SPOROČILO ZA JAVNOST
Informacija o poslovanju družbe v letu 2017, o stanju državnih gozdov
po vetrolomu in o postopkih za sklepanje dolgoročnih prodajnih
pogodb za prodajo GLS
Kočevje, 17. januar 2018 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes
popoldne potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene informacije o
preliminarnih rezultatih poslovanja družbe SiDG v letu 2017, o stanju državnih gozdov,
poškodovanih v decembrskem vetrolomu, ter o postopku sklepanja dolgoročnih
prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS).
Na novinarski konferenci so sodelovali:
➢ Zlatko FICKO, glavni direktor,
➢ Dejan KAISERSBERGER, direktor za finance, računovodstvo in kontroling
➢ Jože STERLE, vodja Službe prodaje in logistike in
➢ Miha ZUPANČIČ, vodja Službe za gozdarstvo.
Informacije in podatki o posameznih tematikah, ki so bile predstavljene, so v prilogi.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
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Predstavitev preliminarnih rezultatov
poslovanja družbe SiDG v letu 2017
Preliminarni poslovni rezultati leta 2017
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. Dobiček pred davki, v primerjavi s prejšnjim sistemom koncesij, predstavlja
neposredno korist za državo, saj bo večina tega dobička predvidoma izplačanega v
proračun, preostanek pa povečuje vrednost podjetja, ki je v 100-odstotni lasti države. V 18
mesecih, kolikor družba obstaja, smo ustvarili 23,6 milijonov € dobička pred davki, kar je za
1,2 milijona € več od zneska ustanovnega kapitala družbe. Država je namreč ob
ustanovitvi vplačala 20,0 milijona € denarnega vložka ter 2,4 milijona stvarnih vložkov v
obliki delnic družbe Snežnik d.d.
Preliminarni poslovni rezultati v letu 2017 prikazujejo močno preseganje plana sečnje in
prodaje lesa. Planirana prodajna cena lesa na enoto kubičnega metra sicer ni bila
dosežena kot posledica slabše kvalitete lesa iz naslova napada podlubnikov, zaradi česar
se je sortimentna struktura slabšega lesa v primerjavi s planiranim povečala in tako
neugodno vplivala na povprečno ceno. Dosežena prodajna cena v letu 2017 je kljub
temu za več kot 6 €/m3 višja kot v prejšnji ureditvi s koncesninami.
Neto donos za državo
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. Iz tabele spodaj je razvidna rast povprečne
prodajne cene lesa kot tudi nižji stroški sečnje in spravila ter gojenja in gradnje gozdne
infrastrukture (ceste, vlake).
Primerjava neto donosa države v primerjavi s koncesijsko ureditvijo:
Leto

Količina
poseka
(m3)

Prodajna cena
lesa (€/m3)

Strošek poseka in
spravila (€/m3)

Strošek gojenja,
gradnja cest, vlak
(€/m3)

Neto donos
(€/m3)

Povprečje Koncesnine 2009-2016

1.157.800

43,6

27,0

6,0

10,6

Koncesnine 2016 (1. polletje)

828.500

42,5

27,2

4,2

11,2

Donos SiDG 2016 (2. polletje)

530.422

47,6

19,2

1,4

27,1

1.141.204

50,1

16,8

2,4

30,9

Donos SiDG 2017
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Strošek gojenja, gradnje cest in vlak v € / m3
8,8

9,1
8,0
5,4

5,3
3,7

3,5

4,2
3,1

2,4

2,9

1,4

V sistemu koncesionarjev so povprečni stroški gojenja, cest in vlak znašali 6,0 €/m3, pri
čemer so iz leta v leto vztrajno padali ter v zadnjih dveh letih pred ustanovitvijo SiDG znašali
med 3,5 in 3,7 €/m3. Večja konkurenca na tem področju kot tudi večja kontrola nad stroški
je prispevala k temu, da so stroški SiDG za gojenje, gradnjo cest in vlak nižji. V letu 2018
planiramo, da bodo ti stroški znašali 2,9 €/m3, s čimer nameravamo doseči celoten plan,
ki ga vsako leto uskladimo z Zavodom za gozdove Slovenije.
Preliminarni letni poslovni rezultati SiDG d.o.o.:

*) GLS - gozdni lesni sortimenti **) Certificiranje, razpolaganje z gozdovi RS, subvencije ipd. ***) GVG - gozdno varstvena in gojitvena dela
****) Vključuje akontacije vplačil v gozdni sklad RS *****) Stroški spravila & sečnje, ceste, vlake in GVG
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Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra lani
Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil
veliko škode v državnih gozdovih.
Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vse gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha
gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi
državni gozdovi. Danes je sanacija gozdov v lasti Republike Slovenije v polnem teku. Eni
izmed prvih ukrepov so bili odpiranje gozdnih cest, kar je omogočilo dostop v gozd,
pregled poškodovanosti gozdov in možnost začetka izvajanj sečnje in spravila
poškodovanih gozdov. Prvotne ocene razsežnosti obsega poškodovanih gozdov so se
tako v površini prizadetih kot tudi v obsegu količine kubičnih metrov pokazale za
premajhne. Intenziteta poškodovanih dreves je po posameznih področjih različna. Na
nekaterih področjih so poškodbe v tako velikem obsegu, da se je s tem v gozdu porušila
sestojna zgradba gozda. Na preostali površini je intenziteta poškodovanih dreves manjša,
se pa pojavljajo na večjih površinah.
Po naši oceni bo potrebno posekati zaradi vetroloma poškodovanega drevja v višini
približno 1.108.000 m3 in sicer na polovici površine državnih gozdov. Ocenjena višina
poseka predstavlja skoraj letni obseg sečenj, ki je predpisan z gozdnogospodarskimi načrti.
Sama struktura poškodovanega drevja kaže, da so poškodovani pretežno iglavci, po
oceni preko 80 %. Do danes smo od Zavoda za gozdove Slovenije prejeli 712 odločb za
ocenjeno lesno maso 383.695 m3. Od prejetih odločb smo jih preko razpisov do danes
oddali v izvajanje sečnje in spravila 576 odločb oziroma za 285.855 m3, kjer trenutno
izvajamo dela. Za zagotavljanje dostopa v gozd smo očistili ceste na dolžini preko 774 km.
S prevzemom gozdarskega dela hčerinskega podjetja Snežnik sedaj zagotavljamo
izvajanje sanacije državnih gozdov tudi z lastnimi kapacitetami, ki poleg sečnje in spravila
sodelujejo tudi pri odpiranju gozdnih cest. Zunanji izvajalci, ki izvajajo sanacijo državnih
gozdov, izvajajo le to s 16 kompleti strojne sečnje in 4 žičnimi žerjavi, preostala tehnologija
v sanaciji pa je vezana na prilagojene kmetijske traktorje in zgibnike.
Na samo hitrost sanacije bodo vplivali tako obseg poškodovanih gozdov tudi pogoji
izvajanja sečnje in spravila, obseg razpoložljivih kapacitet za sečnjo in spravilo, delež
zahtevnejših terenov, odprtost gozdov s sekundarnimi gozdnimi prometnicami, možnost
odvoza in prodaje lesa ter ostali pogoji. Pogoji za izvajanje sečnje in spravila so v vetrolomu
še težji kot sicer oziroma so to dela z izredno povečano nevarnostjo. Izvajanje sanacije je
zaradi tega nekoliko počasnejše in tudi nekoliko stroškovno dražje, predvsem v gozdovih,
ki niso dovolj odprti z gozdnimi prometnicami in na težje dostopnih terenih, kjer prevladuje
žičniško spravilo. Pri oddaji storitev sečnje in spravila na razpise opažamo, da so kapacitete
za te storitve v Sloveniji premajhne, da bi zagotovili izvedbo poseka vseh poškodovanih
iglavcev do vegetacije. Prodajo lesa bomo prilagodili dinamiki izvajanja sanacije. Po
podpisu dolgoročnih pogodb za prodajo lesa predelovalcem bomo prodajo lesa
preusmerili na te pogodbe. Viške prodaje glede na možnosti prodaje po dolgoročnih
pogodbah pa bomo prodajali preko javnega zbiranja ponudb in preko javnih dražb
gozdno lesnih sortimentov. Glede na povečan obseg sanitarnih sečenj v preteklih letih
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zaradi gradacij podlubnikov pričakujemo, da bomo tudi v letošnjem letu imeli precejšen
obseg sečenj vezan na ta vzrok sanitarne sečnje.
Izvajanju sanacije poškodovanih gozdov smo prilagodili tudi ostala dela znotraj SiDG. Z
omejevanjem redne sečnje usmerjamo izvajalce na področja poškodovanih gozdov. S
prerazporeditvami zaposlenih znotraj družbe bomo lažje organizirali delo znotraj podjetja
in delo s poslovnimi partnerji. Z dobrim sodelovanjem z Zavodom za gozdove poskušamo
skupaj poiskati vse tiste rešitve, ki bodo pripeljale do čim bolj učinkovite sanacije
poškodovanih gozdov. Skupaj z zavodom za gozdove na terenu evidentiramo
poškodovano drevje in usmerjamo izvajanje sanacije. Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano smo se aktivno vključili v komisijo, ki bo iskala rešitve za čim hitrejšo
sanacijo poškodovanih gozdov.

Postopek sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo GLS iz
državnih gozdov
Javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo GLS, ki je bil 27. 12.
2017 objavljen na spletni strani SiDG se je iztekel 15. januarja 2018 ob 10.00 uri.
Predmet prodaje je bilo skupno 670.000 m3 okroglega lesa iglavcev in listavcev.
Vrste in količine GLS za sklepanje dolgoročnih pogodb:
Vrsta GLS
Hlodovina iglavci
Hlodovina listavci
Ostala oblovina iglavcev
Brusni les
Ostala oblovina listavcev
Les za tanin
Skupaj

Količina (v m3)
257.000
73.000
25.000
10.000
295.000
10.000
670.000

Do izteka razpisnega roka je prispelo 195 ponudb. Dne 16. 1. 2018 je komisija začela z
odpiranjem in analizo ponudb. Vsi ponudniki, ki nimajo popolnih ponudb bodo pozvani k
dopolnitvi. Nepopolne ponudbe so vse tiste, ki niso povsem v skladu z razpisnimi pogoji. V
nadaljnjem koraku bo komisija v skladu s Pravili družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o
načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, določila količine in vrste GLS, ki
pripadajo posameznemu ponudniku. Podatki o vrstah in količinah sortimentov po
posameznem ponudniku bodo objavljeni na spletni strani SiDG d.o.o. Vsak ponudnik bo
imel pravico do pritožbe oziroma ugovora. Sam ugovor posameznikov ne bo vplival na
potek postopka v celoti, saj bo slednji potekal nemoteno naprej.
V naslednjem koraku bo družba pristopila k sklepanju dolgoročnih pogodb in k dobavi
GLS. Predvideva se da bo postopek končan v drugi polovici februarja.
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