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1. Ključni podatki o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi v letu 2019

 Gozdni 
 rezervati v ha

 
6.080 

 Sanitarni posek
 v  %
 

48

 Letni posek
 v neto m3

1,3 mio

 Prodaja po 
 dolgoročnih 
 pogodbah v %

69 
 Dobiček
 v EUR
 

11,4 mio 

 Zaposleni

271

 Naložbe 
 v EUR

 3,4 mio 

 Dodana vrednost 
 na zaposlenega
 v EUR

 100.716 

 Prihodki 
 od prodaje 
 v EUR

 66,9 mio 

 Površina 
 državnih gozdov 
 v ha 

 236.400 

 Varovalni 
 gozdovi
 v ha

 21.816 
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1. Ključni podatki o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi v letu 2019

GOSPODARJENJE Z DRŽAVNIMI GOZDOVI 

Država je pomembna lastnica gozdov v Republiki Sloveniji. Državni zbor je leta 2016 sprejel Zakon o  
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju ZGGLRS), ki je določil način gospo-
darjenja z državnimi gozdovi za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa pri 

gospodarjenju z državnimi gozdovi in ustvarjanje pogojev za razvoj gozdno-lesnih verig kot nosilcev trajnostnega  
razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest. 

Republika Slovenija je ob prenosu gospodarjenja z državnimi gozdovi na SiDG določila sedem ciljev, ki jim družba 
sledi pri svojem poslovanju in so definirani v 7. členu ZGGLRS. Skladno z 31. členom ZGGLRS je družba SiDG pri-
pravila letno poročilo o poslovanju v letu 2019, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi  
gozdovi in je namenjeno poročanju državnem zboru. 

CILJ 1: OB UPOŠTEVANJU NAČEL TRAJNOSTNEGA, VEČNAMENSKEGA IN SONARAVNEGA 
GOSPODARJENJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI DOSEGATI ČIM VIŠJI DONOS IN KAKOVOST GOZDNIH 
LESNIH SORTIMENTOV

 ▸ Finančni podatki in kazalci potrjujejo, da smo poslovali donosno in uspešno, vplačali smo 13,1 milijona 
evrov v gozdni sklad ter dosegli 13,8 milijona evrov dobička pred davki. 

 ▸ Prodali smo 1,35 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov, od tega 69 % po dolgoročnih pogodbah 
lesnopredelovalnim podjetjem v Sloveniji.

 ▸ Povečali smo lastne zmogljivosti za sečnjo in spravilo ter transport gozdnih lesnih sortimentov.
 ▸ Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi smo upoštevali vse usmeritve iz gozdnogospodarskih in 

gozdnogojitvenih načrtov ter ostale strokovne usmeritve, ki jih podaja ZGS. 
 ▸ Izvedli smo obsežna vlaganja v gozdove, in sicer v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del, del za 

spodbujanje ekoloških in socialnih funkcij gozda del ter vlaganj v gozdno infrastrukturo. 

CILJ 2: PRISPEVATI K VZPOSTAVITVI IN RAZVOJU GOZDNO-LESNIH VERIG, PROMOCIJI LESA  
IN LESNIH PROIZVODOV TER OBLIKOVANJU ZELENIH DELOVNIH MEST

 ▸ Prodajo lesa smo prioritetno izvajali po sklenjenih dolgoročnih pogodbah o prodaji lesa, ki smo jih sklenili 
z domačimi predelovalci lesa. 

 ▸ V okviru hčerinskega podjetja Snežnik smo dodajali vrednost lesu iz državnih gozdov ter z njim razvijali 
delovanje centra za zbiranje in predelavo lesa. 

 ▸ Preko dogodkov, projektov in družbenih omrežij smo promovirali gozdarstvo in krepili zavedanje o 
pomenu predelave in rabe lesa. 

 ▸ Z oskrbovanjem domače lesnopredelovalne industrije in manjših obratov za predelavo lesa na podeželju 
smo podpirali ohranjanje in razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji. 

 ▸ Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo v Postojni prvič organizirali 12. državno 
tekmovanje gozdnih delavcev, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec.
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CILJ 3: DOLGOROČNO POVEČEVATI POVRŠINO DRŽAVNIH GOZDOV
 ▸ Za Republiko Slovenijo smo v letu 2019 povečali površino državnih gozdov za skupaj 1.412 hektarjev. 
 ▸ Povečevali smo lastništvo državnih gozdov v kompleksih (površina nad 5 hektarjev), lastništvo varovalnih 

gozdov, gozdov s posebnim namenom, gozdov na zavarovanih območjih (naravni parki ipd.) ter gozdov  
v obmejnem pasu. Zmanjševali smo delež gozdov v solastnini RS in prodajali manjše površine gozdov,  
ki niso del kompleksa in niso v bližini kompleksa gozdov v lasti RS. Z vsemi ukrepi smo zaokroževali posest 
državnih gozdov.

 ▸ Začeli smo z aktivnim pristopom, ki vključuje informiranje zainteresirane javnosti (lastnikov gozdov)  
o odkupu gozdov v imenu in za račun Republike Slovenije, kar je vplivalo na povečanje obsega nakupov. 

CILJ 4: PRISPEVATI K DOSEGANJU CILJEV RAZVOJA PODEŽELJA, ZLASTI OHRANJANJA KMETIJ IN 
PODEŽELJA V GORSKEM IN HRIBOVITEM SVETU Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI GOSPODARJENJA

 ▸ Z oblikovanjem primernih pogojev za izvajanje storitev v gozdovih smo začeli vzpostavljati ugodnejše 
okolje za omogočanje dela gorskim kmetijam. Gospodarjenje po koncesijah, ki jih imamo sklenjene z 
gorskimi kmetijami, smo izpeljali skladno z veljavnimi pogodbami.

 ▸ S ponudbo storitev za delo v državnih gozdovih, ki so večinoma na podeželju, smo omogočili delo 
pogodbenim izvajalcem. 

 ▸ Z lesom smo oskrbovali številna mala lesnopredelovalna podjetja na podeželju, v največji meri preko 
dolgoročnih pogodb o prodaji domačim predelovalcem lesa.

 ▸ Z zaposlovanjem v SiDG in v okviru tega tudi z oblikovanjem lastne gozdne proizvodnje smo omogočili 
delo predvsem zaposlenim s podeželja. Omogočali smo lesno predelavo na območju hčerinskega podjetja 
Snežnik v Kočevki Reki, kjer so delovna mesta ključna za ekonomsko preživetje domačinov. 

 ▸ Z vlaganji v gozdnem gradbeništvu, ki smo jih izvedli v obliki gradnje gozdnih cest, odprave poškodb  
po spravilu gozdnih lesnih sortimentov, izvajanjem storitev gradbenega nadzora in projektantskih storitev 
ter izgradnje in rekonstrukcije omrežja gozdnih vlak, smo ohranjali odprte gozdove tudi za zasebne lastnike 
in ohranjali prevozne ceste, ki povezujejo zaselke in naselja. 

CILJ 5: PRISPEVATI K DOSEGANJU CILJEV OHRANJANJA NARAVE, ZLASTI K DOSEGANJU CILJEV 
OBMOČIJ NATURA 2000 IN ZAVAROVANIH OBMOČIJ

 ▸ Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi smo spoštovali usmeritve s področja ohranjanja narave  
in gospodarjenje prilagodili tem zahtevam. 

 ▸ Izvajali smo tudi ostale ukrepe v gozdu za ohranjanje biotopov, kot so biomeliorativna dela, in ukrepe  
za spodbujanje ekoloških funkcij gozdov, ki ugodno vplivajo na ogrožene rastlinske in živalske vrste. 

 ▸ Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi se prilagajamo že oblikovanim zavarovanim površinam (ekocelice, 
rezervati in druge oblike) ter ohranjamo njihovo površino.

 ▸ Zagotavljamo gospodarjenje z državnimi gozdovi v skladu z načeli FSC in PEFC standardov.
 ▸ Izvajamo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst tako v lastni izvedbi kot tudi v sodelovanju z 

izobraževalnimi institucijami.
 ▸ Saniramo divja odlagališča, ki so v gozdnem prostoru, ter postavljamo opozorilne table in zapiramo 

območja divjih odlagališč.
 ▸ Obnavljali smo gozdne učne poti in sodelovali z Zvezo tabornikov Slovenije pri postavitvi informativnih 

tabel, ki ob Bohinjskem jezeru in v Laškem Rovtu promovirajo kodeks obnašanja "Obisk v naravi".
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1. Ključni podatki o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi v letu 2019

CILJ 6: NA PODROČJU GOZDOV, GOZDARSTVA IN LESARSTVA OMOGOČATI USPOSABLJANJE 
STROKOVNEGA OSEBJA TER PODPIRATI IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 

 ▸ Skladno z ZGGLRS smo omogočili izobraževalnim zavodom izvajanje izobraževalnih programov  
v državnem gozdu. 

 ▸ Omogočali smo izvedbo praktičnega pouka in terenskih vaj izobraževalnim institucijam, ki se v svojem 
programu navezujejo na gozdarstvo. 

 ▸ S Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna in Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo podpisali 
aneksa k pogodbama o izvajanju izobraževalnega programa s področja gozdarstva v državnih gozdovih. 
Šolskemu centru Grm Novo mesto smo za namene praktičnega usposabljanja mladih v upravljanje dodelili 
100 hektarjev gozdov.

 ▸ Z novim šolskim letom smo se vključili v izvajanje programa Ekošola, ki poteka v več kot 700 slovenskih šolah.
 ▸ Okrepili smo sodelovanje z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami (Biotehniška 

fakulteta in Gozdarski inštitut Slovenije) na način sodelovanja pri projektih in raziskavah.

CILJ 7: IZVAJATI PRODAJO LESA NA PANJU V MINIMALNEM OBSEGU
 ▸ Količina prodanega lesa na panju je bila minimalna in je znašala 2.644 m3, kar je 0,2 % prodanih količin lesa.
 ▸ Prodajo lesa na panju smo izvedli zgolj izjemoma, in sicer v primerih poseka posameznih mejnih in 

nevarnih dreves ter v primerih izvajanja poseka na parcelah, kjer je RS manjšinski lastnik. 
 ▸ Prodajo lesa na panju smo izvajali skladno s pravili o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih 

sortimentov. 
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2. Pismo poslovodstva

Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci. 

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je pred vami, temelji na prikazu doseganja ciljev 
gospodarjenja z državnimi gozdovi. V njem vam predstavljamo ključne informacije o našem poslovanju v 
skladu s strateškimi cilji, določenimi ob ustanovitvi SiDG. 

Največji izziv je v letu 2019 SiDG predstavljal velik obseg sanitarne sečnje, ki je nekajkrat presegal delež sanitarne 
sečnje v normalnih razmerah in je zopet porušil razmerja v strukturi poseka. Na naše poslovanje so bistveno vpli-
vale tudi zahtevne razmere na prodajnem trgu, ki se zaradi poplave lesa iz poškodovanih gozdov srednje Evrope 
že nekaj časa sooča s padanjem cen gozdnih lesnih sortimentov. 

V sektorju gozdarstvo, ključnemu stebru našega poslovanja, smo dosegli načrtovani obseg poslovanja in ostale 
pomembne cilje, ki smo si jih zadali. Posebej izpostavljamo oblikovanje lastne gozdne proizvodnje, ki jo je druž-
ba začeli graditi na začetku leta 2018 s prenosom gozdarske dejavnosti iz hčerinske družbe Snežnik. Lani so bili 
storjeni pomembni koraki k izboljšanju učinkovitosti lastnih gozdarskih zmogljivosti tako pri sečnji in spravilu 
kot prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Sočasno se je potrdila pravilnost usmeritve v krepitev lastnih zmoglji-
vosti, saj so te ključnega pomena za hitro in učinkovito izvajanje sanitarne sečnje. Z naložbami v nakup meha-
nizacije in zaposlovanje, ki so načrtovani tudi za leto 2020, verjamemo, da bomo skladno s strateškim načrtom 
v prihodnje leto zakorakali z lastnimi zmogljivostmi, ki bodo zagotavljale med 15 in 20 % sečnje in spravila v  
državnih gozdovih. 

Izpolnjevali smo tudi svoje poslanstvo spodbujanja razvoja slovenske lesne industrije. Preko dolgoročnih pogodb 
smo prodali skoraj 70 odstotkov gozdnih lesnih sortimentov, s čimer smo domačim predelovalcem lesa zago-
tavljali stabilno dobavo surovine. V okviru hčerinskega podjetja Snežnik smo nadaljevali z dolgoletno tradicijo 
predelave lesa in s tem povečevali dodano vrednost lesu iz državnih gozdov ter ohranjali številna delovna mesta 
na enem izmed demografsko najbolj ogroženih območij. 

Posebej velja izpostaviti področje razpolaganja, na katerem smo presegli pričakovanja in cilje. Površino državnih 
gozdov smo v enem letu povečali za več kot 1.400 hektarjev.

Povečujemo tudi vlaganja v gozdove, pa naj si gre za gojitvena in varstvena dela ali pa vlaganja v gozdno infra-
strukturo. S sistematičnim pristopom in povečanjem vloženih sredstev smo naredili bistven napredek pri spod-
bujanju socialnih in ekoloških funkcij gozdov, pri katerih smo sodelovali z različnimi gozdarskimi inštitucijami 
in lokalnimi skupnostmi. 

Pri upravljanju državnih gozdov upoštevamo vse omejitve in zahteve za gospodarjenje v varovanih območjih po 
predpisih s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Ker je velik del državnih gozdov v omrežju 
Natura 2000, z več kot 75 % gojitvenih in varstvenih del, ki jih izvedemo, prispevamo tudi k ciljem Natura 2000.
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Pri svojem delovanju pa se zavedamo tudi vpliva, ki ga imamo na ohranjanje kmetij in podeželja. Na to smo  
pozorni predvsem pri javnem naročanju izvajanja sečnje in spravila, ki kmetom daje možnost dodatnega zaslužka  
z delom v državnih gozdovih. Z lesom oskrbujemo tudi veliko predelovalcev na podeželju, s čimer v podeželskem 
okolju prispevamo k ohranjanju delovnih mest.

Podatki, ki jih boste našli v tem poročilu, kažejo, da je za SiDG uspešno leto. Družba je tudi v tretjem letu svojega 
življenja rasla in se razvijala v okvirjih, ki jih je začrtal lastnik. Zaradi tega smelo korakamo novim izzivom naproti.

 

Samo Mihelin,
začasni direktor 
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3. Predstavitev Slovenskih državnih gozdov, d. o. o.

Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je v 100-% lasti Republike Slovenije, je bila ustanovljena na 
podlagi ZGGLRS. V Poslovni register Slovenije je bila vpisana 17. 3. 2016. Dejavnost, za katero je bila usta-
novljena, je začela opravljati 1. 7. 2016. 

Naša primarna dejavnost je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje in razpolaganje z držav-
nimi gozdovi ter pridobivanje gozdov. Poleg sečnje, spravila in prodaje lesa izvajamo tudi vsa potrebna gojitvena 
in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagota-
vljajo krepitev proizvodnih, socialnih in ekoloških funkcij gozdov. 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje več kot 234.000 hektarjev gozdov, kar pred-
stavlja skoraj 12 % površine države in okoli 20 % vseh gozdov v Sloveniji. Povprečna lesna zaloga znaša 324 m3/ha.  
Od drevesnih vrst je najbolj zastopana bukev s 37 %, sledijo smreka 30 %, jelka 12 %, plemeniti listavci 6 %,  
ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 %, druge drevesne vrste 6 %. 

POMEMBNEJŠI PODATKI IZ OSEBNE IZKAZNICE
Naziv družbe: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Sedež družbe: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
E-pošta: tajnistvo@sidg.si
Spletna stran: www.sidg.si
Glavna dejavnost družbe (po SKD): 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Lastništvo: Republika Slovenija
Velikost družbe: velika
Način upravljanja: dvotirni
Matična številka: 7035845000
Davčna številka: 75204878
Št. vpisa v sodni register: SRG 2016/11251, Okrožno sodišče v Ljubljani, 17. 3. 2016
Osnovni kapital matične družbe: 22.440.000 EUR
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019: 271
Kontakt za vsebine letnega poročila: pr@sidg.si 
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PREDSTAVITEV SKUPINE SiDG

Skupino SiDG sestavljajo obvladujoča družba SiDG in odvisni družbi Snežnik d. o. o., ki je v 100-% lasti družbe 
SiDG, ter Snežnik Sinpo, d. o. o., v kateri ima Snežnik d. o. o. 100-% lastniški delež. 

Osnovna dejavnost Snežnika je lesna predelava (proizvodnja žaganega lesa, masivnih lepljenih plošč in bio mase, 
razrez hlodovine, lepljenje in brušenje lesa …). Snežnik Sinpo ima status invalidskega podjetja. Tudi osnovna  
dejavnost te družbe je lesna predelava (proizvodnja decimiranih elementov, vzdrževanje opreme in objektov,  
varovanje premoženja, čiščenje objektov, izdelava ostalih drobnih končnih izdelkov).

100 % 

lastništvo RS

100 % 

lastništvo SiDG

Invalidsko 

podjetje 

v 100 % lasti 

Snežnik d.o.o.

SiDG d.o.o.

Snežnik d.o.o.

Snežnik Sinpo, d.o.o.
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3. Predstavitev Slovenskih državnih gozdov, d. o. o.

STRATEŠKE USMERITVE

Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2017–2026, s temelji poslovne 
politike za obdobje 2017–2021, ki ga je Vlada RS kot skupščina SiDG sprejela avgusta 2017, predstavlja temelje za 
razvoj poslovnega modela in uresničevanje ciljev, določenih z ZGGLRS.

Želimo postati pojem odličnosti 

v Evropi z vidika ohranjanja 

in povečevanja gospodarske, 

socialne in ekološke funkcije 

gozda in lesa.

Z gozdovi upravljamo trajnostno, 

sonaravno, ob uporabi najboljših 

praks in sodobnih tehnologij 

za upravljanje in nadzor procesov, 

na način, ki povečuje dodano 

vrednost lesu ter donos za lastnika 

in okolje.

Razvoj osnovne dejavnosti

f Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

f Optimiziranje prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov

f Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

f Povečevanje površin gozdov v lasti RS

Nastavki za rast 

f Razvoj Snežnika in centrov za zbiranje in predelavo

f Dodajanje vrednosti lesu slabše kakovosti

Gospodarsko-socialna funkcija

f Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

f Razvoj socialne funkcije

f Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine
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PREDSTAVITEV SKUPINE SiDG

Skupino SiDG sestavljajo obvladujoča družba SiDG in odvisni družbi Snežnik d. o. o., ki je v 100-% lasti družbe 
SiDG, ter Snežnik Sinpo, d. o. o., v kateri ima Snežnik d. o. o. 100-% lastniški delež. 

Osnovna dejavnost Snežnika je lesna predelava (proizvodnja žaganega lesa, masivnih lepljenih plošč in bio mase, 
razrez hlodovine, lepljenje in brušenje lesa …). Snežnik Sinpo ima status invalidskega podjetja. Tudi osnovna  
dejavnost te družbe je lesna predelava (proizvodnja decimiranih elementov, vzdrževanje opreme in objektov,  
varovanje premoženja, čiščenje objektov, izdelava ostalih drobnih končnih izdelkov).

100 % 

lastništvo RS

100 % 

lastništvo SiDG

Invalidsko 

podjetje 

v 100 % lasti 

Snežnik d.o.o.

SiDG d.o.o.

Snežnik d.o.o.

Snežnik Sinpo, d.o.o.
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Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

Strategija temelji na 7 področjih, ki so osnova delovanja SiDG:

PODROČJA STRATEGIJE POVZETEK UKREPOV ZAČETEK
IZVAJANJA

DOBA
IZVAJANJA

1
Prevzem 100-% lastništva 
podjetja Snežnik d. d.

SiDG mora prevzeti 100-% lastniški delež družbe Snežnik d. d., 
gozdarski del Snežnika pa nato pripojiti.
 
Prizadevali si bomo za pozitivno poslovanje lesarskega dela in 
polno izkoriščenost posodobljenih kapacitet.

2017  Do 1. 1. 2018

2
Dobičkonosno 
in trajnostno 
gospodarjenje 
z državnimi gozdovi

Oblikovali bomo lasten trg storitev del v gozdovih, ki bo omogočal 
delo usposobljenim izvajalcem, ki spoštujejo delovnopravno 
zakonodajo, dela izvajajo kakovostno, po merilih stroke in so vredni 
zaupanja, ob spodbujanju konkurence med njimi. 
 
Razvijali bomo lastne ekipe za sečnjo s ciljem, da je lastna cena teh 
storitev primerljiva s tisto na trgu.
 
Prevzeli bomo celotno logistiko z lastnimi in najetimi prevozi.

Postavili bomo vsaj štiri centre za zbiranje in predelavo.

2017 Celotno 
obdobje

strategije

3
Povečanje gozdnih 
površin v lasti RS

V SiDG si bomo prizadevali za vzpostavitev optimalnega 
upravljanja gozdov v lasti Republike Slovenije preko učinkovitega 
modela upravljanja in tudi s povečanjem gozdnih površin v lasti 
Republike Slovenije. 

2017 Celotno 
obdobje

strategije

4
Digitalizacija 
poslovanja

Poslovanje bo v celoti brezpapirno in bo temeljilo na najsodobnejši 
tehnologiji ter dobrih praksah iz tujine, ki jih bomo prilagodili 
lokalnim specifikam.
 
S partnerji si bomo elektronsko izmenjevali podatke in bomo pri 
izvajanju procesov učinkoviti in uspešni.

2017 Celotno 
obdobje

strategije

5
Iskanje rešitev 
za les slabše kakovosti

Les slabše kakovosti predstavlja pomemben del posekanega lesa, 
za katerega je treba iskati rešitve ustvarjanja čim višje dodane 
vrednosti. 
 
Zasledovati je treba cilj, da se čim več lesa predela v Sloveniji in da 
se skrajšujejo transportne razdalje.
 
V SiDG lahko predelavo vršimo v lastnih kapacitetah, primarno pa 
se bodo rešitve za predelavo lesa slabše kakovosti iskale v obliki 
spodbujanja razvoja rešitev zasebnega sektorja.

2018 Letno
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3. Predstavitev Slovenskih državnih gozdov, d. o. o.

PODROČJA STRATEGIJE POVZETEK UKREPOV ZAČETEK
IZVAJANJA

DOBA
IZVAJANJA

6
Spodbujanje raziskav 
in razvoja

Aktivno bomo spodbujali obdelavo lesa do čim višje ravni znotraj 
Slovenije.
 
Boljši vir inovativnih produktov kot veliki sistemi so majhna/novo 
nastala zagonska podjetja.
 
V SiDG bomo pomagali investitorjem, ki kažejo interes za investicije 
v panogo (npr. iskanje primernih lokacij), ter jim omogočali 
surovino.
 
Dobri odnosi in partnerstvo z zasebnim sektorjem bistveno 
pripomorejo k razvoju gozdno-lesne dejavnosti.

2018 Letno

7
Razvoj ostalih dejavnosti

V SiDG bomo razvijali tudi ostale dejavnosti, ki so potrebne za 
učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi. Na tem področju 
bomo sodelovali z Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi (tudi 
zasebnimi) deležniki.
 
Tak razvoj ostalih dejavnosti gozda ima lahko bistven pozitiven 
vpliv na zunanje deležnike in posamezne panoge (predvsem je tu 
pomemben turizem).

2020 Letno
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Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

Glavni cilji družbe po Strateškem načrtu poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje  
2017–2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017–2021, do leta 2021 so: 

KAZALCI CILJ DO LETA 2021 STANJE 31. 12. 2019

Količina posekanega lesa Vsaj 1,5 mio m3/leto bruto poseka 1,5 mio m3

Delež lastne proizvodnje Najmanj 15 %, največ 20 % 7,1 %

Povečanje lastništva gozdov Več kot 7.000 ha 2.103 ha

Postavitev centrov za zbiranje in predelavo Najmanj 4 delujoči centri 1 delujoči center

Polni izkoristek žage na lokaciji Snežnik 80.000 m3 v dveh izmenah 
s posodobljeno žago

59.000 m3 v dveh izmenah  
z neposodobljeno žago 

Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov 
v zasebnih ali lastnih kapacitetah

5 dokončanih projektov 0

Izgradnja sodobnega informacijskega sistema Zaključen projekt do konca 2019 Investicija v teku

Donosnost poslovanja EBITDA marža nad 20 % EBITDA marža 23 %
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Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019
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4. Doseganje ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi 

SiDG je pri svojem poslovanju dolžna sočasno upoštevati vse cilje, ki jih določa 7. člen ZGGLRS. Zaradi tega 
je pomembno, da je tudi presoja doseženih rezultatov narejena skladno z razumevanjem usmeritev za  
dosego vseh ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi. V nadaljevanju so prikazane posamezne aktivnosti, 

njihov obseg in rezultati, ki zagotavljajo uresničevanje zakonskih ciljev.

4.1 OB UPOŠTEVANJU NAČEL TRAJNOSTNEGA, VEČNAMENSKEGA IN SONARAVNEGA 
GOSPODARJENJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI DOSEGATI ČIM VIŠJI DONOS IN KAKOVOST GOZDNIH 
LESNIH SORTIMENTOV

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Prihodki od prodaje v EUR 25.697.141 58.108.516 74.806.412 66.942.801

Poslovni prihodki skupaj v EUR 25.717.217 58.212.816 76.902.107 65.871.025

Poslovni odhodki skupaj v EUR 19.216.994 41.333.548 62.745.479 52.062.215

Amortizacija v EUR 26.016 154.706 452.255 1.175.093

Poslovni izid iz poslovanja v EUR (EBIT) 6.500.223 16.879.268 14.156.628 13.808.810

EBITDA v EUR = dobiček pred amortizacijo, odpisi, 
obrestmi in davki

6.546.306 17.133.219 14.735.039 15.185.424

Čisti poslovni izid poslovnega leta v EUR 5.417.146 13.276.653 11.899.462 11.378.438

EBITDA marža v % 25 29 20 23

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR = dodana 
vrednost v EUR/povpr. št. zap. na podlagi delovnih ur

88.831 139.372 106.353 100.716

ROA – čista donosnost sredstev v % = 
(čisti poslovni izid poslovnega leta/
(sredstva + sredstva preteklega leta)/2)*100

15,0 32,2 24,9 22,10

ROE – čista donosnost kapitala v % = 
(čisti poslovni izid poslovnega leta/
(kapital + kapital preteklega leta)/2)*100

19,4 39,8 31,0 27,81

Finančni vzvod = celotna sredstva/lastniški kapital 1,29 1,20 1,29 1,23

Število zaposlenih na dan 161 168 239 271

Proizvodnja GLS v m3 (neto) 530.422 1.141.204 1.515.925 1.293.410

Lastna proizvodnja GLS v m3 (neto) 0 0 35.596 91.388

Delež lastne proizvodnje GLS v % 0 0 2,3 7,1

Stroški gojenja in varstva gozdov v EUR 418.491 1.668.565 2.472.614 2.620.596

Investicije v gozdne ceste in vlake ter drugo gozdno 
infrastrukturo v EUR

253.157 767.590 1.156.778 1.225.043

Stroški vzdrževanja cest in vlak ter druge gozdne 
infrastrukture v EUR

54.458 505.123 930.012 1.086.188

Stroški vzdrževanja cest in vlak ter druge gozdne 
infrastrukture v EUR/m3

0,10 0,44 0,61 0,84

Proizvodni stroški (sečnja in spravilo, gojenje, 
varstvo, vzdrževanje cest in vlak ter druge gozdne 
infrastrukture) v EUR/m3

20,5 18,7 24,0 20,4

Prodaja GLS v m3 (neto) 530.422 1.141.204 1.451.694 1.349.482



30

Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Povprečna prodajna cena v EUR/m3 47,62 49,98 50,09 48,38

Delež prodaje GLS kupcem v Sloveniji (%) 90,0 92,0 98,3 97,3

Transport GLS v m3 50.000* 90.000* 264.020 148.043

Lastni transport GLS v m3 0 0 71.387 128.304

Delež lastnega transporta GLS (% od prodanih količin) 0 0 4,9 9,5

* ocena na podlagi prodaje v tujino in stroškov transporta

SiDG je v letu 2019 prodal 1.349.482 m3 gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču po pov-
prečni ceni 48,38 EUR/m3. V strukturi prodaje je bilo 65 % iglavcev in 35 % listavcev. Ustvarjenega je bilo 
15.185.424 evrov dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA). Poslovni izid iz poslovanja 
znaša 13.808.810 evrov. Na poslovni izid so bistveno vplivale razmere na srednjeevropskem trgu gozdnih  
lesnih sortimentov, na katerem sta bila ob povečanem obsegu sanitarne sečnje iglavcev zabeležena presežek  
gozdnih lesnih sortimentov iglavcev in močan padec prodajnih cen.

POSLOVNI IZID DRUŽBE SiDG V EUR 

2017 2018 2019

Poslovni izid pred davki Čisti dobiček

18,000,000

16,000,000

14,000,000
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8,000,000

6,000,000

4,000,000
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0

Poslovni prihodki družbe v višini 65.871.025 evrov predstavljajo 99,8 % vseh prihodkov družbe in vključujejo pri-
hodke od prodaje, spremembo vrednosti zalog, usredstvene lastne proizvode in storitve ter druge poslovne prihodke.

Prihodki od prodaje se pretežno nanašajo na prihodke od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti 
in skladišču. V letu 2019 so ti znašali 65.287.939 evrov in so bili od realiziranih v letu 2018 nižji za 14 %. Rezultati 
poslovanja so neprimerljivi s poslovanjem v letu 2018, ki sta ga zaradi obsežne sanitarne sečnje vetroloma zazna-
movali rekordna sečnja v višini kar 1,5 milijona m3 neto gozdnih lesnih sortimentov in rekordni prihodki v višini 
77 milijonov evrov. Ustvarjeni prihodki v 2019 so bili tako za 11 milijonov evrov nižji kot rekordnega leta 2018, 
medtem ko je bil poslovni izid iz poslovanja v 2019 nižji zgolj za 2 odstotni točki v primerjavi s prehodnim letom. 

Poslovni odhodki družbe znašajo 52.062.215 evrov. V strukturi odhodkov imajo 95,3-odstotni delež in so od  
doseženih v letu 2018 nižji za 16,2 %. 
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STRUKTURA REALIZIRANIH POSLOVNIH ODHODKOV V EUR

Drugi poslovni 
odhodki in oslabitve

Amortizacija

Stroški dela

Stroški blaga, 
materiala in storitev

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000

2018 2019

40.000.000

Stroški materiala in storitev, ki imajo v strukturi poslovnih odhodkov največji delež, znašajo 27.920.937 evrov in 
so v primerjavi z doseženimi v letu 2018 nižji za 30 %. Stroški dela znašajo 9.525.233 evrov in so v primerjavi z do-
seženimi v letu pred tem višji za 23 %. Amortizacija družbe znaša 1.175.093 evrov. Drugi poslovni odhodki so za 
9 % nižji od doseženih v letu 2018, kar je posledica nižjih prihodkov od prodaje iz naslova gozdnih lesnih sorti-
mentov in posledično nižjega nadomestila za upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije. 

Neto donos za državo (razlika med vrednostjo lesa in stroški poseka, spravila, gojenja in varstva gozdov ter vzdr-
ževanja cest in vlak in druge gozdne infrastrukture) je v letu 2019 znašal 27,9 EUR/m3 in predstavlja bistveno višji 
donos za lastnika kot v času koncesionarskega sistema. 

Donos za državo lahko merimo tudi preko vplačil v gozdni sklad, plačila davkov in doseženega poslovnega izida. 
Ugotovimo lahko, da se donos za državo letno giblje okoli 27 do 29 milijonov evrov. 

    2016* 2017 2018 2019

Vplačilo v gozdni sklad EUR 5.082.118 11.436.437 14.570.829 13.051.569

Davek od dobička EUR 1.098.820 3.238.212 2.410.699 2.553.508

Čisti poslovni izid EUR 5.417.146 13.276.653 11.899.462 11.378.438

Skupaj   11.598.084 27.951.302 28.880.990 26.983.515

*podatki za leto 2016 se nanašajo na drugo polletje od ustanovitve družbe

V letu 2019 je družba SiDG izvedla naknadno vplačilo v družbo Snežnik d. o. o. v denarni obliki v višini 295.320 
evrov, in sicer z namenom investicije v lupilno enoto za lupljenje hlodovine. Družba SiDG tako izkazuje naložbo 
v odvisno družbo v višini 3.110.320 evrov. 

Družba je realizirala investicije v skupnem znesku 3.412.977 evrov, od tega v opremo za lastno gozdno  
proizvodnjo in v lastni transport 1.844.806 evrov in v gozdno infrastrukturo 1.225.043 evrov.

V letu 2019 se družba ni zadolževala. Lastni viri financiranja so zadoščali za vse izvedene aktivnosti.
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SANITARNA SEČNJA 

Delež sanitarne sečnje je znašal 48 %, kar predstavlja 615.946 m3 gozdnih lesnih sortimentov. Delež sanitarnega  
poseka pri iglavcih je znašal 71 %. 

S spodnjega grafikona je razvidno, da je gozdna proizvodnja znotraj leta potekala bolj enakomerno kot v prete-
klih dveh letih. Delovno najbolj intenziven je bil mesec oktober, ko smo posekali in spravili 129.406 m3 gozdnih 
lesnih sortimentov. 

Gibanje poseka gls 2017–2019 v m3 
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Leto 2019 je bilo v slovenskem gozdarstvu v znamenju obvladovanja gradacij podlubnikov in dokončanja sana-
cije vetrolomov iz preteklih let. Na sečnjo in spravilo so vplivale tudi neugodne vremenske razmere in omejitve 
pri izvajanju rednih sečenj. 

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) je oktobra 2019 ugotovil, da je obseg prenamnožitve podlubni-
kov takšen, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev naravne nesreče. Podlubniki so namreč samo od začetka maja do 
sredine avgusta v slovenskih gozdovih napadli 517.000 m3 smreke, škoda pa je bila ocenjena na 10,5 milijona evrov. 
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Napad podlubnikov v letu 2019
Evidentirane količine iglavcev za posek zaradi napada podlubnikov do 31. decembra 2019 po gge v m3
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Obseg in struktura sanitarnega poseka v državnih gozdovih in vseh gozdovih skupaj  
(v bruto količinah)
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žuželke bolezni veter sneg žled drugo

Vir: ZGS

Največji obseg sanitarne sečnje v državnih gozdovih je bil v letu 2019 na območju poslovne enote Kočevje  
(51 % delež sanitarnega poseka in 78 % pri iglavcih) in poslovne enote Maribor (68 % in 83 % pri iglavcih). Zaradi  
nujnosti izvedbe sanitarne sečnje (obvezujoči kratki roki izvedbe del) smo prilagodili izvajanje rednih sečenj.  
Pri proizvodnji gozdnih lesnih sortimentov na poslovnih enotah Kočevje in Maribor smo se osredotočili na  
sanitarno sečnjo, redna sečnja pa se je izvajala le izjemoma. 



35

4. Doseganje ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi 

Delež sanitarnega poseka v državnih gozdovih
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Povečanemu obsegu sanitarnih sečenj smo prilagodili tudi izvajanje del z lastno gozdno proizvodnjo. Lastne 
zmogljivosti smo prednostno preusmerjali v sanitarno sečnjo. Delež sanitarnega poseka pri lastni izvedbi del je 
znašal 59 % in je bil značilno višji kot pri zunanjih izvajalcih, kjer je znašal 47 %. 

Zmanjšan obseg sečnje in spravila, ki je bil posledica neugodnih vremenskih razmer v prvi polovici leta in ome-
jitev izvajanja rednih sečenj v času vegetacije listavcev, smo v družbi nadomestili ter do konca leta dosegli pred-
videni obseg proizvodnje.

Za zagotavljanje izvedbe sanitarne sečnje v predpisanih rokih smo v letu 2019 dodatno izvedli naslednje ukrepe, 
s katerimi smo povečali odzivnost SiDG v razmerah naravne nesreče: 

 ▸ vzpostavitev sistema vodenja javnih naročil (JN) sečnje in spravila lesa,
 ▸ odvoz gozdnih lesnih sortimentov na skladišča, 
 ▸ pospešena izvedba gojitvenih in varstvenih del, 
 ▸ dogovor z ZGS glede načina in prioritet pri izvajanju sanitarnih sečenj ter 
 ▸ prerazporeditve delavcev znotraj poslovnih enot in med njimi. 
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Primerjava odločb za sečnjo in spravila med letoma 2018 in 2019 sicer kaže na umirjanje obsega sanitarne sečnje, 
vendar smo leta 2019 z obsegom sanitarne sečnje v višini 48 % še vedno občutno oddaljeni od normalnega leta, 
ko obseg sanitarne sečnje dosega med 10 in 15 %. Tudi v prihodnjih letih moramo v državnih gozdovih računati 
na gradacije podlubnikov. 

Sečnja in spravilo 1–12 2019, 
deleži v %
Odločba A – redna sečnja 

Odločba C – sanitarna sečnja
Iglavci

18,0 %

Iglavci

45,3 %

Listavci

34,2 %

Listavci

2,5 %

Odločba A

52,2% Odločba C

47,8 %

Sečnja in spravilo 1–12 2018, 
deleži v %
Odločba A – redna sečnja 

Odločba C – sanitarna sečnja

Iglavci

4,4 %

Iglavci

78,4 %

Listavci

10,3 %

Listavci

6,7 %

Odločba A

14,6 %

Odločba C

85,4 %
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LASTNA PROIZVODNJA

Po veljavnem strateškem načrtu naj bi v letu 2021 z lastnimi zmogljivostmi SiDG opravil najmanj 15 % in največ 
20 % sečnje in spravila. Od 1.293.410 neto m3 gozdnih lesnih sortimentov smo z lastno gozdno proizvodnjo v 
letu 2019 izvedli sečnjo in spravilo 91.388 m3 gozdnih lesnih sortimentov, kar predstavlja 7,1 % celotnega pose-
ka gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 in za 157 % višjo proizvodnjo kot v letu 2018. Ob koncu leta so lastne 
zmogljivosti predstavljale že 10 % poseka. Z lastnimi zmogljivostmi smo v letu 2019 izvedli tudi negovalna in 
varstvena dela na 20 hektarjih, za kar smo porabili 365 norma ur (Nh), ter realizirali 399 Nh na delih, povezanih 
s čiščenjem podrtih dreves na trasah gozdnih prometnic. 

V skladu s strateškimi usmeritvami družbe smo v letu 2019 nadaljevali s povečevanjem zmogljivosti v lastni 
gozdni proizvodnji in pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov. Konec leta 2019 smo imeli v lastni gozdni pro-
izvodnji in transportu 71 zaposlenih, med njimi 28 gozdarskih sekačev, 14 gozdarskih traktoristov, 14 voznikov 
kamionov, 4 upravljalce strojne sečnje in 2 gozdarska žičničarja. Število zaposlenih v lastni gozdni proizvodnji se 
je v primerjavi s koncem leta 2018 povečalo za 21 zaposlenih. Po lastni gozdni proizvodnji na območju poslovnih 
enot Kočevje in Maribor smo lastne ekipe aktivirali tudi na območju poslovne enote Postojna. 

Družba izvaja lastno gozdno proizvodnjo s kompletom za stojno sečnjo, ki ga sestavljata harwester in forwar-
der, gozdnim žičnim žerjavom, dvanajstimi prilagojenimi kmetijskimi traktorji in petimi gozdarskimi zgibniki. 

Poslovanje lastne gozdne proizvodnje je najbolj zaznamovalo naslednje:
 ▸ Oblikovanje lastne gozdne proizvodnje se je tudi v letu 2019 izkazalo kot nujno pri reševanju sanitarne 

sečnje na zahtevnejših terenih, za katere smo na trgu težko pridobivali izvajalce sečnje in spravila.  
Z načrtnim usmerjanjem ekipe strojne sečnje v sanacijske sečnje smo povečali odzivnost in skrajšali  
roke izvedbe.

 ▸ Izvajali smo gojitvena dela, vključena v odločbah za izvedbo sečnje in spravila, kjer smo sečnjo izvajali  
z lastnimi zmogljivostmi. 

 ▸ Lastna gozdna proizvodnja je po vetrolomu v juliju 2019 sodelovala tudi pri odpiranju gozdnih cest in 
drugih, predvsem lokalnih cest (čiščenje tras cest zaradi podrtih dreves), po katerih smo lahko realizirali 
odvoz GLS.

Prepeljali smo skupno 148.043 m3 gozdnih lesnih sortimentov s kamionske ceste oziroma 11 % prodanih gozdnih 
lesnih sortimentov v letu 2019. Od tega smo jih z najetimi kamioni prepeljali 19.739 m3, z lastnimi kamioni pa 
128.304 m3, kar je 80 % več kot leta 2018. Poleg opravljenih lastnih prevozov smo z lastnimi kamioni opravili tudi 
9.591 m3 nakladanja vlačilcev in vagonov kot dodatno tržno storitev. Konec leta je družba razpolagala z dvanaj-
stimi kamioni s prikolicami, tremi vlačilci in dvema dodatnima prikolicama za vlačilce.

GOJITVENA IN VARSTVENA DELA 

Zaradi velikega obsega sanitarne sečnje sta bila delno spremenjena struktura in obseg realiziranih del glede na 
plan gojitvenih in varstvenih del za leto 2019. Sprememba obsega izvedenih del je nastala delno tudi zaradi  
prilagajanj zamiku izvedbe gojitvenih del, ki jih opravimo šele po predhodno izvedeni sečnji in spravilu.  
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Vlaganja v gojitvena in varstvena dela so se intenzivno izvajala na podlagi načrtovanih objektov v skladu s Pro-
gramom gojitvenih in varstvenih del za leto 2019, ki smo ga pripravili skupaj z ZGS. Vsa dela so bila izvedena na 
podlagi prejetih B odločb izdanih s strani ZGS, v katerih sta določena vsebina in obseg dela. 

V letu 2019 smo v primerjavi s planiranim obsegom znatno presegli izvedbo sledečih ukrepov: 
 ▸ vzdrževanje grmišč in logov, vzdrževanje pašnikov in travnikov, odstranjevanje zaščitnih mrež, nega 

poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, nega obnovljenih površin, vzdrževanje zaščitnih mrež …
 ▸ dopolnilna sadnja, priprava površin za obnovo, sadnja, obžetev, nega letvenjaka, odstranjevanje vzpenjalk, 

premazi vršičkov, zaščita mladja z ograjo …

Za gozdnogojitvena in varstvena dela je SiDG namenil 2.620.596 evrov. Za primerjavo navajamo strošek gojitvenih  
in varstvenih del v preteklih letih: 

Strošek gojitvenih in varstvenih del v EUR
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*podatki za leto 2016 se nanašajo na drugo polletje od ustanovitve družbe*podatki za leto 2016 se nanašajo na drugo polletje od ustanovitve družbe

Izvedba negovalnih del (obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka) v državnih goz-
dovih je bila glede na Program gojitvenih del za leto 2019 po podatkih ZGS realizirana 76 %. Za primerjavo;  
v zasebnih gozdov je bila realizacija zgolj 26% (vir: ZGS, Poročilo o gozdovih 2019). Skupna vrednost izvedenih 
negovalnih del je 1.109.271 evrov. 

Pri obnovi gozdov so se močno odražale potrebe, ki so jih narekovale obsežne naravne ujme in napadi podlub-
nikov. Izvedli smo 311 hektarjev priprave sestoja za naravno obnovo. Pripravo tal za obnovo s sadnjo oz. setvijo 
ter pripravo površin za obnovo smo skupno izvedli na 336 hektarjih. V državnih gozdovih smo tako na 339 hek-
tarjih izvedli sadnjo (sadnja, sadnja ujma, dopolnilna sadnja). Za izvedena dela obnove gozdov (redna obnova in 
obnova pri sanaciji) se je v državnih gozdovih v letu 2019 porabilo skupno 6.218 delovnih dni. Za primerjavo:  
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v zasebnih gozdovih se je porabilo 7.460 delovnih dni. V letu 2018 se je v državnih gozdovih porabilo 5.103 de-
lovnih dni (vir: ZGS, Poročilo o gozdovih 2019). Skupna vrednost izvedenih del obnove gozdov je 943.203 evrov. 

Površine smo obnavljali v skladu s Sanacijskim načrtom, ki ga je pripravil ZGS. Pri izvedbi gojitvenih in varstve-
nih ukrepov smo velik poudarek dali sanaciji poškodovanih gozdov. V letu 2019 je bil tako planiran in realiziran 
zelo velik obseg sadnje na površinah prizadetih v ujmah, obeleževanje sadik ter premazi vršičkov in zaščita s tulci. 
Vsa dela vezana na PRP sheme, ki so bila načrtovana, so bila tudi v celoti realizirana.

Tako kot v preteklih leti je bil velik obseg del namenjen tudi varstvu pred podlubniki. Prednostna naloga pri 
varstvu gozdov sta bila čim hitrejši posek in izdelava lubadark. V državnih gozdovih smo za preprečevanje širjenja  
in zatiranja podlubnikov postavili 117 lovnih dreves. 

Opravili smo dela varstva gozdov pred divjadjo (premaze vršičkov, količenje, zaščita s tulci, zaščita z ograjo …) 
ter izvedli ostala dela varstva gozdov (podatki v spodnji preglednici). Skupna vrednost izvedenih del varstva  
gozdov je 507.575 evrov. 

Izvedena so bila tudi dela za izboljšanje življenjskega okolja prostoživečih živali, biomeliorativna dela (vzdr-
ževanje grmišč in obrežij, vzdrževanje in postavitev gnezdilnic, vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu, saje-
nje sadik plodonosnih dreves in grmovnic …). Ukrepi za ustvarjanje primernega življenjskega prostora za divjad 
pomenijo hkrati tudi varstvo in zaščito za gozdno mladje ter blaženje pritiskov na gozdne in poljske ekosisteme 
(več podatkov v preglednici). Skupna vrednost izvedenih biomeliorativnih del je bila 60.547 evrov. 

Skupina ukrepa Vrednost v EUR

Obnova gozdov 943.203

Nega gozdov 1.109.271

Varstvo gozdov 507.575

Biomeliorativna dela 60.547

SKUPAJ 2.620.596
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Negovalna dela, dela obnove gozdov, dela varstva gozdov ter dela za izboljšanje življenjskega 
okolja prostoživečih živali  

Ukrep EM Realizacija 

Priprava sestoja ha 311,31

Priprava tal ha 25,57

Dopolnilna sadnja ha 24,54

Priprava površin za obnovo ha 310,48

Sadnja ha 163,91

Sadnja – ujma ha 150,75

Vzdrževanje grmišč in logov ha 33,1

Vzdrž.pašn. in travnikov ha 31,29

Obžetev ha 426,34

Nega mladja ha 274,31

Nega gošče ha 743,77

Nega letvenjaka ha 482,31

Nega drogovnjaka ha 131,51

Odstranjevanje vzpenjalk ha 37,46

Premazi vršičkov ha 494,81

Zaščita s količenjem kos 13.225

Zaščita s tulci kos 14.225

Zaščita mladja z ograjo m 9.290

Vzdrževanje zaščitnih ograj m 25.203,06

Vzpostavljanje gozdne higiene ha 0,4

Obeleževanje sadik kos 102.744

Vzdrževanje tulcev kos 3.865

Odstranjevanje tulcev kos 5.090

Odstranjevanje zaščitnih mrež m 10.796

Podiranje in izdelava lovnih dreves ter luplenje lovnih debel kos 117

Prehodi med lov. nastavami kos 21

Nega obnovljenih površin ha 198,3

Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ha 135,26

Požig ostankov lov. nastav kos 21

Izdelava kolov in zaščita s količenjem kos 3.250

Ostalo varstvo ur 87

Splošne koristne funkcije dni 136

Nega prebiralnega gozda ha 16,22

Vzdrževanje gnezdnic kos 5

Postavitev gnezdilnic kos 5

Spravilo sena z odvozom ha 1,3

Obžetev tulcev kos 9.175

Vzdrževanje zaščitnih mrež kos 1.250
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V letu 2019 smo pripravili nov šifrant gojitvenih, varstvenih in biomeliorativnih del, v katerem so ločene skupi-
ne gojitvenih in varstvenih del: dela za obnovo gozdov, negovalna dela, varstvena dela in biomeliorativna dela.  
Šifrant je usklajen z šifrantom ZGS ter pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanjem z divjadjo.  
S 1. 1. 2020 smo začeli poročati v skladu z novim šifrantom.

VLAGANJA V GOZDNO INFRASTRUKTURO 

V letu 2019 smo v družbi SiDG izvedli za 2.311.231 evrov vlaganj v gozdno infrastrukturo. Od tega je bilo izve-
denih osnovnih gradbenih del na 187.325 metrih obstoječih sekundarnih gozdnih prometnicah in izdelanih  
152 kosov manjših objektov (rampni prostori, stojišča žičnic, prepusti, mulde, obračališča) v skupni vrednosti 
548.381 evrov ter za 537.807 evrov osnovnih gradbenih del na gozdnih cestah (vzpostavitev prometnic v prvotno  
stanje, vzpostavitev prevoznosti, sanacije). 

Poleg tega je bilo v letu 2019 za 1.225.043 evrov investicijskih vlaganj v novogradnje in rekonstrukcije vlak, 
gozdne ceste ter cestne in druge objekte: 

Ime GGE Vrsta del ME Obseg

Rogaška Slatina GC Cerije – sanacija plazu kos 1 

Jezersko GC Virnikova karavla – rekonstrukcija m 866 

Jezersko GC Kozji vrh-Podstroržič – novogradnja (delno) m 1.997 

Snežnik, Leskova dolina JC Grda draga-Pudob – sanacija m 11.200 

Jelovica GC Kopiša – novogradnja m 808 

Jelovica GC Kamnica – novogradnja m 680 

Podbrdo Podajno-lovilne mreže – novogradnja m 47 

Črmošnjice GC Črmošnjice-Odd. 80 – novogradnja (delno) m 1.665

Rogaška Slatina GC Strmec-Ravnocerje – rekonstrukcija m 1.996

Idrija II Usad Majnšk – sanacija plazu (delno) kos 1

Dinamiko vlaganj v gozdno infrastrukturo prikazuje spodnji grafikon. Od ustanovitve družbe se vlaganja v  
gozdno infrastrukturo povečujejo, struktura vlaganj pa se spreminja. Delež stroškov v strukturi investicij se je  
do sedaj povečeval, v bodoče pa bo padal na račun več novogradenj in rekonstrukcij gozdnih prometnic  
v državnih gozdovih. 
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Struktura vlaganj v gozdno infrastrukturo (v EUR)
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Dinamiko realiziranih količin v gozdno infrastrukturo ni mogoče enoznačno prikazati, saj se izkazuje z različni-
mi enotami mere (kosi, metri) in znotraj posameznih enot mere z bistveno različnimi stroški. Relativno primer-
ljive so le realizirane dolžine novogradenj in rekonstrukcij gozdnih cest. V letu 2016 takih vlaganj ni bilo, v letu 
2017 je bilo takih vlaganj 1.441 metrov, v letu 2018 za 5.392 metrov in v letu 2019 za 19.212 metrov.

Za potrebe novogradenj, rekonstrukcij in sanacij gozdnih cest ter cestnih in drugih objektov so bile v letu 2019 
opravljene naslednje storitve projektiranja in gradbenega nadzora zahtevnih gradbenih projektov:

 ▸ Izdelana sta bila projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in oddana javna naročila za gradnjo gozdnih 
cest Kozji vrh–Podstoržič in Črmošnjice–Oddelek 80.

 ▸ Izdelan je bil projekt za izvedbo GIV del na gozdni cesti Boč obvoznica, gozdni cesti Strmec–Ravnocerje in 
na gozdni cesti Virnikova karavla ter izveden tudi gradbeni nadzor.

 ▸ Izdelani so bili projekti za sanacijo zemeljskega plazu na gozdni cesti Cerije, za sanacijo mostu Mrzli potok 
in preko javnega naročila izbran izvajalec del ter izveden gradbeni nadzor ter za sanacijo zemeljskega usada 
Majnšk. Za sanacije zemeljskih plazov je bil izveden tudi gradbeni nadzor. 

 ▸ Izdelana sta bili tržni projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gozdni cesti  
Polica–Peščenk (investitor Agrarna skupnost Čezsoča) in projekt za izvedbo del ter izveden gradbeni 
nadzor za ureditev pešpoti na Rožnik (investitor Mestna občina Ljubljana); za slednjega smo izvedli  
tudi  
gradbeni nadzor.

 ▸ Preko javnih naročil je bil izbran izvajalec del za gradnjo podajno-lovilnih mrež za zaščito stavbe na naslovu 
Podbrdo 9 v kraju Podbrdo ter izveden nadzor v fazi gradnje. 

 ▸ V okviru podpore poslovnim enotam smo izvedli gradbeni nadzor in predlog ustreznih ukrepov pri 
izgradnji obračališča in vlak (PO 012 OSN, PO 043 OSN, KO 095 OSN), aktivnosti za prekategorizacijo 
gozdne ceste na Snežniku ter popis poškodovanosti zaradi spravila in prevozov lesa iz državnih gozdov 
z oceno vrednosti odškodnine za sanacijska dela na 13 lokacijah v občinah Podlehnik, Črna, Brežice, 
Zavrč, Krško, Jezersko, Dol/Hrastnik, Dravograd, Vitanje, Železniki in Šentjernej ter kontrole izvedenih 
gradbenih del na izbranih objektih na poslovni enoti.

 ▸ Na 7 objektih novogradenj, predvidenih v letu 2020, smo izvedli terenske meritve in zajem podatkov  
za potrebe projektiranja in pridobivanja soglasij oz. gradbene dokumentacije.
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4.2 PRISPEVATI K VZPOSTAVITVI IN RAZVOJU GOZDNO-LESNIH VERIG, PROMOCIJI LESA  
IN LESNIH PROIZVODOV TER OBLIKOVANJU ZELENIH DELOVNIH MEST 

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Delež prodaje po dolgoročnih pogodbah v % 0 0 53 69

Prodaja po dolgoročnih pogodbah v m3 0 0 776.240 937.163

Delež prodaje GLS slovenskim kupcem v % 90,0 92,0 98,3 97,3

Naložbe v predelavo lesa v EUR* 0 821.510 0 295.230

*naložbe v Snežnik d. o. o. 

SiDG je pomemben dobavitelj okroglega lesa v Sloveniji, s čimer v veliki meri prispeva tudi k razvoju zelene  
ekonomije, razvoju podeželja in krožnemu gospodarstvu. SiDG namreč predstavlja prvi člen večjega števila  
gozdno-lesnih verig, ki ga uresničuje z zagotavljanjem stabilne dobave različnih gozdnih lesnih sortimentov. 

Pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov SiDG v celoti sledi načelom, ki so RS vodili v spremembo sistema gospo-
darjenja z državnimi gozdovi in ustanovitev družbe SiDG. Zagotavlja namreč transparentnost prodaje in enake 
pogoje za nakup lesa iz državnih gozdov vsem poslovnim subjektom ter da je celotna količina gozdnih lesnih 
sortimentov ponujena na trgu. S prodajo preko dolgoročnih pogodb pa SiDG domači lesnopredelovalni indu-
striji zagotavlja tudi stabilnost dobave surovine, ki je v prejšnjem koncesijskem sistemu ni bilo. 

Ključni ukrepi za vzpostavitev in razvoj gozdno-lesnih verig so:
 ▸ dolgoročne prodajne pogodbe, 
 ▸ pogodbe o dobavi lesa strateškim investitorjem v lesni industriji,
 ▸ prodaja preko javnih razpisov in javnih dražb.

 
Ob sprejetju Strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o., za obdobje 2017–2026,  
s temelji poslovne politike za obdobje 2017–2021, je leta 2017 Vlada rs v vlogi skupščine SiDG naložila pripravo 
dopolnitve strategije, ki naj vključuje razvoj in način delovanja centrov za zbiranje in predelavo lesa po letu 2019.  
Vlada rs je aprila 2019 naložila SiDG pripravo novega strateškega načrta, saj se je izkazalo, da predlagane do-
polnitve terjajo celovito spremembo strateškega načrta. Družba SiDG je pripravila predlog Strateškega načrta 
poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. za obdobje 2020–2029 s temelji poslovne politike 
za obdobje 2020–2024, in ga oktobra 2019 posredovala na Vlado RS. Predlog je v medresorskem usklajevanju. 

STRUKTURA PRODAJE
 
V skladu s Pravili družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih  
sortimentov (v nadaljevanju: pravila prodaje) smo v letu 2018 prvič podpisali dolgoročne prodajne pogodbe.  
S tem načinom prodaje so domači predelovalci lesa dobili dodatno možnost, da na transparenten in pravičen 
način pridejo do surovine za lastno predelavo. 

Po prvem razpisu, objavljenem decembra 2017, je bilo podpisanih 152 pogodb, po drugem, ki je bil zaradi obsežne  
sečnje vetroloma objavljen sredi leta 2018, pa 54 pogodb. V letu 2019 ni bilo sklenjenih novih dolgoročnih 
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pogodb, so pa bile pogodbe z razpisa v maju 2018 večinoma do konca leta 2019 tudi izpolnjene. Prodaja gozdnih  
lesnih sortimentov po dolgoročnih pogodbah je v letu 2019 predstavljala 69,4 % oz. za 16 odstotnih točk več 
kot v letu 2018. 

Kljub velikemu številu dolgoročnih pogodb so bile za prodajo v letu 2019 pomembne tudi kratkoročne pogodbe, 
na podlagi katerih je bilo prodano 23 % gozdnih lesnih sortimentov. Kratkoročne pogodbe predstavljajo dober 
prodajni instrument, ko v posameznih obdobjih prihaja do presežkov gozdnih lesnih sortimentov, kar se je lani 
še vedno dogajalo ob nadaljnjem poteku sanacije in obvladovanju širjenja podlubnikov. Javne dražbe so predsta-
vljale 7 % delež v prodaji, večji del je obsegal spomladansko prodajo količin gozdnih lesnih sortimentov, ki so bili 
skladiščeni že v letu 2018. Te količine smo prodali v prvi polovici 2019. Manjši obseg prodaje na javnih dražbah je 
predstavljala prodaja presežkov gozdnih lesnih sortimentov ob jesenski pospešeni sanaciji sestojev, prizadetih po 
podlubnikih, na območju poslovnih enot Kočevje in Maribor. Direktne prodaje je bilo le 1 %, in sicer večinoma  
za fizične osebe, ki kupujejo drva v majhnih količinah (do 20 m3). 

Struktura prodaje GLS po vrstah prodaje in doseženi povprečni ceni 

Vrsta prodaje GLS Prodana količina  
GLS v m3

Delež  
v %

Dosežena povprečna
cena v EUR/m3

Dolgoročne pogodbe 937.163 69 46,92

Javno zbiranje ponudb – kratkoročne pogodbe 303.945 23 52,18

Javna dražba 93.268 7 51,24

Direktna prodaja 15.106 1 45,05

SKUPAJ 1.349.482 100 48,38

Najvišje povprečne cene so bile dosežene na kratkoročnih pogodbah na osnovi javnega zbiranja ponudb 
(52,18 EUR/m3) in so bile več kot 5 evrov višje od cen, doseženih po dolgoročnih pogodbah. Pri javnih dražbah 
je bila povprečna cena nekoliko nižja 51,24 EUR/m3, ker se je večinoma še prodajal les slabše kakovosti iz sanacij 
vetroloma v letu 2018.

Z 10 največjimi kupci smo ustvarili 25.271.693 evrov prihodkov, kar predstavlja 38,7 % vseh prihodkov. Povprečna  
prodajna cena 10 največjim kupcem je znašala 46,90 EUR/m3. Z ostalimi 1.240 kupci (od tega je 1.010 kupcev lesa 
za kurjavo) je bilo ustvarjenih 40.015.641 evrov prihodkov po povprečni ceni 49,36 EUR/m3. 
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10 največjih kupcev po količinah (m3)
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Gozdarstvo Grča d.o.o., Kočevje

Solis Straža d.o.o.

Tisa d.o.o.

 
Družba je v letu 2019 na domačem trgu prodala 97,3 % gozdnih lesnih sortimentov. Izrazito prevladujoč delež 
prodaje na domačem trgu je predvsem rezultat prodaje po dolgoročnih pogodbah, kjer imajo kupci tudi obvezo,  
da celotno količino gozdnih lesnih sortimentov predelajo z lastnimi zmogljivostmi. Tudi pri drugih oblikah  
prodaje so prevladovali kupci z območja Slovenije. 

Na tuje trge je družba prodala zgolj 2,7 % vseh prodanih količin gozdnih lesnih sortimentov. V države EU je 
družba neposredno prodala 16.373 m3 (vse na Hrvaško), v tretje države pa 19.624 m3 gozdnih lesnih sortimentov, 
in sicer v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo. Celotna količina je bila v tretje države prodana na javnih dražbah, 
zlasti v spomladanskem času, ko so se na javnih dražbah tržili gozdni lesni sortimenti, skladiščeni že v letu 2018.

Prodaja GLS na tujih trgih 

Leto 2016 2017 2018 2019

EU (m3) 52.877 91.389 23.317 16.373

Tretje države (m3) 0 0 1.066 19.624

Skupaj tuji trgi (m3) 52.877 91.389 24.383 35.997

Vsa prodaja (m3) 530.422 1.141.204 1.451.694 1.349.482

Delež prodaje na tuje trge (%) 10,0 8,0 1,7 2,7
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Tudi v letu 2019 so v strukturi prodaje gozdnih lesnih sortimentov prevladovali iglavci, ki so dosegli 65-% delež. 
Delež iglavcev je bil nižji kot v letu 2018 (82 %), kar kaže na določeno stopnjo umirjanja obsega sanacij gozdov, 
saj so bili v preteklih letih poškodovani predvsem sestoji s prevladujočim deležem iglavcev. 

Povprečne prodajne cene (v EUR/m3)
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Pomemben vpliv sanacije poškodovanih sestojev iglavcev se odraža v doseženi sortimentni strukturi in posledično 
v povprečni doseženi ceni. V primerjavi z letom 2018 je bila dosežena nižja povprečna cena pri hlodovini in ostali 
oblovini iglavcev. Primerjava z letom 2018 kaže na padec cen pri vseh količinsko pomembnejših sortimentih iglav-
cev. Največji padec cen je opazen pri sortimentih hlodi smreke C (–6,43 EUR/m3), hlodi jelke C (–5,82 EUR/m3)  
in brusnega lesa smreke ter jelke (–8,33 EUR /m3), padec pa je občuten tudi pri hlodih smreke D1 (–3,45 EUR /m3),  
kar ima največji vpliv na povprečno ceno. Padec povprečne cene hlodovine iglavcev (–4,02 EUR/m3)  
je rezultat dosežene sortimentne strukture in razmer na trgu lesa. V sortimentni strukturi hlodovine prevladuje 
kakovostni razred D1, kar je posledica pomembnega deleža skupnega poseka zaradi sanacij gozdov. Še bolj negati-
ven vpliv na doseženo povprečno ceno predstavlja izrazit negativni trend tržnih cen pri vseh sortimentih iglavcev  
v srednji Evropi. 

Kakovostna struktura prodaje GLS
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DOBAVA STRATEŠKIM INVESTITORJEM
 
S spremembami in dopolnitvami pravil prodaje družbe SiDG, objavljenimi konec julija 2018, je bil določen po-
stopek izbora in sklepanja pogodb s tako imenovanimi strateškimi vlagatelji. Družba SiDG je v avgustu 2018 na 
svoji spletni strani objavila javni poziv, v katerem poziva vse strateške vlagatelje v lesnopredelovalno industrijo v 
Sloveniji, da podajo svojo vlogo za sklenitev dolgoročnih pogodb. Za sklenitev dolgoročnih pogodb s strateški-
mi vlagatelji je SiDG opredelila kriterije, ki so vezani na obseg nove investicije v predelavo in vključujejo število 
zaposlenih, skupno vrednost investicije ter dodano vrednost na proizvod in zaposlenega. Na predlog komisije je 
vodstvo SiDG v novembru 2018 izdalo sklep o zaprtju javnega poziva. 

V okviru javnega poziva je prispelo 9 vlog, dve sta bili zavrnjeni, saj je ena prispela po zaprtju poziva, druga pa 
se ne nanaša na investicijo na območju Republike Slovenije, kar je bil pogoj ob objavi poziva. Ker je bilo že ob 
zaprtju javnega poziva jasno, da so pričakovane količine visoke in potencialno presegajo 500.000 m3 (ob pogo-
ju, da vsi vlagatelji izpolnjujejo kriterije poziva), je komisija od vlagateljev zahtevala še dodatne utemeljitve in  
dokumente, ki opredeljujejo obseg predvidene investicije. 

Ker nobeden od strateških investitorjev ni zaključil načrtovane investicije, SiDG v letu 2019 nobenemu od 
investitorjev ni dodelil gozdnih lesnih sortimentov. 

RAZVOJ SNEŽNIKA 

Pomemben ukrep, s katerim bomo v praksi uresničili cilj prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih 
verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest, je nadgradnja in razvoj hčerin-
ske družbe Snežnik, d. o. o. Kočevska Reka. Družba SiDG je v skladu s svojo strategijo v letu 2017 prevzela 100 % 
delež lastništva hčerinskega podjetja Snežnik. 

Poslovanje Snežnika je bilo leta 2019 pod močnim vplivom razmer na evropskem trgu, na katerem so se po-
javili presežki ponudbe hlodovine zaradi sanitarnih sečenj, posledično pa tudi presežki žaganega lesa in ostalih 
sortimentov. V družbi so se prilagajali spremembam na trgu, delno so prestrukturirali prodajo z zmanjšanjem 
manj donosnih programov ter poskušali povečati prodajo trdih listavcev. 

  2016* 2017 2018** 2019

Predelava v m3 50.491 50.783 56.815 59.456

Prihodki v 000 EUR 11.208 10.392 9.025 7.906

* Snežnik je v preteklosti deloval na podlagi koncesijskih pogodb, ki so se iztekle junija 2016.
** S 1. 1. 2018 je Snežnik odprodal gozdarsko dejavnost 

V žagalnici je Snežnik v letu 2019 skupno predelal 59.457 m3 hlodovine, od tega 49.597 m3 smreke in jelke, osta-
lo so bili trdi listavci, pretežno bukev. Izdelali so 106 m2 polken, na jelovem programu 610 m3 embalažnega lesa, 
18.802 kos palet, 430 m3 smrekovih plošč in skobljanega lesa, 257 m2 brun in na bukovem programu 2.402 m3 
bukovih decimiranih elementov. Lamelirnica, kjer izdelujejo masivne širinsko in dolžinsko lepljene plošče iz 
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različnih trdih listavcev, je delala samo v eni izmeni in proizvedla 955 m3 plošč, kar je 64 % proizvodnje iz leta 
pred tem, ko je delo potekalo v dveh izmenah. Čisti prihodki od prodaje se v letu 2019 pretežno nanašajo na 
prihodke od prodaje žaganega lesa (64 %), prodaje masivnih lepljenih plošč (15 %) in decimiranih elementov  
in drv (16 %). 

Na trgu se proda večji del proizvodnje žaganega lesa in decimiranih elementov (delno interna prodaja) ter vsa 
proizvodnja masivnih plošč.

 ▸ Žagani les: program žaganega lesa obsega prodajo desk, moralov, letev, tramov in ostalega žaganega lesa.  
V letu 2019 je prodaja znašala 5,10 milijona evrov in je bila za 10 % točk nižja kot leta 2018.

 ▸ Masivne plošče: program masivnih plošč zajema prodajo dolžinsko in širinsko lepljenih bukovih in 
hrastovih plošč ter plošč ostalih trdih listavcev. V letu 2019 je prodaja znašala 1,18 milijona evrov, in je bila 
za 37 % točk nižja kot leta 2018.

 ▸ Decimirnica – bukov in jelov program: zajema prodajo polken, palet in ostalih skobljanih elementov in 
prodajo decimiranih elementov ter drv. V letu 2019 je prodaja znašala 1,57 milijona evrov, in je bila za 55 % 
točk višja kot leta 2018.

 
Družba Snežnik d. o. o. je s poslovnim načrtom za leto 2019 predvidela investicijo v lupilno linijo v višini 
296.000 evrov brez DDV, ki obsega poleg dobave strojev tudi demontažo stare lupilne linije in montažo nove  
lupilne linije. Investicija je bila zaključena v letu 2020. 

Predlog Strateškega načrta poslovanja družbe SiDG za obdobje 2020–2029 s temelji poslovne politike za obdo-
bje 2020–2024 med drugim vključuje tudi posodobitev linije razreza lesa v družbi Snežnik d. o. o.. Za zagota-
vljanje nadaljnjega razvoja družbe Snežnik d. o. o. je predvidena investicija v nov žagarski obrat z zmogljivostjo 
do največ 100.000 m3 letno. 

PROMOCIJA LESA IN LESNIH PROIZVODOV 
 
SiDG sodeluje v dveh Strateško razvojno-inovacijskih partnerstvih: v SRIP Krožno gospodarstvo (Fokusno  
področje Biomasa in alternativne surovine) in v SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (Fokusno področje 
Les in lesna veriga). S sodelovanjem podpiramo razvojne aktivnosti pri prehodu v krožno gospodarstvo in pri 
razvoju novih produktov in tehnologij predelave lesa (npr. biorafinerije).

Tako kot vsako leto smo podprli organizacijo tradicionalne prireditve »Festival lesa 2019«, ki je potekala  
v Kočevju in katere namen je promocija gozdno-lesne verige. 

V okviru državnega tekmovanja gozdnih delavcev, ki je septembra 2019 potekalo v Postojni in je bilo namenjeno  
najširši javnosti, smo lesnim predelovalcem omogočili predstavitev njihove dejavnosti. S podporo tovrstnim  
dogodkom promoviramo tudi kakovostno delo v gozdu kot pomembnem členu gozdno-lesnih verig.

Ključni del promocije lesa in lesnih proizvodov izvajamo preko objav na družbenih omrežjih, kjer ima SiDG zara-
di aktivnega pristopa preko 14.000 sledilcev. V letu 2019 smo med drugim objavili videe s predstavitvijo poslov-
nih partnerjev in predelave lesa (žagan les), promovirali smo uporabo lesa kot energenta, predstavili proizvodnjo 
peletov in sekancev ter uporabo lesa v gradbeništvu. 
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POSPEŠEVANJE PREDELAVE LESA Z VIDIKA ZMANJŠEVANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in čim večja predelava lesa v lesne izdelke v industrijah na ozemlju Slovenije 
pozitivno vpliva na nacionalno doseganje mednarodnih okoljskih zavez. Ena izmed njih je vezana na zmanjševa-
nje emisij toplogrednih plinov, kjer je v sektorju Raba tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo (LULUCF) pomem-
ben gradnik gozdarstvo, ki zajema tudi spremembe zalog ogljika v lesnih izdelkih. Na področju gozdarstva SiDG 
uresničuje cilje iz gozdnogospodarskih načrtov ter nacionalnega gozdnega programa. 

Vloga SiDG pri doseganju okoljskih ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je tako mnogo-
tera. Ker SiDG večino lesa proda neposredno (npr. preko dolgoročnih pogodb) lesnopredelovalnim podjetjem v 
industrijah v Sloveniji, na ta način prispeva k letnemu povečevanju zalog ogljika v lesnih proizvodih (Harvested 
wood products – HWP), s tem pa pozitivno vpliva na nacionalne obračune emisij in ponorov toplogrednih pli-
nov. Z upoštevanjem načela minimalnega neposrednega izvoza lesa v tujino SiDG proaktivno pripomore k čim 
večjem skladiščenju ogljika v lesnih proizvodih, v primeru prodaje lesa kupcem za energetske namene, pa pripo-
more k zmanjševanju emisij iz fosilnih goriv (substitucijski učinek). Dodatno SiDG zaradi težnje po čim krajših 
transportnih razdaljah pripomore k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v prometu.

4.3 DOLGOROČNO POVEČEVATI POVRŠINO DRŽAVNIH GOZDOV

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Povečanje površine državnih gozdov v ha 133 59 499 1.412

Povečanje površine varovalnih gozdov v ha 116 1 147 179

Povečanje površine gozdov s posebnim namenom v ha 133 4 164 124

Povečanje površine gozdov v obmejnem pasu v ha 121 5 156 690

Vzdrževanje objektov kulturne dediščine 0 0 2 3

Urejanje statusa objektov v upravljanju 0 0 0 23

Aktivnosti razpolaganja z državnimi gozdovi ter aktivnosti pridobivanja gozdov SiDG izvaja v imenu ter za račun 
Republike Slovenije kot lastnika gozdov na podlagi določb ZGGLRS ter Pogodbe o razpolaganju z gozdovi v lasti 
RS in pridobivanju gozdov, sklenjene med Vlado RS in družbo SiDG. Pridobivanje gozdov v imenu in za račun 
države pomeni, da postane lastnik pridobljenih gozdnih zemljišč Republika Slovenija (z nakupom, menjavami, 
delitvijo solastnine in darilnimi pogodbami ali v dednih postopkih). Kupnine od prodaje gozdnih zemljišč se 
nakazujejo v proračunski sklad za gozdove (gozdni sklad), v obratni smeri pa se pri pridobivanju gozdov plačane 
kupnine s strani SiDG iz gozdnega sklada refundirajo.
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Gozdovi v lasti Republike Slovenije 

Povečanje površine državnih gozdov (v ha)

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

20172016
(VII–XII)

2018 2019



52

Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

Na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb in izvedenih zapuščinskih postopkov (kaducitete in omejitve  
dedovanja) ter upoštevaje prodajo in neodplačni prenos zemljišč je RS v letu 2019 povečala površino državnih 
gozdov za skupaj 1.412 hektarjev. Republika Slovenija ima trenutno v lasti 236.400 hektarjev gozda in goz-
dnih površin, kar predstavlja približno 21 % vseh gozdnih površin v Sloveniji. Z državnimi gozdovi v večinskem 
delu upravlja SiDG. 
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Soglasja, služnosti in geodetski postopki 
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Na podlagi Zakona o gozdovih ima SiDG prednostno pravico pri nakupu:
 ▸ varovalnih gozdov,
 ▸ gozdov s posebnim namenom,
 ▸ gozdovi kompleksov, površine nad 30 hektarjev.

Ker je eden od ciljev ZGGLRS dolgoročno povečevanje površine državnih gozdov, SiDG z namenom hitrejšega  
povečevanja površine državnih gozdovi in zaokroževanja gozdnih posesti, odkupuje tudi druge gozdove, ki so zlasti:

 ▸ gozdni kompleksi, površine nad 5 hektarjev, 
 ▸ gozdovi, s katerimi se zaokrožujejo večja obstoječa strnjena območja gozdnih zemljišč v lasti RS, 
 ▸ gozdna zemljišča, če so v bližini drugih državnih gozdov, 
 ▸ drugi gozdovi, s katerimi država uveljavlja njihovo gospodarsko, ekološko ali socialno funkcijo, 
 ▸ gozdovi v zavarovanih območjih. 
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Struktura nakupov gozdov v letu 2019 (v % vseh nakupov)
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Skladno z ZGGLRS si SiDG prizadeva tudi za zmanjševanje državnih gozdov v solastnini, kar izvaja preko odkupa 
in prodaje solastniškega deleža ter razdružitvijo (delitvijo) solastnine.

Načrtno usmerjanje prodaje državnih gozdov zagotavljamo z izdelavo letnega načrta razpolaganja z državnimi 
gozdovi, ki ga na predlog SiDG sprejme Vlada rs.

V 78 zapuščinskih postopkih, na podlagi katerih RS pridobi lastništvo gozdnih zemljišč v postopkih zapuščine 
brez dedičev (kaducitete) in postopkih omejitve dedovanja, je bilo lani pridobljenih 37 hektarjev gozdov. Pred-
vsem postopki omejitve dedovanja zahtevajo veliko strokovnega sodelovanja, saj je treba izbrati, večkrat v kon-
kurenci z ostalimi upravljavci državnega premoženja, tista gozdna zemljišča, ki so za RS v smislu gospodarjenja 
najpomembnejša ter vrednostno najbolje ustrezajo višini terjatve RS. Zapuščinske postopke vodimo v sodelo-
vanju z državnim odvetništvom.

V okviru zasledovanja ciljev, postavljenih v strateških dokumentih gospodarjenja z državnimi gozdovi, smo v 
skladu z Letnim načrtom razpolaganja z gozdnimi zemljišči za leto 2019 na podlagi 62 sklenjenih prodajnih 
pogodb odsvojili 32 hektarjev gozdnih zemljišč. Poudariti je treba, da SiDG v imenu in za račun RS prodaja le 
manjša gozdna zemljišča, ki za družbo nimajo dolgoročnega pomena za gospodarjenje v najširšem smislu, bodisi 
gospodarskem bodisi z vidika zavarovanih območij. 
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Prodajo državnih gozdov ter zamenjavo gozdov SiDG izvaja predvsem z namenom zaokroževanja posesti  
državnih gozdov. Pri prodaji državnih gozdov je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:

 ▸ da ne gre za varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom ali druge gozdove, s katerimi država 
uresničuje pomembne funkcije gozdov v javnem interesu,

 ▸ da gre za manjša gozdna zemljišča, ki niso del kompleksa državnih gozdov ali niso v bližini kompleksa 
državnih gozdov.

SiDG lahko na podlagi zakonske določbe na občine neodplačno prenese lastninsko pravico na državnih goz-
dovih, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemljišče. Predpogoj za izvedbo neodplačnega prenosa je 
izražen javni interes, in sicer izključno za gradnjo javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, 
znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter je tak namen nedvoumno določen z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom ali občinskim prostorskim načrtom. Po predhodni odobritvi letnega načrta razpolaganja, v katerega so 
bile vključene nepremičnine, ki so bile predmet prenosa na občine, je družba v letu 2019 sklenila štiri pogodbe o 
neodplačnem prenosu, s čimer smo prenesli skupno 1,5 hektarja zemljišč.

Nakupi, kaducitete, prodaja in neodplačni prenosi – primerjava realizacije v letih 2019 in 2018

  2019 2018

  število ha število ha

Nakupi 235 1.409 68 461

Zapuščinski postopki – kaducitete 78 37 102 51

Prodaja 62 32 25 14

Neodplačni prenosi 4 1,5  0  0

Upravljanje z državnimi gozdovi obsega tudi upravljanje z objekti. Družba SiDG je ob ustanovitvi na podlagi 
delitvene bilance pridobila v upravljanje 283 objektov (objekti neznanega izvora, uporabe in pravnodejanskega 
stanja). Dodatno je v svoje upravljanje s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobila v 
upravljanje 33 objektov. Skupaj je v upravljanju družbe 316 objektov. Dodatni stalni nalogi družbe sta obnova 
in vzdrževanje objektov, ki imajo status kulturnega spomenika (46 objektov v Kočevskem Rogu). 

Večina objektov v upravljanju ni imela urejenega pravnega in dejanskega statusa, zato je družba v letu 2019  
aktivno pristopila k ugotavljanju dejanskega stanja na terenu ter pravnega statusa objektov. 

V letu 2019 je družba začela s prenovo tistih objektov, ki imajo urejen status in predstavljajo perspektivni kom-
pleks za trženje ter aktivno upravljanje. Tako sta bila na lokaciji Mašuna obnovljena dva objekta, ki jih druž-
ba oddaja v najem (turistično-rekreativna funkcija gozda). Nadaljevala se je tudi obnova objektov kulturnega 
spomenika državnega pomena Baze 20 in Partizanskih bolnišnic Jelendol in Zgornji Hrastnik v Kočevskem 
Rogu. Obnova slednjih sledi zahtevam strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto  
(v povprečju 5 objektov letno). 
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4.4 PRISPEVATI K DOSEGANJU CILJEV RAZVOJA PODEŽELJA, ZLASTI OHRANJANJA KMETIJ  
IN PODEŽELJA V GORSKEM IN HRIBOVITEM SVETU Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI GOSPODARJENJA

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Število koncesij 10 10 9 9

Število koncesij gorskih kmetij 6 6 6 6

Sečnja in spravilo kmetij z dopolnilno dejavnostjo v m3 NP 8.997 10.217 20.425

Naročila sečnje in spravila do 1.000 m3 v m3 NP NP NP 274.042

Število kupcev lesa za kurjavo (direktna prodaja) NP 60 648 1.010

Les za kurjavo (direktna prodaja) v m3 NP 920 9.468 14.377

Posek lesa na panju v m3 4.798 6.119 3.538 2.644

Družba SiDG se zaveda pomembnosti upravljanja državnih gozdov in vpliva, ki ga ima pri tem na ohranjanje 
kmetij in podeželja z omejenimi možnostmi gospodarjenja v gorskem in hribovitem svetu.

SiDG je skupaj s hčerinskim podjetjem Snežnik konec leta 2019 zaposloval 413 delavcev. Večina zaposlenih pri-
haja s podeželja in le manjši delež iz urbanega okolja. Hčerinsko podjetje Snežnik ima svoj sedež in proizvodnjo 
na enem izmed najbolj odročnih delov države in je najpomembnejši delodajalec v lokalnem okolju, s čimer ima 
pomembno vlogo tudi pri ohranjanju poseljenosti področja Kočevske Reke in okolice. 

Izvajanje sečnje in spravila v državnih gozdovih je pomemben dejavnik pri ohranjanju podeželja, saj sečnjo in 
spravilo ter gozdnogojitvena in varstvena dela pogosto opravljajo izvajalci del, ki zaposlujejo delavce s podeželja. 
Družba SiDG je oblikovala javna naročila za navedene storitve v državnih gozdovih tako, da je omogočila delo 
vsem izvajalcem, ki so usposobljeni za delo v gozdovih. Tudi majhni izvajalci imajo tako možnosti za izvajanje 
del v državnih gozdovih. 

Izpostaviti velja, da je med našimi kupci gozdnih lesnih sortimentov veliko podjetij s podeželja, ki v lokalnih  
območjih predstavljajo pomembne zaposlovalce. 

Storitve del v državnih gozdovih in lesna predelava, ki predeluje domači obnovljivi vir, sta panogi, ki omogočata  
zelena delovna mesta. Z ohranjanjem višine poseka in vlaganj v gozdove ter s prodajo lesa domačim lesnim  
predelovalcem, bomo tudi v bodoče ohranjali zelena delovna mesta v Sloveniji.

Pri odpravi poškodb, rekonstrukcijah in novogradnjah gozdne infrastrukture upoštevamo tudi ostale vidike  
gozdne infrastrukture, saj z vzpostavljanjem in vzdrževanjem ustrezne mreže gozdne infrastrukture omogočamo 
tudi cestne povezave na podeželju. 

Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov rs je SiDG prevzel 10 koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti Republike  
Slovenije, od katerih se je ena iztekla, s preostalimi devetimi pa je gospodarjenje potekalo skladno s planom. 
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Koncesije imajo sklenjene naslednji koncesionarji:

Koncesionar Datum podpisa pogodbe Datum izteka koncesije

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, j.z. 17. 10. 2013 17. 10. 2023

GZ Slovenj Gradec, z.o.o. 30. 9. 2013 30. 9. 2023

Frančišek Vrhnjak 17. 10. 2012 17. 10. 2022

Pestotnik Damjan 28. 10. 2012 28. 10. 2022

KGZ Pivka, z.o.o. 17. 10. 2012 17. 10. 2022

Janez Žaže 6. 11. 2012 6. 11. 2022

Niko Cevzar 19. 7. 2013 19. 7. 2023

Miran Palko 7. 12. 2012 7. 12. 2022

Avgust Likeb 4. 6. 2014 4. 6. 2024

K doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z ome-
jenimi možnostmi gospodarjenja, SiDG prispeva tudi v okviru projektov za spodbujanje socialnih in ekoloških 
funkcij gozdov. Vedno več pozornosti namenjamo predvsem vlaganju v projekte za spodbujanje rekreativne in 
turistične funkcije gozdov, ki praviloma ležijo na odmaknjenih podeželskih območjih.

Najpomembnejši projekti socialnih funkcij, ki prispevajo k razvoju podeželja, v letu 2019 so bili:
 ▸ Na območju kompleksa Mašun v snežniških gozdovih je SiDG izvedel obnovo dveh objektov.
 ▸ Na območju kulturnega spomenika državnega pomena Baza 20 v Kočevskem Rogu je bila zaključena 

obnova treh objektov. 
 ▸ Na Vojskem nad Idrijo smo v sodelovanju z lokalnim gozdarskim društvom postavili maketo Idrijskega 

izvleka z informacijsko tablo in smerokazi.
 ▸ Na sprehajalnih poteh v Rakovem Škocjanu smo popravili dotrajane ograje in leseni most. 
 ▸ Na Trnovskem gozdu in na Snežniku smo postavili več miz in klopi za pohodnike.
 ▸ Na Kočevskem smo postavili informativne table na temo gozdarske pešpoti Straža–Frata v Podstenicah,  

na temo čebelarjenja pa v Rogu – Roški med. Na območju Roga smo postavili 60 smerokazov. 
 ▸ Na obronkih Uršlje gore je SiDG uredil gozdno-turistično pot Plešivec.
 ▸ Na Pohorju je SiDG obnovil gozdno učno pot Ruta.
 ▸ Uredili smo gozdno pot do izvira obmejne reke Sotle v občini Rogatec. 
 ▸ Občino Šmarje pri Jelšah smo finančno podprli pri postavitvi lesene drevesne hišice – gozdne opazovalnice, 

ki bo služila različnim šolskim in turističnim dejavnostim ter za razne družabne, učne, promocijske in  
druge namene. 



58

Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

4.5 PRISPEVATI K DOSEGANJU CILJEV OHRANJANJA NARAVE, ZLASTI K DOSEGANJU CILJEV 
OBMOČIJ NATURA 2000 IN ZAVAROVANIH OBMOČIJ 

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Povečanje površine v državnih gozdov, ki so FSC in PEFC certificirani v ha 133 59 499 1.412

Povečanje površine varovalnih gozdov v ha 116 1 147 179

Povečanje površine gozdov s posebnim namenom v ha 133 4 164 124

Vplačilo v gozdni sklad v EUR 5.082.118 11.436.437 14.570.829 13.051.569

Ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ekološko pomembnih 
habitatnih tipov in vrst v državnih gozdovih v EUR*

69.335 82.805 107.063 69.035

Površina gozdnih rezervatov v državnih gozdovih v ha NP NP NP 6.080

Površina varovalnih gozdov v državnih gozdovih v ha NP NP NP 21.816

Površina ekocelic v državnih gozdovih v ha* NP NP NP 5.442

* vir: baze podatkov ZGS (V preteklih letih smo evidence delno vodili na SiDG. Zaradi neenotnega vhoda, podatki ne bi bili primerljivi  
in jih nismo navajali. Za potrebe analize ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 ima ZGS najnovejše podatke.  
V letu 2020 bomo primerjavo kazalnikov nadaljevali z vhodnimi podatki ZGS.)

Pri gospodarjenju z gozdovi nas usmerjajo tri temeljna načela:
 ▸ S trajnostnim gospodarjenjem ohranjamo gozdove za naslednje rodove in zagotavljamo stabilnost 

donosov iz gozda. To dosegamo z upoštevanjem gozda kot ekosistema z vsemi komponentami.
 ▸ S sonaravnim gospodarjenjem preko posnemanja naravnih procesov v razvoju gozdnih ekosistemov 

usmerjamo razvoj gozdov, ohranjamo biotsko raznovrstnost ter s tem krepimo gozdne ekosisteme.
 ▸ Z večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi zagotavljamo, da gozd ni le vir surovine, temveč ima različne 

funkcije – poleg proizvodnih tudi ekološke in socialne.

Zakon o gozdovih opredeljuje tri glavne skupine funkcij gozdov. V družbi se trudimo in usklajujemo, da pri  
gospodarjenju hkrati upoštevamo vse tri skupine funkcij:

 ▸ ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti  
ter klimatska funkcija; 

 ▸ socialne: zaščitna funkcija – varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko 
– zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, 
obrambna ter estetska funkcija;

 ▸ proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, funkcija pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska 
funkcija.

SiDG z gozdovi upravlja skladno z usmeritvami in ukrepi, ki so opredeljeni v gozdnogospodarskih načrtih  
za gospodarjenje z gozdovi in jih pripravlja ZGS.
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OHRANJANJE NARAVE S POUDARKOM NA UKREPIH V OBMOČJIH NATURA 2000

Pri upravljanju državnih gozdov upoštevamo vse omejitve in zahteve za gospodarjenje v varovanih območjih po 
predpisih s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Z upoštevanjem vseh smernic Zavoda RS 
za varstvo narave pri gospodarjenju z gozdovi ter ob izvajanju konkretnih gozdnogojitvenih in varstvenih ukre-
pov ohranjamo ekološko pomembna območja ter posamezne redke in ogrožene gozdne biotope in klasifika- 
cijske vrste.

Slovenija ima med vsemi članicami EU največji delež zavarovanih območij Natura 2000 ter drugi največji bio-
diverzitetni indeks. Velik delež teh površin je v državnih gozdovih, kjer zato z njimi gospodarimo na prilago-
jen način. V Sloveniji več kot 70 % površine Natura 2000 pokrivajo gozdovi. V EU omrežju varstvenih območij  
Natura 2000 je 182.785 hektarjev slovenskih državnih gozdov, kar predstavlja 77 % površine državnih gozdov. 
Naše največje in najbolj gozdnato območje Natura 2000 je Kočevsko, ki po površini obsega preko 100 km2.  
Na območjih Natura 2000 izvajamo ukrepe, s katerimi prispevamo k doseganju ciljev določenih v Programu 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020. Prav učinkovito upravljanje z gozdnim prostorom ima 
velik vpliv na ohranjanje ugodnega stanja ogroženih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov.

Območja, kjer se v državnih gozdovih ne gospodari ali se gospodari prilagojeno, so: 
 ▸ gozdni rezervati 
 ▸ varovalni gozdovi 
 ▸ gozdovi s posebnim namenom, ki jih razglasijo lokalne skupnosti (npr. mestni gozdovi) 
 ▸ ekocelice 
 ▸ druge oblike varovanih gozdov po predpisih s področja ohranjanja narave.  

Gozdni rezervati predstavljajo 9.508 hektarjev ozemlja države. Republika Slovenija je lastnik 6.080 hektarjev  
gozdnih rezervatov. Gozdni rezervati so gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija.  
Pomembni so za raziskovanje naravnega razvoja gozdov brez ukrepanja, biotske raznovrstnosti in varstva narav-
nih vrednot ter kulturne dediščine. Površina v gozdnem rezervatu je popolnoma prepuščena naravnemu razvoju.

Varovalni gozdovi zajemajo 98.762 hektarjev ozemlja države. Republika Slovenija je lastnik 21.816 hektarjev varo-
valnih gozdov. Varovalni gozdovi so gozdovi na ekstremnih rastiščih, gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.  
To so tudi gozdovi z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti. Varujejo pred močnim ve-
trom, pred erozijo in plazovi ter preprečujejo prenaglo odtekanje vode. V varovalnih gozdovih je intenziteta go-
spodarjenja zelo nizka. Praviloma v varovalnih gozdovih izvajamo le tiste ukrepe, ki krepijo varovalno funkcijo. 

Obstoječo mrežo gozdov brez gospodarjenja oziroma z omejenim gospodarjenjem ohranjamo in jo celo pove-
čujemo. V letu 2019 smo podali pozitivno soglasje za razglasitev gozda s posebnim namenom (gozdni rezervat) 
na poslovni enoti Kočevje v enoti Grčarice.

Potrditev za dobro oblikovan sistem varovanja naravnih vrednost smo dobili, ko sta bila pragozdova Krokar in 
Snežnik – Ždrolce uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine. V letu 2019 smo sodelovali v seriji delavnic, 
ki so potekale v okviru projekta BEECH POWER, kjer smo se ukvarjali s tematiko in upravljanjem bukovih goz-
dov pod UNESCO zaščito. Kot pomemben deležnik smo sodelovali v razpravah, ki so povezane z rezervatoma 
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Pragozd Krokar in Snežnik – Ždrocle in njuno okolico. V prihodnosti si želimo aktivno upravljati z gozdovi 
svetovne dediščine.

Ekocelica je gozdni sestoj, v katerem je biotska raznovrstnost največja. To je del gozda, ki je načrtno prepuščen 
naravnemu razvoju in se v njem ne gospodari oziroma se gospodari prilagojeno. Prav v ekocelicah je delež odmr-
lih in odmirajočih dreves največji. V državnih gozdovih imamo precej gosto mrežo ekocelic. Število in površina 
ekocelic v državnih gozdovih: 

 ▸ 1.541 ekocelic z ukrepanjem, ki pokrivajo 4.158 hektarjev.
 ▸ 388 ekocelic brez ukrepanja, v katerih posek ni dovoljen in pokrivajo 1.284 hektarjev.

V SiDG podpiramo trajno izločanje ekocelic na težko dostopnih in neodprtih predelih državnih gozdov, kjer je 
gospodarjenje oteženo. S tem ohranjamo in negujemo biotope, ki so pomembni za ohranjanje in razvoj ogrože-
nih vrst. Podpiramo umeščanje ekocelic brez ukrepanja v conah, kjer so prisotne kvalifikacijske vrste. 

Obseg mrtve in odmirajoče biomase v državnih gozdovih po podatkih za leto 2019 predstavlja preko 20 m3/ha 
oziroma preko 6 % lesne zaloge. Za primerjavo navajamo podatek, da naravovarstvene smernice za gozdnogo-
spodarske načrte navajajo usmeritev, da se pušča 3 % oziroma 5 % mrtve in odmirajoče biomase. Zaradi preteklih 
ujm je delež po posameznih gozdnogospodarskih enotah še bistveno višji. Dodatno poteka označevanje habita-
tnega drevja, ki ostane v gozdu in se ga ne poseka. Prav ta drevesa so zelo pomembna za ohranjanje in povečeva-
nje biotske pestrosti. 

V letu 2019 je bilo v državnih gozdovih 3.154 m3 namensko evidentiranega drevja, ki ga s sečnjo nismo izkoristili,  
ampak je prepuščeno naravnemu razvoju. S tem potrjujemo, da z gozdovi gospodarimo večnamensko. V državnih 
gozdovih imamo kljub naravnim ujmam in gradacijam podlubnikov dovolj velik delež odraslega drevja.

Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi v največji meri ohranjamo:
 ▸ ekološko pomembna območja, 
 ▸ tipične in redke gozdne biotope, 
 ▸ gozdne habitatne tipe 
 ▸ ter redke in ogrožene vrste. 

Območja Nature 2000 in ekološko pomembna območja ohranjamo ter izboljšujemo preko izvajanja konkretnih 
gozdnogojitvenih in varstvenih del ter preko biomeliorativnih ukrepov. 
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Konkretni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ekološko pomembnih habitatnih tipov in vrst v državnih  
gozdovih na območju Natura 2000 v letih od 2016 do 2019 so: 

Vrsta del (v državnih gozdovih v EUR) 2016 2017 2018 2019

Ostala biomeliorativna dela 4.994 842 2.844 284

Vzdrž. in osnov. grmišč in obrežij 6.302 16.187 10.147 5.813

Osnov. in vzdrž. pašn. in travn., zar. pov. v gozdu 23.114 24.377 22.341 46.217

Vzdrž. vod. virov in kalov v g. 5.779 9.009 11.330 13.241

Sajenje sad. plod. drev. in grm. 311 382 13.594 0

Post. in vzdrž. gnezdnic 535 740 762 774

Spravilo sena z odvozom 28.301 28.096 28.267 0

Ohranjanje biotopov 0 3.174 17.780 2.707

SKUPAJ 69.335 82.805 107.063 69.035

Vir: ZGS (Poročilo PEFC, Analiza v okviru projekta LIFE – IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011))

Pomemben del prihodkov od prodanih gozdnih lesnih sortimentov družba SiDG nameni v Gozdni sklad,  
s katerim upravlja ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. V letu 2019 je družba SiDG vanj nakazala preko  
13 milijonov evrov. 

Poudariti moramo, da z gozdnogojitveni in varstveni ukrepi, ki so izvedeni v skladu s predpisanimi ukrepi iz 
gozdnogospodarskih načrtov ter v skladu z naravovarstvenimi smernicami, močno prispevamo tudi k izbolj-
šanju stanja Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov in vrst. Ker je velik del državnih gozdov v omrežju Natura 
2000 (77 % površine), s 77 % izvedenih gojitvenih in varstvenih del tudi prispevamo k ciljem Natura 2000.

Uspešno so bili izvedeni tudi demonstracijski projekti Life Kočevsko ter GOforMURA, s pomočjo katerih se je v 
državnih gozdovih izvedlo dobre prakse in ukrepe za Naturo 2000.

Družba SiDG s prostoživečimi živalskimi vrstami ne upravlja. Vendar so izvedena gojitvena, varstvena dela in bio-
meliorativna dela, namenjena tudi izboljšanju življenjskega okolja prosto živečih živali ter zagotavljanju ugodnej-
ših razmer za prosto živeče vrste. Z izvedenimi varstvenimi deli pa po drugi strani blažimo pritiske rastlinojede 
divjadi na državne gozdove. Tako prispevamo k trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. Da bi izboljšali razmere 
za večjo izrabo gozdnih paš, SiDG vsako leto v program sadnje vključuje tudi medovita drevesa. Letno gozdove 
obogatimo s sadikami jelke, češnje, divje hruške, jablane, jerebike, kostanja, lesnike, lipe …

Vsebina dokumenta Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 potrjuje, da je večina 
postavljenih ciljev v državnih gozdovih dosežena. (vir: ZGS Analiza PUN2000–A3, 27. 5. 2020).
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SPODBUJANJE EKOLOŠKIH FUNKCIJ GOZDA

Poleg tega, da pri gospodarjenju z državnimi gozdovi sledimo smernicam trajnostnega gospodarjenja in upošte-
vamo vse usmeritve iz načrtov za gospodarjenje z gozdovi, sredstva usmerjamo tudi v projekte za lokalno spod-
bujanje ekoloških funkcij gozda in izboljšanje stanja ogroženosti vrst na obočjih Natura 2000. 

Najpomembnejši projekti, izvedeni v 2019, so bili: 
 ▸ Organizirali smo vseslovensko prostovoljsko akcijo obnove gozdov s sadnjo.
 ▸ Obnovili smo več gozdnih poti.
 ▸ V gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami smo postavili gnezdilnice za izboljšanje življenjskih pogojev 

prostoživečim pticam. 
 ▸ Izvedli smo vzdrževanja stez na Vojskem za zaščito pred divjadjo.
 ▸ Na Dravskem polju smo poskrbeli za sanacijo divjega odlagališča komunalnih odpadkov, v Voličini pa 

postavili opozorilne table proti nezakonitemu odlaganju odpadkov. 
 ▸ Sodelovali smo pri postavitvi netopirnic v Rogoškem gozdu in sadnji medovitih drevesnih vrst v 

Betnavskem gozdu. 
 ▸ Na območju Mislinje, Šentilja, Dravograda in Raven na Koroškem, Radelj in Črne na Koroškem smo 

izvedli več biomeliorativnih ukrepov za izboljšanje prehranskih ter bivalnih razmer za prostoživeče živali.
 ▸ Na območju Rogle smo v bližini smučarskih poligonov izvedli sadnjo in zaščito mladja s posebno leseno 

ograjo, s čimer smo pripomogli k ohranjanju divjega petelina ter ruševca. Z izvedenimi deli smo izboljšali 
prehransko bazo kvalifikacijskih vrst in hkrati pospeševali vrstno pestrost gozdov.

 ▸ Izvedli smo sidranje drevja v varovalnih gozdovih na območju Brežic.
 ▸ Izvedli smo odstranitev nevarnih dreves nad in pod železniško progo v Bistri ter izvedli sanacijo nevarnih 

dreves na Celjskem.
 ▸ Izvedli smo čiščenje komunalnih odpadkov z divjega odlagališča na Tinjanu v občini Koper. 

CERTIFICIRANJE  
 
Vsi državni gozdovi so certificirani po dveh svetovno vodilnih certifikacijskih shemah FSC® (Forest Stewardship 
Council) in PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). S tem SiDG dokazuje, da z 
gozdovi gospodari celostno, sonaravno, večnamensko, trajnostno in na visoki kakovostni ravni. 
FSC (Forest Stewardship Council) oz. Svet za nadzor gozdov je svetovna, neodvisna, nevladna, neprofitna orga-
nizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je okolju prijazno, družbeno koristno in gospodar-
no. FSC oznake lahko najdemo na produktih iz lesa in papirja, uporabljajo jih svetovno znana podjetja (Ikea), ta 
sistem certificiranja lesa pa priznavata tudi najbolj spoštovani okoljski nevladni organizaciji WWF in Greenpeace. 

Državni gozdovi so FSC certifikat pridobili leta 2007 s strani certifikacijskega organa Soil Association. Certifi-
kacijski organ letno izvaja redne zunanje kontrole, ki jih družba vsako leto uspešno opravi. Poleg lastne certifi-
kacije gozdov pa je SiDG tudi nosilec 4 skupinskih FSC certifikatov. Trenutno je v skupinski FSC FM/CoC shemi 
SiDG certificiranih osem večjih zasebnih gozdnih veleposesti v skupni površini 29.852 hektarjev. Prav tako je bilo 
v letu 2019 v treh skupinskih FSC CoC shemah SiDG certificiranih deset lesnih trgovcev, devet manjših žagarskih 
obratov in 26 lesnopredelovalnih podjetij. Pri dvanajstih večjih lesnih oziroma gozdarskih podjetjih je SiDG vez 
med certifikacijskim organom in podjetji ter jim nudi strokovno pomoč.
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Ker z državnimi gozdovi gospodarimo celostno in na visoki kakovostni ravni, smo za potrditev tega poleg FSC 
FM/CoC certifikata v letu 2017 pridobili tudi PEFC certifikat za gozdove. PEFC sistem certifikacije temelji na  
neodvisnosti, neprofitnosti in promovira trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Prav tako SiDG podjetjem omogoča 
pridobitev PEFC certifikata preko skupinske sheme. Certifikata sta posebej pomembna za domačo gozdno-lesno 
verigo, ki jo z dolgoročnimi prodajnimi pogodbami podpira družba SiDG. Iz naših certificiranih gozdnih lesnih 
sortimentov izdelujejo polizdelke in izdelke, ki so nadalje lahko potrjeni po obeh certifikacijskih shemah. Proi-
zvodi domače gozdne lesne industrije lahko zato na evropskem in tudi svetovnem trgu nastopajo enakovredno 
s konkurenco. Certificirana surovina in proizvodi vedno bolj pridobivajo na pomenu.

V letu 2019 je Soil Association, certifikacijski organ, začel postopek spremembe FSC generičnega standarda za 
Slovenijo, na katerega je družba SiDG podala pripombe in mnenja. Sprejetje novega FSC generičnega standarda 
za Slovenijo pričakujemo v letu 2020. Prav tako se je v letu 2019 začela obnova Slovenske sheme za certifikacijo 
gozdov po sistemu PEFC, kjer smo člani delovne skupine.

4.6 NA PODROČJU GOZDOV, GOZDARSTVA IN LESARSTVA OMOGOČATI USPOSABLJANJE 
STROKOVNEGA OSEBJA TER PODPIRATI IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Število dijakov in študentov na praksi 15 19 22 22

Število ur praktičnega usposabljanja za dijake in študente 1.200 1.440 1.760 1.560

Oddaja gozdov v upravljanje šolam za praktični pouk v ha 75 152 161 276

Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami v EUR 0 0 0 41.000

SODELOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI

S Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor in Šolskim centrom 
Grm Novo mesto ima SiDG sklenjene pogodbe o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja  
gozdarstva. V uporabo smo jim skupaj dodelili 276 hektarjev državnih gozdov, ki so namenjeni praktičnemu 
usposabljanju dijakov. Poleg tega šolam s takšnim sodelovanjem tudi finančno pomagamo, saj od SiDG dobivajo 
plačilo za opravljena dela sečnje in spravila. 

V letu 2019 smo izvedli skupno 1.560 ur praktičnega usposabljanja za dijake in študente gozdarstva. Na eno-
tedenskem praktičnem usposabljanju (40 ur/dijak) sta bila dva dijaka 3. letnika ter en dijak 4. letnika Srednje 
gozdarske in lesarske šole Postojna. Obvezno praktično usposabljanje je opravljalo 19 študentov 3. letnika prve 
bolonjske stopnje študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani (80 ur/študent). Študentom smo omogočili tudi več vrst študentskega dela, s čimer smo 
jim omogočili, da so pridobili izkušnje in spoznali delovanje našega podjetja. 
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Na pedagoškem področju smo v letu 2019 aktivno sodelovali tudi pri:
 ▸ izvedbi informativnih dni na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani,
 ▸ izvedbi terenskega pouka pri predmetu Organizacija gozdarskih del na Oddelku za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,
 ▸ izvedbi magistrske naloge »Ugotavljanje faktorjev raztresenosti najpogostejših gradiv pri zemeljskih delih  

v gozdnem gradbeništvu«,
 ▸ študentu BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, smo za pripravo diplomske naloge omogočili 

postavitev raziskovalnih ploskev za pridobitev podatkov o sortimentaciji dreves različnih drevesnih vrst  
v mešanih gozdovih na rastiščih podgorskih bukovij v Zasavju.

Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo finančno podprli pri uresničitvi projekta ureditve in javne  
predstavitve udornice Krkurjevec z jamo ter ostankov pastirskih hiš na območju Rakulika, s čimer so dijaki med 
drugim spoznavali tudi pomen socialnih funkcij gozda.

SiDG je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna prvič organiziral 12. državno tekmovanje gozdnih 
delavcev. Udeležba tekmovalcev je bila rekordna, saj se je prijavilo kar 70 tekmovalcev. Tekmovalnih ekip je bilo 9,  
sodelovali sta tudi 2 dijaški in 1 študentska ekipa ter 4 vabljene ekipe iz tujine. Celoten strošek organizacije  
dogodka je znašal 36.000 evrov, od tega smo z zbranimi sredstvi pokroviteljev in štartninami zbrali 26.000 evrov. 

Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani smo podprli pri organizaciji 35. srečanja gozdarskih strokovnjakov – 
Gozdarski študijski dnevi. 

Slovenski mladinski ekipi smo omogočili udeležbo na 14. gozdarski olimpijadi Alpe Adria v Bosni in Hercego-
vini ter na 18. evropskem študentskem tekmovanju v gozdarskih veščinah, ki je potekalo na Švedskem. Društvu 
študentov gozdarstva smo pomagali pri organizaciji in izvedbi Mednarodnega zimskega srečanja študentov goz-
darstva »Winter Meeting 2019«. 

V šolskem letu 2019/20 je SiDG podprl izvedbo programa LEAF – Znanje o gozdovih, ki je namenjen izobraževanju  
in ozaveščanju otrok ter mladih o pomenu gozdov in se v Sloveniji izvaja v okviru mreže programa Ekošola.  
V program je vključenih več kot 2.000 otrok, učencev in dijakov iz 75 slovenskih ekovrtcev in ekošol.

Na povabilo Podjetniškega inkubatorja Kočevje smo sodelovali na Kariernem sejmu Kočevje, na katerem smo 
predstavili poklice gozdarja-sekača, gozdarja-traktorista, gozdarja-žičničarja, gozdarja strojne sečnje in voznika 
kamiona. Potekali so razgovori z 8 zainteresiranimi kandidati za zaposlitev. V okviru Kariernega sejma smo sode-
lovali tudi na Festivalu poklicev, ki je namenjen povezovanju delodajalcev, osnovnošolcev in dijakov. Predstavitve 
so potekale po metodi »head hunting«, pri čemer so bili opravljeni razgovori s sedmimi zainteresiranimi dijaki. 
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SODELOVANJE Z RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI

SiDG je aktivnosti na področju skupnih aktivnosti z raziskovalno-razvojnimi ustanovami v celoti usmerila  
v razvojne naloge, ki neposredno podpirajo poslovne procese v družbi:

 ▸ Za potrebe celovitega spremljanja in vrednotenja del neposrednih proizvodnih delavcev je bila z 
Gozdarskim inštitutom Slovenije septembra 2019 podpisana pogodba za izvedbo pogodbe  
»Uvajanje normativov gozdarskih del v družbo SiDG«. 

 ▸ Za zbiranje podatkov o prostorskih in časovnih elementih kamionskih prevozov gozdnih lesnih 
sortimentov ter spravila lesa z zgibnimi traktorji je bila z družbo Sledenje d. o. o. oktobra 2019 podpisana 
pogodba za pilotski projekt »Sistem za spremljanje in optimiziranje dela službenih strojev in vozil«. 

 ▸ V podporo gozdnogojitvenim in naravovarstvenim ciljem družbe SiDG smo se priključili prijavi dvema 
raziskovalnima projektoma: Mokrišča na Goričkem (prijavitelj Krajinski park Goričko) in Natura Mura 
(prijavitelj Zavod RS za varstvo narave) ter za slednjega prejeli odgovor o odobritvi. 

 ▸ Sodelovali smo pri mednarodnem projektu SMALLWOOD (demonstracija dela s specialnim strojem za 
sečnjo), katerega terenski prikaz je bil izveden v januarju 2020. 

 ▸ Na pobudo Univerze na Primorskem – centra odličnosti INNORENEW so potekali razgovori o sodelovanju 
pri analizah kakovosti lesa v državnih gozdovi, a je do konkretnega sodelovanja prišlo šele spomladi 2020. 

 ▸ SiDG partnerjem projekta RockTheAlps v državnih gozdovih na območju Dražgoš omogoča izvedbo 
terenskega eksperimenta o spremljanju učinkov padajočega kamenja na stoječe drevje. Na podlagi 
spremljanja rasti in vitalnosti poškodovanih dreves bodo pripravljene smernice za ravnanje  
s poškodovanimi drevesi. 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

V letu 2019 smo za stroške izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih namenili sredstva v višini 
41.744 evrov oziroma omogočili 621 različnih individualnih udeležb na izobraževanjih. 

Izvedli smo interno izobraževanje na temo varstva informacijske varnosti in osebnih podatkov, obvezno za vse 
zaposlene, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik ali osebne podatke (121 zaposlenih). Delavnice o napredni 
uporabi Office 365 se je udeležilo 14 zaposlenih. 77 zaposlenih na delovnem mestu odpremnik GLS se je udele-
žilo internega izobraževanja Optimalno ovrednotenje GLS, odpravljanje nepravilnosti pri razvrščanju in poeno-
tenja razvrščanja. 47 zaposlenih se je udeležilo seminarja glede uporabe prostorskega informacijskega sistema,  
22 zaposlenih na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih pa delavnice o komunikaciji. 23 zaposlenih je pridobilo 
licenco za mentorja. 50 jih je opravilo tečaj in izpit iz prve pomoči, dva pa strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri 
delu. Zaposlena je pridobila tudi certifikat za vodilne presojevalce sistema za ravnanje z okoljem ISO 14001:2015. 
Zaposleni so se izobraževali tudi preko različnih spletnih portalov. 

S sedmimi zaposlenimi imamo sklenjene pogodbe o pridobivanju višje formalne izobrazbe. 11 zaposlenih je  
opravilo nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK).
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4.7 PRODAJA LESA NA PANJU V MINIMALNEM OBSEGU

KAZALNIK 2016 (7–12) 2017 2018 2019

Prodaja na panju v m3 4.798 6.119 3.538 2.664

Delež prodaje na panju v % 0,9 0,5 0,2 0,2

V letu 2019 je bil obseg prodaje na panju minimalen v primerjavi s prodajo gozdnih lesnih sortimentov na kami-
onski cesti in iz skladišč ter je znašal zgolj 0,2 %. Prodaja na panju se je izvajala izključno kot posek posameznih 
mejnih in nevarnih dreves, izvajala se je tudi v primeru izvajanja poseka na parcelah v solastnini, kjer je Republika  
Slovenija manjšinski lastnik. Večina prodaje lesa na panju se je izvedla v poslovnih enotah Postojna (1.085 m3) 
in Maribor (1.062 m3). 

Instrument prodaje na panju je nujen predvsem za sečnjo in spravilo na dislociranih enotah in na slabih rasti-
ščih. Pričakujemo lahko, da bo v prihodnjih letih delež prodaje na panju najverjetneje nekoliko višji. Praviloma 
gre namreč v primerih, ko v poštev pride prodaja na panju, za listavce, ki v letih, ko se soočamo z obsežnimi na-
ravnimi ujmami, niso tako problematični kot iglavci. 

Prodaja na panju je bila predvidena tudi kot način prodaje sečnih ostankov prebivalcem. Toda prodaja fizičnim 
osebam na takšen način glede na trenutno veljavna pravila prodaje ni možna. Po veljavnih predpisih lahko izva-
janje del v državnih gozdovih prevzemajo le registrirani izvajalci z ustrezno izobrazbo za izvajanje del in var-
stvo pri delu. Drugi razlog je velika odgovornost z vidika varnosti in zdravja pri delu. Vsako delo v gozdu je 
izredno nevarno, zato je tudi z vidika varnosti za fizične osebe bolje, da drva naročijo in se s tem izognejo more-
bitnim poškodbam v gozdu. SiDG vsem prebivalcem omogoča nakup drv (direktna prodaja) po primerljivi ceni, 
ki vključuje tudi prevoz in je enotna za celotno državo. 
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5. Povzetek računovodskih izkazov 

Družba je na svojih spletnih straneh skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi poročanja objavila  
revidirano letno poročilo, ki je povzeto v nadaljevanju.

LOČENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v EUR) 2019 2018

Prihodki od prodaje 66.942.801 74.806.412

Sprememba vrednosti zalog –1.588.763 1.816.042

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 3.506 0

Drugi poslovni prihodki 513.481 279.653

Kosmati poslovni donos 65.871.025 76.902.107

Stroški blaga, materiala in storitev –27.920.937 –39.742.445

Stroški dela –9.525.233 –7.746.905

Amortizacija –1.175.093 –452.255

Oslabitve –21.641 –72.968

Drugi poslovni odhodki –13.419.311 –14.730.905

Poslovni izid iz poslovanja 13.808.810 14.156.628

Finančni prihodki 148.653 173.910

Finančni odhodki –25.518 –20.376

Finančni izid 123.135 153.534

Poslovni izid pred davki 13.931.945 14.310.162

Davek od dobička –2.553.508 –2.410.699

Čisti poslovni izid poslovnega leta 11.378.438 11.899.462

LOČENI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

(v EUR) 2019 2018

Poslovni izid poslovnega leta 11.378.438 11.899.462

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid –13.590 8.703

Aktuarski dobički/izgube –13.590 8.703

Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta –13.590 8.703

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 11.364.847 11.908.166
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LOČENI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

(v EUR) 31. 12. 2019 31. 12. 2018

Nepremičnine, naprave in oprema 9.678.135 7.275.978

Pravica do uporabe najetih sredstev 708.107 0

Neopredmetena sredstva 87.842 90.493

Nekratkoročno odloženi stroški 0 8.223

Naložbe v odvisno družbo 3.110.320 2.815.000

Odložene terjatve za davek 46.067 26.730

NEKRATKOROČNA SREDSTVA 13.630.470 10.216.422

Zaloge 231.230 1.822.163

Kratkoročne finančne terjatve 19.000.000 13.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve 11.276.313 9.575.673

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 45.455 27.754

Terjatve za davek iz dobička 0 553.395

Predujmi in druga sredstva 193.698 151.939

Denar in denarni ustrezniki 9.467.162 13.758.178

KRATKOROČNA SREDSTVA 40.213.858 38.889.102

SKUPAJ SREDSTVA 53.844.328 49.105.525

Osnovni kapital 22.440.000 22.440.000

Kapitalske rezerve 246.797 129.147

Rezerve iz dobička 15.728.732 9.755.052

 · zakonske rezerve 2.098.585 1.529.663

 · druge rezerve iz dobička 13.630.147 8.225.389

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 2.020 16.501

Preneseni čisti poslovni izid 891 1.293

Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.404.758 5.652.245

KAPITAL 43.823.197 37.994.237

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 484.912 281.365

Nekratkoročne poslovne obveznosti 4.422 12.812

Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov 385.039 0

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI 874.374 294.177

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 264.803 0

Kratkoročne poslovne obveznosti 6.594.950 9.255.903

Obveznosti iz pogodb s kupci 717.534 408.142

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 47.275 297.234

Obveznosti za davek od dobička 352.528 0

Druge kratkoročne obveznosti 1.169.668 855.831

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 9.146.757 10.817.110

SKUPAJ OBVEZNOSTI 10.021.131 11.111.287

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 53.844.328 49.105.525
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5. Povzetek računovodskih izkazov 

LOČENI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

          Rezerve
         iz

         dobička

 Rezerve, 
nastale  
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Skupaj
(v EUR) Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve
Druge 

rezerve 
iz 

dobička

 Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Stanje 31. decembra 2018 22.440.000 129.147 1.529.663 8.225.389 16.501 1.293 5.652.245 37.994.237

Izplačilo dobička           –1.293 –5.652.245 –5.653.537

Naknadno vplačilo kapitala   117.650           117.650

Transakcije z lastniki 0 117.650 0 0 0 –1.293 –5.652.245 –5.535.888

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

            11.378.438 11.378.438

Sprememba rezerv, nastalih 
zaradi aktuarskih dobičkov

        –13.590     –13.590

Drugi vseobsegajoči donos v 
letu skupaj (po davku)

0 0 0 0 –13.590 0 0 –13.590

Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 –13.590 0 11.378.438 11.364.847

Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala po 
sklepu poslovodstva 

    568.922 5.404.758     –5.973.680 0

Prenos aktuarskih dobičkov v 
preneseni poslovni izid

        –891 891   0

Spremembe v kapitalu 0 0 568.922 5.404.758 –891 891 –5.973.680 0

Stanje 31. decembra 2019 22.440.000 246.797 2.098.585 13.630.147 2.020 891 5.404.758 43.823.197

BILANČNI DOBIČEK           891 5.404.758 5.405.649
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Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019

IZKAZ GIBANJA KAPITALA Vpoklicani 
kapital

Kapitalske 
rezerve

          Rezerve
         iz

         dobička

 Rezerve, 
nastale  
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Preneseni 
čisti 

poslovni 
izid 

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Skupaj
(v EUR) Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zakonske 

rezerve
Druge 

rezerve 
iz 

dobička

 Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 

vrednosti

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Stanje 31. decembra 2017 22.440.000 129.147 934.690 2.573.144 9.090   12.612.821 38.698.892

Izplačilo dobička             –12.612.821 –12.612.821

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 –12.612.821 –12.612.821

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

            11.899.462 11.899.462

Sprememba rezerv, nastalih 
zaradi aktuarskih dobičkov

        8.703     8.703

Drugi vseobsegajoči donos v 
letu skupaj (po davku)

0 0 0 0 8.703 0 0 8.703

Celotni vseobsegajoči donos 0 0 0 0 8.703 0 11.899.462 11.908.166

Razporeditev dela čistega 
dobička poročevalskega obdobja 
na druge sestavine kapitala po 
sklepu poslovodstva 

    594.973  5.652.245     –6.247.218 0

Prenos aktuarskih dobičkov v 
preneseni poslovni izid

        –1.293 1.293   0

Spremembe v kapitalu 0 0 594.973 5.652.245 –1.293 1.293 –6.247.218 0

Stanje 31. decembra 2018 22.440.000 129.147 1.529.663 8.225.389 16.501 1.293 5.652.245 37.994.237

BILANČNI DOBIČEK           1.293 5.652.245 5.653.537



73

5. Povzetek računovodskih izkazov 

LOČENI IZKAZ DENARNIH TOKOV

(v EUR) 2019 2018

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

Čisti poslovni izid 11.378.438 11.899.462

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 921.193 402.666

Amortizacija neopredmetenih sredstev 40.120 49.589

Amortizacija pravic do uporabe sredstev 213.780 0

(Dobiček)/izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in 
naložbenih nepremičnin

383 20

Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlencev 208.823 136.139

Neto (zmanjšanje)/oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 21.641 72.968

Neto finančni (prihodki)/odhodki –123.135 –153.534

Prihodki od prodaje-indeksacija cen –71.274 269.479

Davek iz dobička 2.553.508 2.410.699

Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala 15.143.477 15.087.490

Sprememba poslovnih in drugih terjatev ter sredstev na podlagi pogodb s kupci –1.760.099 –6.380.957

Sprememba stanja zalog 1.590.933 –1.822.163

Sprememba poslovnih in drugih obveznosti ter obveznosti na podlagi pogodb s kupci –2.571.956 4.629.808

Spremembe čistih obratnih sredstev –2.741.122 –3.573.312

Denarni tokovi pri poslovanju 12.402.355 11.514.178

Izdatki za obresti –22.677 –17.385

Izdatki za davek iz dobička –1.665.496 –4.700.429

Čisti denarni tok iz poslovanja 10.714.182 6.796.364

Prejemki od dobljenih obresti 42.646 44.686

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev 51.836 81.828

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 25.000.000 31.500.000

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev –38.244 –35.618

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev –2.852.108 –6.102.069

Izdatki za povečanje naložbe v odvisno družbo –295.320 0

Izdatki za pridobitev finančnih naložb –31.000.000 –37.500.000

Čisti denarni tok iz naložbenja –9.091.190 –12.011.173

Izdatki za vračila kapitala –5.653.537 –12.612.821

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti (najemnine) –260.471 0

Čisti denarni tok iz financiranja –5.914.009 –12.612.821

Čisto povečanje/-zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov –4.291.016 –17.827.630

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta 13.758.178 31.585.808

Povečanje/- zmanjšanje –4.291.016 –17.827.630

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 9.467.162 13.758.178








