernih plošč in oplemenitenih 

ivernih plošč, bo nadaljevala svoje dejavnosti pod imenom Yildiz Entegre 

Adria. Letna kapaciteta proizvodnje Yildiz Entegre Adrie bo kot rezultat 

del modernizacije dosegla 490 tisoč kubičnih metrov. Po obnovitvi in 

povečanju zmogljivosti, vrednosti investicije bo dosegla 45 milijonov 

evrov, bo v tovarni zaposleno okoli 300 ljudi. 

 

Druga investicija zunaj meja Turčije Yildiz Entegreja je proizvodni objekt, 

ki je načrtovan v Rusiji. Objekt, ki se bo začel graditi naslednje leto v 

ruski pokrajini Vladimir, naj bi začel z obratovanjem leta 2021. 

 

Hakki Yildiz, član upravnega odbora Yildizlar Yatirim Holdinga, ki pravi, da 

je nakup v Sloveniji le del okrepitvene strategije v Evropi, je dejal: "Prvi 

korak v Evropo smo naredili, ko smo vstopili v Romunijo. Za utrditev 

našega položaja na tem geografskem področju je Slovenija za nas zelo 

pomembna točka. Slovenija, Romunija in Rusija so najbolj strateške 

regije, ki podpirajo naš cilj, da postanemo globalni igralec. V okviru te 

strategije ima Slovenija za tuje investitorje zelo pomembne prednosti 

zaradi geografskih značilnosti, usposobljene delovne sile in ustrezne 

investicijske klime.". 

  

 

NAJMOČNEJŠI TRG VZHODNE EVROPE  

 

Ob navedbi, da je Slovenija med najsvetlejšimi državami v Evropi, je 

Hakki Yildiz pri tem še dodal: "Slovenija ima zelo pomembne prednosti, 

kot so visoka stopnja izobrazbe, njena napredna infrastruktura, 

usposobljena delovna sila in članstvo v Evropski uniji. Te lastnosti so zelo 

pomembne za globalno podjetje, kot je naše.".  

 

Hakki Yildiz je poudaril, da je država v zadnjih letih v trendu hitre rasti in 

dejal: ''Slovenija, ki ima stabilno gospodarstvo, je v zadnjih letih privabila 

tuje vlagatelje. Po uredbah, ki izboljšujejo poslovno okolje in so se začele 

leta 2016, je Slovenija postala privlačna država. Verjamemo, da bomo v 
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Sloveniji dosegli zelo pomemben uspeh in bomo s prebivalci Slovenije v 

dobrih odnosih.". 

 

Slovenija ima močno in raznoliko industrijsko proizvodnjo. Proizvodnja 

lesne in pohištvene industrije zavzema pomembno mesto v tej 

proizvodnji. Dejstvo je, da je polovica države (približno 1,2 milijona 

hektarjev) sestavljena iz gozdov, ki so vir surovin za številne pomembne 

sektorje, kot so lesarstvo, pohištvo, papir, gradbeništvo ter podobno. 

Yildiz Entegre si s sodobnim proizvodnim objektom prizadeva ovrednotiti 

to naravno prednost Slovenije ter tako ustvariti koristi za državo. Yildiz 

Entegre, ki bo s svojimi sodobnimi in inovativnimi izdelki bogatil sektor 

lesnih proizvodov, bo pomemben del gospodarskega in socialnega 

življenja v državi s povečanjem proizvodnje in zaposlovanja; poleg 

prispevka k državni industrijski infrastrukturi bo nadaljeval z aktivnostmi 

v Sloveniji s ciljem povečanja izvoznega potenciala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodatne informacije: 

YILDIZ ENTEGRE ADRIA D.O.O., 

Šentjanž pri Dravogradu 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu 

 

Barbara Gašper, vodja kadrovske službe,  

Gsm: +386 41 400 414 

Mail: barbara.gasper@yildizentegre.si 


