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IZJAVA POSLOVODSTVA

Poslovodstvo družbe SiDG d. o. o. v skladu s 60.a členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je
Letno poročilo družbe SiDG d. o. o. za leto 2019, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela EU.
Samo Mihelin, začasni direktor po svojem najboljšem védenju izjavlja, da:
▸ je računovodsko poročilo družbe SiDG d. o. o. za leto 2019 sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in da izkazuje resničen ter pošten prikaz finančnega
položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa ter denarnih tokov družbe SiDG d. o. o.;
▸ poslovno poročilo družbe SiDG d. o. o. za leto 2019 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja
družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je družba
SiDG d. o. o. izpostavljena.
Kočevje, 02. 06. 2020

Samo Mihelin,
začasni direktor
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
RS

Republika Slovenija

BS

bilanca stanja

DT

denarni tok

GLS

gozdni lesni sortimenti

NS

nadzorni svet

ZGGLRS

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification

FSC

Forest Stewardship Council

UMAR

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

PE

poslovna enota (v okviru SiDG)

ZGS

Zavod za gozdove Slovenije

JN

javna naročila

GVG

gozdnogojitvena in varstvena dela

PRP

program razvoja podeželja

GC

gozdna cesta

GGN GGE

gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote

OE

območna enota

MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ZVKD

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

SDH

Slovenski državni holding, d.d.

GGE

gozdnogospodarska enota

Nh

norma ura
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SPOŠTOVANI USTANOVITELJ, POSLOVNI PARTNERJI IN SODELAVCI.

P

red vami je četrto letno poročilo SiDG, ki nazorno kaže, kako je družba od ustanovitve sredi leta 2016
rasla in se razvijala. Postavljali smo mejnike, pridobivali znanje, izkušnje in finančno moč. Pri tem smo
morali premagovati številne preizkušnje, ki nam jih je povzročala predvsem narava s svojimi ujmami.
Naš ključni steber poslovanja ostaja gozdarstvo. Dosegli smo s planom načrtovani obseg poslovanja in vse ostale
cilje, ki smo si jih zadali. Naši gozdarji so morali tudi lani velike napore vlagati v pravočasno izvedbo sanitarne
sečnje poškodovanih dreves, katere delež še vedno za nekajkrat presega delež sanitarne sečnje v normalnih razmerah. Posebej smo ponosni na oblikovanje lastne gozdne proizvodnje, ki smo jo začeli graditi na začetku leta 2018.
Lani so bili storjeni bistveni koraki k izboljšanju učinkovitosti lastnih gozdarskih zmogljivosti tako pri sečnji in
spravilu kot prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Predvsem pa se je potrdila pravilnost usmeritve v krepitev lastnih zmogljivosti, saj so te ključnega pomena za hitro in učinkovito izvajanje sanitarne sečnje.
V letu 2019 smo uspešno izpolnili tudi svoje poslanstvo oskrbe domače lesne industrije. Preko dolgoročnih pogodb smo prodali skoraj 70 odstotkov gozdnih lesnih sortimentov, s čimer zagotavljamo stabilno dobavo domačim predelovalcem lesa. Zavedamo se, da je od našega poslovanja odvisnih na tisoče delovnih mest. Zato
delamo vse, kar je v naši moči, da kot prvi člen v gozdno-lesni verigi podpiramo domače gospodarstvo. 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. Manj smo lahko zadovoljni s cenami prodanih gozdnih lesnih sortimentov, ki niso dosegale naših
pričakovanj. Spet se je pokazalo, kako vpet je SiDG v dogajanje v regiji, ki jo je preplavil cenejši les iz obsežnih
poškodovanih gozdov srednje Evrope.
Za lastnika, Republiko Slovenijo, je pomembno, da izpolnjujemo vse cilje in usmeritve, ki nam jih je dal z ustanovnim zakonom in strategijo. Ohranjamo finančno stabilnost in dobičkonosnost poslovanja. Z rezultati
poslovanja vsako leto znova dokazujemo, da je bila odločitev o ustanovitvi podjetja, ki mu je država zaupala gospodarjenje z državnimi gozdovi, pravilna. Posebej velja izpostaviti tudi področje razpolaganja, na katerem smo
presegli pričakovanja in cilje, saj smo površino državnih gozdov v enem letu povečali za več kot 1.400 hektarjev.
Naši rezultati so temeljili na prizadevanju 271 zaposlenih, ki so skrbeli za to, da je proizvodnja nemoteno tekla, da
so naši kupci dobili les in ostale sortimente, da se je povečala površina državnih gozdov, da smo pri gospodarjenju
z gozdovi izpolnjevali mednarodne standarde, da smo krepili tudi ekološke in socialne funkcije gozdov, da smo
bili odgovorni do družbenega okolja in lokalnih skupnosti … Znanja, zavzetost in vrednote zaposlenih so naš temelj ter naša konkurenčna prednost. Delati v SiDG, pomeni uresničevati skupno poslanstvo, vrednote in vizijo!
V trenutku, ko pripravljamo to letno poročilo, je že jasno, da bo letošnje leto poleg pričakovanih obsežnih gradacij podlubnikov močno zaznamovala tudi epidemija koronavirusa. V kakšnem obsegu lahko samo ugibamo,
vendar verjamem, da bomo s skupnimi močmi premagali tudi ta izziv.
Vsem sodelavcem in partnerjem se zahvaljujem za prispevek k dobrim poslovnim rezultatom ter vpetost v naše
strateške in razvojne aktivnosti. Vas, spoštovani poslovni partnerji, pa vabimo, da na tej uspešni poti ostanete še
naprej z nami.
Slovenski državni gozdovi bomo prihodnost obarvali zeleno!

Samo Mihelin,
začasni direktor
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Prihodki
v mio EUR

Neto donos za
državo v mio EUR

66

36

Poslovni izid iz
poslovanja (EBIT)
v mio EUR

Neto količina
poseka v m3

13,8

1.293.410

Naložbe
v mio EUR

Delež v podjetju
Snežnik d. d. v %

3,4

100

Delež državnih
gozdov v RS v %

Delež državnih
gozdov na celotni
površini RS v %

21
Uvod

12

Delež sanitarne
sečnje v %

Število zaposlenih
na 31.12.

48

271
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POUDARKI POSLOVANJA
Poudarki poslovanja

2019

2018

indeks

Prihodki v mio. EUR

66

77

86

Neto donos za državo v mio. EUR

36

40

90

13,8

14,2

97

Neto količina poseka v m3

1.293.410

1.515.925

85

Delež sanitarne sečnje v %

48

85

56

Število zaposlenih na 31. 12.

271

239

113

Naložbe v mio. EUR

3,4

6,2

55

Delež v podjetju Snežnik d.o.o. v %

100

100

100

Delež državnih gozdov v RS v %

21

21

100

Delež državnih gozdov na celotni površini RS v %

12

12

100

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v mio. EUR
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Pomembnejši kazalniki

2019

2018

Indeks

Poslovni prihodki skupaj v EUR

65.871.025

76.902.107

86

Poslovni odhodki skupaj v EUR

52.062.215

62.745.479

83

EBITDA v EUR

15.185.424

14.735.039

103

23

20

115

EBIT v EUR

13.808.810

14.156.628

97

Čisti poslovni izid poslovnega leta v EUR

11.378.438

11.899.462

96

1.293.410

1.515.925

85

91.388

35.596

257

Transport GLS SKUPAJ v m3

148.043

264.020

56

Transport GLS Lastni transport v m3

128.304

71.387

180

1.412

498

284

271

239

113

100.716

106.353

95

3.412.977

6.160.797

55

EBITDA-marža v %

Sečnja GLS SKUPAJ v m3
Sečnja GLS Lastna gozdna proizvodnja v m3

Povečanje lastništva državnih gozdov v ha
Število zaposlenih na dan 31. 12.
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR
Investicije v EUR

Uvod
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D

ružba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je v 100-% lasti Republike Slovenije, je bila ustanovljena na
podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS). V Poslovni register
Slovenije je bila vpisana 17. 3. 2016. Dejavnost, za katero je bila ustanovljena, pa je začela opravljati 1. 7. 2016.
Primarna dejavnost družbe je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje in razpolaganje z gozdnimi površinami. Izvajamo gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter
številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.
SiDG je v letu 2019 v last Republike Slovenije prenesel 1.446 ha, in sicer na podlagi sklenjenih kupoprodajnih
pogodb in izvedenih zapuščinskih postopkov (kaducitete in omejitve dedovanja). Na dan 31. 12. 2019 je Republika Slovenija lastnik 236.400 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države oziroma 21 % vseh gozdov
v Sloveniji, s katerimi v večjem delu upravlja SiDG.
SiDG ima glede na ZGGLRS javna pooblastila, na podlagi katerih prispeva k povečanju obsega gozdov v lasti
Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki, ki imajo kakršen koli interes za pridobitev
pravic ali izvajanje del v gozdovih, ki so v lasti države.
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 je bil ustanovljen za zaposlitev delavcev z zmanjšano delovno sposobnostjo. Tudi osnovna dejavnost te družbe je lesna predelava (proizvodnja decimiranih elementov, vzdrževanje opreme in objektov, varovanje premoženja, čiščenje objektov in izdelava ostalih drobnih
končnih izdelkov).

SiDG d.o.o.
Snežnik d.o.o.
Snežnik Sinpo, d.o.o.

100 %
lastništvo RS
100 %
lastništvo SiDG

Invalidsko
podjetje
v 100 % lasti
Snežnik d.o.o.

Uvod
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OBVLADUJOČA DRUŽBA:

Naziv: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Sedež: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Najpomembnejša dejavnost družbe: gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Osnovni kapital matične družbe: 22.440.000 EUR
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
Poslovodstvo:
▸ Zlatko Ficko, glavni direktor do 05. 05. 2020
▸ Darja Derganc, direktorica za finance, računovodstvo in kontroling do 05. 05. 2020
▸ Samo Mihelin, začasni direktor od 05. 05. 2020
E-pošta: tajnistvo@sidg.si
Spletna stran: www.sidg.si
ODVISNA DRUŽBA:

Naziv: Snežnik podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Sedež: Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka
Najpomembnejša dejavnost družbe: žaganje, skobljanje, impregniranje lesa
Osnovni kapital: 2.335.152,73 EUR
Lastništvo: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Matična številka: 5699169
Davčna številka: 88749223
Leto ustanovitve: 1953
Direktor: Robert Krvavica
E-pošta: info@sneznik.si
Spletna stran: www.sneznik.si
ODVISNA DRUŽBA:

Naziv: Snežnik Sinpo, d.o.o.
Status: status invalidskega podjetja
Sedež: Kočevska Reka 1A, 1338 Kočevska Reka
Najpomembnejša dejavnost družbe: proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
Osnovni kapital: 1.115.825,93 eur
Lastništvo: SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Matična številka: 5869498000
Davčna številka: 16766610
Leto ustanovitve: 1995
Direktor: Ferdinand Miklič
E-pošta: sinpo@sneznik.si
Spletna stran: www.sneznik.si
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JANUAR:

▸ S 1. 1. 2019 so začela veljati Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o oddajanju gozdov v lasti
Republike Slovenije v najem.
▸ S Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna ter Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo Maribor smo v
Postojni podpisali aneksa k pogodbama o izvajanju izobraževalnega programa s področja gozdarstva v
državnih gozdovih.
▸ SiDG je prvič sodeloval na licitaciji vrednejše slovenske hlodovine v Slovenj Gradcu. Najvišjo ceno je
dosegel hlod gorskega javorja iz Bohorja, za katerega smo iztržili 3.760 EUR/m3.
FEBRUAR:

▸ Po odstopu Martina Krajnca z mesta predsednika sveta delavcev je bila na to funkcijo imenovana Marcela
Uršič. Kot nadomestna članica, predstavnica delavcev, je bila v nadzorni svet SiDG na svetu delavcev
izvoljena Katarina Stanonik Roter.
MAREC:

▸ Šolskemu centru Grm Novo mesto smo za namene praktičnega usposabljanja mladih v upravljanje dodelili
100 ha državnih gozdov.
APRIL:

▸ Vlada je s sklepom poslovodstvu SiDG naložila, da v šestih mesecih pripravi nov Strateški načrt poslovanja
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020–2029 s temelji poslovne politike za obdobje
2020–2024.
▸ Organizirali smo drugo vseslovensko prostovoljsko akcijo »Pomladimo gozdove 2019«, v okviru katere
smo posadili več kot 10.000 sadik, akcije pa se je na Pohorju udeležila tudi ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.
MAJ:

▸ Po odstopu finančnega direktorja Dejana Kaisersbergerja je s 6. majem petletni mandat direktorice za
finance, računovodstvo in kontroling prevzela Darja Derganc.
▸ SiDG in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta podpisala Sporazum o sodelovanju pri skupni izbiri drevja
za možni posek, pri pripravi podatkov za plan v letu 2020 in preliminarni plan gospodarjenja z državnimi
gozdovi v letu 2021 ter pri označitvi meja parcel v lasti Republike Slovenije.
▸ Na območju Kočevja smo prvič organizirali dan odprtih vrat SiDG in več kot 250 obiskovalcem v živo
prikazali, kako deluje sodobna gozdna proizvodnja.
JUNIJ:

▸ SiDG je pridobil certifikat bonitetne odličnosti družbe Bisnode, uvrstili smo se v razred AAA.
▸ Začeli smo z aktivnim informiranjem zainteresiranih lastnikov gozdov o odkupu gozdov v imenu in za
račun Republike Slovenije.
▸ Uspešno smo prestali letni nadzor gospodarjenja z državnimi gozdovi po sistemu PEFC.
▸ Podpisali smo pogodbo za obnovo treh objektov kulturnega spomenika državnega pomena v Kočevskem
Rogu in dveh objektov na Mašunu. V sklopu dogodkov Poletje v Kočevskem rogu smo javnosti predstavili
obnovitvena dela na objektih Baze 20.

Uvod
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JULIJ:

▸ Štajersko, Kočevsko, Kozjansko in Obsotelje je v začetku julija prizadelo hudo neurje.
▸ Na SiDG smo gostili ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec, ki si je ogledala
lastno gozdno proizvodnjo in lesno predelavo v hčerinski družbi Snežnik v Kočevski Reki.
▸ Uspešno je bil izveden letni nadzor gospodarjenja z državnimi gozdovi po sistemu FSC.
▸ Vlada se je kot skupščina družbe SiDG odločila za predčasni odpoklic članov NS. Seznanila se je tudi
z odstopom nadzornika Pavla Brgleza in imenovala nove člane NS.
▸ Vlada se je kot skupščina družbe SiDG seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom družbe SiDG
in konsolidiranim letnim poročilom skupine SiDG skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom
neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
in skupine za poslovno leto 2018. NS in poslovodstvu družbe je podelila razrešnico za leto 2018.
▸ Na prvi seji novega nadzornega sveta SiDG je bil za predsednika izvoljen Samo Mihelin, za namestnika
predsednika pa mag. Miroslav Ribič.
AVGUST:

▸ Objavili smo novo dveletno javno naročilo za storitve sečnje in spravila v državnih gozdovih (SEC 2020)
ter enoletno javno naročilo za prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov (PRE 2020).
▸ Uporabi smo predali novi gozdni cesti Kamnica in Kopiša.
SEPTEMBER:

▸ Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo prvič organizirali državno tekmovanje gozdnih
delavcev, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Aleksandre Pivec.
▸ Z novim šolskim letom smo se vključili v izvajanje programa Ekošola, ki poteka v več kot
700 slovenskih šolah.
▸ Namestili smo prvo podajno-lovilno mrežo na območju državnih gozdov v Podbrdu. Mreža je namenjena
varovanju zdravja ljudi in varovanju premoženja.
OKTOBER:

▸ Vodenje hčerinske družbe Snežnik je po odhodu Marjana Podgorška prevzel Robert Krvavica.
▸ S prevzemom dveh zgibnikov smo po Kočevju in Mariboru tudi na območju Poslovne enote Postojna
vzpostavili enoto lastne gozdne proizvodnje.
▸ Članu nadzornega sveta SiDG Andreju Janši je prenehalo članstvo v nadzornem svetu.
▸ Predstavniki SiDG so se udeležili mednarodne konference ob 25-letnici FSC v Pragi.
NOVEMBER:

▸ Državne gozdove na območju Olševe na Koroškem je poškodoval že tretji vetrolom v treh letih.
▸ Na mednarodni konferenci o okoljski odgovornosti EcoLex Life so nam v okviru dobrodelne akcije z
naslovom »Slovenska podjetja, posadimo 300 dreves!« predali bon, s katerim bomo v letu 2020 posadili
900 dreves.
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DECEMBER:

▸ Sindikat delavcev SiDG in družba SiDG kot delodajalec sta podpisala prvo Podjetniško kolektivno pogodbo
družbe Slovenski državni gozdovi.
▸ Na pobudo kočevsko-ribniških gospodarstvenikov je Občinski svet Občine Kočevje sprejel sklep, da
zahteva ohranitev sedeža SiDG v občini Kočevje. Z drugim sklepom je vladi kot skupščini SiDG predlagal
čim hitrejšo implementacijo strategije razvoja družbe, ki predvideva vlaganje v gozdno-lesne verige in
začetek gradnje poslovnega objekta SiDG v Kočevju.
▸ Pridobili smo licenco skrbnika sistema ISO 14001.
DOGODKI PO KONCU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

▸ Predaja novih službenih terenskih vozil in gozdne mehanizacije njihovim uporabnikom.
▸ Po koncu obračunskega obdobja je število objektov v upravljanju SiDG naraslo na 339
(stanje na dan 16. 03. 2020).
▸ Z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo sodelovali pri izvedbi delavnice v sklopu mednarodnega
raziskovalnega projekta SmallWood.
▸ S podpisom pisma o nameri smo se zavezali, da bomo v sodelovanju z Občino Izola in raziskovalnim
inštitutom InnoRenew na območju te občine do konca leta posadili okoli 3.000 hrastov.
▸ Pandemija koronavirusa (SARS-CoV-2) je močno vplivala na proizvodnjo, prodajo in delovne procese
v podjetju. Posebno pozornost smo ves čas namenjali varnosti in zdravju zaposlenih. Pojasnila o vplivu
pandemije na poslovanje so v točki 9 računovodskega poročila.
▸ Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije kot skupščine družbe SiDG št. 01411-6/2020/6 z dne
10. 04. 2020, je z dnem 10. 04. 2020 mag. Miroslavu Ribiču prenehala funkcija člana Nadzornega sveta
družbe SiDG in s tem funkcija predsednika Revizijske komisije NS SiDG in ga. Dragici Kozlan Vrkič
prenehala funkcija članice Nadzornega sveta družbe SiDG in s tem funkcija članice Revizijske
komisije NS SiDG.
▸ Na isti seji je Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, namesto članov Nadzornega sveta iz
prejšnjega odstavka te alineje imenovala za obdobje štirih let člana Nadzornega sveta, in sicer mag. Romano
Fišer in Borisa Zupaniča.
▸ Nadzorni svet družbe je na svoji 12. redni seji dne 23. 04. 2020 sprejel sklep s katerim je na funkcijo
predsednice Revizijske komisije imenoval mag. Romano Fišer in na funkcijo člana Revizijske komisije
Borisa Zupaniča.
▸ Nadzorni svet družbe SiDG je na svoji 13. redni seji dne 05. 05. 2020 z dosedanjim glavnim direktorjem
Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi z dnem 05. 05. 2020.
Z istim dnem je Darji Derganc prenehala funkcija direktorice za finance, računovodstvo in kontroling.
Za začasnega direktorja družbe je na isti seji nadzorni svet imenoval dosedanjega predsednika nadzornega
sveta Sama Mihelina, in sicer do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta.
▸ Za novega predsednika nadzornega sveta družbe SiDG je bil na 13. redni seji dne 05. 05. 2020 imenovan
mag. Andrej Rihter.
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Družba SiDG d. o. o. podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) izjavo o upravljanju družbe.
SKLICEVANJE NA VELJAVNI KODEKS UPRAVLJANJA

Za družbo je za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo države (Kodeks), ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d. (SDH). Kodeks je dostopen na spletni
strani SDH http://www.sdh.si. S 14. 09. 2017 je družba sprejela Etični kodeks – načela obnašanja in ravnanja v
družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki je objavljen na intranetu družbe SiDG. Upravljanje je v letu 2019
potekalo v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenih kodeksov.
IZJAVA O SPOŠTOVANJU DOLOČB KODEKSA

Pri svojem poslovanju je družba spoštovala zgoraj navedena kodeksa. Odstopanja od spoštovanja določb
Kodeksa korporativnega upravljanja družb so navedena v nadaljevanju:
▸ Uprava in nadzorni svet v letu 2019 nista oblikovala in sprejela politike upravljanja družbe
(Kodeks: Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3).
▸ Uprava in nadzorni svet v letu 2019 nista oblikovala in sprejela politike raznolikosti
(Kodeks: Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3).
▸ Družba za leto 2019 ni izdelala finančnega koledarja (Kodeks: Preglednost poslovanja in poročanje, točka 8).
SISTEM KORPORATIVNE INTEGRITETE

Poslovodstvo družbe v letu 2019 ni izdelalo samostojnega dokumenta ali kot del poslovne strategije pripravilo strategije družbe za vzpostavitev oziroma vzdrževanje in razvoj korporativne integritete v družbi in odvisnih
družbah. Kljub navedenemu družba spoštuje priporočila dobre korporativne prakse SDH.
Poslovodstvo je v letu 2017 sprejelo Etični kodeks – načela obnašanja in ravnanja v družbi, na podlagi katerega
vodi postopke za sprejem ali preveritev kodeksa ravnanja oz. skladnosti poslovanja, ki je obvezen za vse zaposlene
v družbi in odvisnih družbah.
Poslovodstvo je oblikovalo protikorupcijsko klavzulo in jo vključuje v pogodbe s pogodbenimi partnerji.
Družba gospodari z gozdovi v lasti RS v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in odgovornosti pri
upravljanju državne lastnine.
OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ
V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ustreznih poslovnih knjig in vzpostavljanje ter zagotavljanje
sistema upravljanja s tveganji in delovanja notranjih kontrol, izbor in uporabo računovodskih usmeritev ter
varovanje premoženja družbe. Z namenom obvladovanja tveganj v družbi deluje Odbor SiDG za upravljanje
s tveganji. Izvedene aktivnosti na področju upravljanja s tveganji so podrobneje predstavljene v poglavju
Upravljanje s tveganji.
Družba pri vzpostavljanju in delovanju notranjih kontrol zasleduje tri glavne cilje:
▸ točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost računovodskega
poročanja,
▸ usklajenost z zakonodajo, regulativo in internimi predpisi ter
▸ učinkovitost in uspešnost poslovanja.
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Družba stremi k:
▸ organizacijski transparentnosti,
▸ jasnim in poenotenim računovodskim usmeritvam v celotni skupini,
▸ učinkoviti in kadrovsko popolnjeni računovodski funkciji,
▸ učinkovitemu računovodskemu in poslovno-informacijskemu sistemu,
▸ rednim revizijskim pregledom poslovnih procesov in poslovanja.
Računovodsko kontroliranje temelji na načelih razmejitve odgovornosti, resničnosti, ažurnosti evidenc,
usklajenosti stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem in strokovnosti ter neodvisnosti zaposlenih v
računovodstvu.
Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki med drugim
zagotavlja omejitve in nadzor dostopov do podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja ter obdelovanja podatkov.
VODENJE IN NADZOR

Poslovodenje družbe SiDG d. o. o. poteka po dvotirnem sistemu. Družbo vodi poslovodstvo, njeno delovanje pa
nadzoruje nadzorni svet. Poslovodenje družbe temelji na zakonskih določilih, aktu o ustanovitvi družbe kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih aktih in uveljavljeni ter splošno sprejeti dobri poslovni praksi.
Družbo SiDG d. o. o. vodi poslovodstvo samostojno in na lastno odgovornost. Za vodenje družbe nadzorni svet
družbe imenuje dva direktorja. Člana poslovodstva sta imenovana za mandatno dobo petih let.
Nadzorni svet družbe SiDG d. o. o. opravlja naloge, določene z veljavno zakonodajo in Aktom o ustanovitvi
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Med drugim izvaja nadzor vodenja poslovanja družbe ter imenovanje in odpoklic poslovodstva družbe. V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
(ZGGLRS) in Aktom o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., nadzorni svet sestavlja osem članov oziroma članic, od tega pet predstavnikov ustanoviteljice in trije predstavniki delavcev. Člani nadzornega
sveta so izvoljeni za dobo štirih let. Predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta se v skladu z Aktom
o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., izvolita izmed članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice.
Vlada RS je v vlogi skupščine družbe SiDG d. o. o. na 133. dopisni seji dne 4. 8. 2016 za obdobje štirih let imenovala
pet članov nadzornega sveta, predstavnikov ustanoviteljice. Enemu članu nadzornega sveta je zaradi odstopa prenehal mandat dne 8. 5. 2019, trem članom zaradi odpoklica dne 18. 7. 2019, enemu članu nadzornega sveta pa 18.
10. 2019. Tri člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, je na svoji 1. redni seji dne 17. 10. 2016 imenoval Svet
delavcev družbe SiDG d. o. o. Eden izmed članov NS, predstavnik delavcev, je dne 14. 12. 2018 podal odstopno izjavo, Svet delavcev družbe SiDG je novo članico nadzornega sveta, predstavnico delavcev, imenoval dne 12. 2. 2019.
Podrobne informacije o sestavi in delovanju nadzornega sveta ter njegovih komisij v letu 2019 so razvidne iz
poglavja Poročilo o delu nadzornega sveta.
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Sestava poslovodstva v letu 2019
Ime in priimek

Funkcija

Področje dela

Zlatko Ficko
poslovodstvo gozdarstvo,
(moški,
lesarstvo in
slovensko,
koordinacija dela
1956)
poslovodstva
Darja Derganc
poslovodstvo finance,
(ženska,
računovodstvo,
slovensko,
kontroling
1971)
Dejan Kaisersberger poslovodstvo finance,
(moški,
računovodstvo,
Slovensko,
kontroling
1979)

Poslovno poročilo

Prvo imenovanje
na funkcijo

Zaključek
funkcije

Izobrazba

Neizvršne funkcije Izvršne funkcije

01. 05. 2017

05. 05. 2020

VII. st.,
smer gozd.

/

/

06. 05. 2019

05. 05. 2020

VII. st.,
smer ekon.

/

/

01. 05. 2017

05. 05. 2019

VII. st.,
smer ekon.

član nadzornega /
sveta Abanka d.d.,
neizvršni član
upravnega odbora
v družbi Livar d.d.
od 25. 2. 2019
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Ime
in
priimek

SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ V POSLOVNEM LETU 2019
Funkcija
v NS

Prvo
imenovanje
na
funkcijo

Valerija Štiblar
4. 8. 16
(ženska,
slovensko,
predsednica
1971)
do 18. 7. 2019

Zaključek
funkcije

namestnik
4. 8. 16
predsednice
do 18. 7. 2019,
član NS od
18. 7. 2019
do 18. 10. 2019

18. 10. 19

Pavel Brglez
(moški,
slovensko,
1939)

član do
8. 5. 2019

8. 5. 19

Ernest Miheljak
(moški,
slovensko,
1950)

kapitala

9/9

kapitala

4. 8. 16

član do
18. 7. 2019

Udeležba
Izobrazba
nasejah NS
glede na
skupno
število sej NS

14/14

4. 8. 16

Lovro Bornšek član
(moški,
slovensko,
1983)

18. 7. 19

Funkcija
v komisiji

Udeležba
na sejah RK
oz. KK glede
na skupno
št. sej

/

/

/

/

/

/

/

VII. st.,
ekonom.
smeri

kapitala

0/9

VII. st.,
ekonom.
smeri

/

/

kapitala

9/9

VII. st.,
gozd.
smeri, in

revizijska
komisija

član do 18. 7. 6/6
2019

18. 7. 19

Andreja Košir članica do
(ženska,
18. 7. 2019
slovensko,
1971)

Članstvo
v komisijah
(revizijska,
kadrovska)

VIII/1, ekon.
znan.

18. 7. 19

Andrej Janša
(moški,
slovensko,
1978)

4. 8. 16

Predstavnik
kapitala/
zaposlenih

VII. st.,
ekonom.
smeri
kapitala

9/9

VIII/1,
ekon.
znan.

revizijska
komisija

predsednica do 6/6
18.7.2019

17. 10. 16

zaposlenih

18/18

VI/2. st.,
gozd.

/

/

/

Boris Semenič član
(moški,
slovensko,
1983)

17. 10. 16

zaposlenih

16/18

VI/2. st.,
gozd.

/

/

/

Katarina
članica
Stanonik Roter
(ženska,
slovensko,
1972)

12. 2. 19

zaposlenih

17/18

VIII/1. st.,
magistra
znanosti

/

/

/
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Ime
in
priimek

Funkcija
v NS

Samo Mihelin
(moški,
slovensko,
1960)

Prvo
imenovanje
na
funkcijo

Zaključek
funkcije

Predstavnik
kapitala/
zaposlenih

Udeležba
Izobrazba
nasejah NS
glede na
skupno
število sej NS

Članstvo
v komisijah
(revizijska,
kadrovska)

Funkcija
v komisiji

Udeležba
na sejah RK
oz. KK glede
na skupno
št. sej

član od
18. 7. 19
18. 7. 2019
do 25. 7. 2019,
predsednik
od 25. 7. 2019

kapitala

9/9

VII. st.,
pravne smeri

komisija za
prejemke

predsednik
od
17. 12. 2019

/

Miroslav Ribič
(moški,
slovensko,
1961)

član od
18. 7. 19
18. 7. 2019
do 25. 7. 2019,
namestnik
predsednika
od 25. 7. 2019

kapitala

9/9

VIII/1. st.,
magister
znanosti

revizijska
komisija

predsednik
od
25. 7. 2019

8/8

Dragica
Kozlan Vrkič
(ženska,
slovensko,
1963)

članica

kapitala

9/9

VII. st.,
ekonom.
smeri

revizijska
komisija

članica od
25. 7. 2019

8/8

komisija
za prejemke

članica od
17. 12. 2019

/

Andrej Rihter
(moški,
slovensko,
1970)

član

18. 7. 19

kapitala

9/9

VIII/1. st.,
magister
znanosti

komisija
za prejemke

član od
17. 12. 2019

/

Janez Smolič
(moški,
slovensko,
1969)

/

/

/

/

VII. st.,
ekonom.
smeri

revizijska
komisija

zunanji
član do
18. 7. 2019
in od
20. 8. 2019
dalje

14/14

18. 7. 19

ZUNANJI ČLAN V REVIZIJSKI KOMISIJI V LETU 2019
Ime in priimek

Predsednik/član

Udeležba na sejah komisije glede na skupno število sej

Janez Smolič
(moški, slovensko, 1969)

član

14/14
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RAZKRITJE POLOŽAJEV V ORGANIH UPRAVLJANJA ALI NADZORA V NEPOVEZANIH DRUŽBAH,
KI JIH ZASEDAJO ČLANI NS SIDG D. O. O.
Ime in priimek

Funkcija

Neizvršne funkcije

Izvršne funkcije

Valerija Štiblar

predsednica
NS SiDG do 18. 7. 2019

članica nadzornega
sveta BSP d.o.o.

Valerija Štiblar s.p.

Samo Mihelin

Predsednik NS SiDG od
25. 7. 2019

/

/

Andrej Janša

namestnik predsednice NS
SiDG do 18. 7. 2019, član NS do
18. 10. 2019

/

Miroslav Ribič

Namestnik predsednika NS od
25. 7. 2019

član nadzornega sveta
TALUM d.o.o.

/

Andreja Košir

članica NS SiDG
/

/

/

Ernest Miheljak

član NS SiDG

/

/

Pavel Brglez

član NS SiDG

/

/

Andrej Rihter

Član NS SiDG

član NS Sava
pokojninska d.d.

Pošta Slovenije d.o.o.

Dragica Kozlan Vrkič

Članica NS SiDG

/

/

Katarina Stanonik Roter

članica od 12. 2. 2019

/
/

Boris Semenič
Lovro Bornšek

član NS SiDG
član NS SiDG
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DRUŽBENIK

Edini družbenik SiDG d. o. o. je Republika Slovenija. Pravice družbenika od uveljavitve Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) in ustanovitve družbe izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Skladno z aktom o ustanovitvi družbe SiDG družbenik odloča o naslednjih pomembnih zadevah:
▸ sprejetju strateškega načrta poslovanja,
▸ sprejetju letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če poslovodstvo in nadzorni svet
prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
▸ uporabi bilančnega dobička,
▸ spremembah osnovnega kapitala družbe,
▸ podelitvi razrešnice poslovodstvu in članom nadzornega sveta,
▸ sprejemu sklepa o naknadnih vplačilih in vračanju naknadnih vplačil,
▸ statusnih spremembah in prenehanju družbe,
▸ imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice,
▸ imenovanju revizorja,
▸ višini prejemkov članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta,
▸ daje soglasje poslovodstvu k ustanovitvi novih družb,
▸ daje soglasje poslovodstvu k nakupu ali drugi pridobitvi delnic ali deležev v drugih družbah, ki niso od
družbe odvisne družbe,
▸ sprejema pravila upravljanja z državnimi gozdovi.
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Skupščina je v poslovnem letu 2019 sprejela naslednje sklepe:
Datum

Sklep

4. 4. 2019

Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v skladu s predlaganimi vsebinskimi izhodišči vzpostavitve,
načina delovanja in razvoja centrov za zbiranje ter predelavo lesa družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
z dne 22. 2. 2019 in dopolnitvami z dne 22. 3. 2019 v šestih mesecih pripravi nov Strateški načrt poslovanja družbe
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020–2029 s temelji poslovne politike za obdobje 2020–2024,
ki vključuje vzpostavitev, razvoj in način delovanja centrov za zbiranje ter predelavo lesa.

4. 4. 2019

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

18. 7. 2019

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe
in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila
družbe in skupine za poslovno leto 2018.
Bilančni dobiček na dan 31. december 2018 znaša 5.653.537,35 evra in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni
dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2018 v znesku 5.652.244,60 evra in preneseni čisti
poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 1.292,75 evra.
Vlada Republike Slovenije podeljuje nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.,
razrešnico za leto 2018.
Vlada Republike Slovenije se seznani s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

18. 7. 2019

Pred potekom mandata se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.:
- mag. Andreja Košir,
- Ernest Miheljak,
- mag. Valerija Štiblar in
- Andrej Janša.
Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., se je seznanila, da je zaradi odstopa iz utemeljenih objektivnih
razlogov z dnem 8. 5. 2019 prenehala funkcija članu nadzornega sveta Pavlu Brglezu.
Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., namesto članov nadzornega sveta iz 1. in 2. točke tega sklepa
za obdobje štirih let imenuje naslednje člane nadzornega sveta, ki so predstavniki ustanoviteljice:
- na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sama Mihelina,
- na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Andreja Rihtarja,
- na predlog ministra za finance Dragico Kozlan Vrkič in
- na predlog ministra za okolje in prostor mag. Miroslava Ribiča.
Odpoklicanemu članu nadzornega sveta Andreju Janši preneha članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja
novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela ta sklep.
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Družbo je v letu 2019 zastopalo dvočlansko poslovodstvo v sestavi:
▸ Zlatko Ficko, glavni direktor,
▸ Darja Derganc, direktorica za finance, računovodstvo in kontroling (od 6. 5. 2019),
▸ Dejan Kaisersberger, direktor za finance, računovodstvo in kontroling (do 5. 5. 2019).
SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2019:

Samo Mihelin (nastop mandata 18. 7. 2019, predsednik od 25. 7. 2019), mag. Miroslav Ribič (nastop mandata
18. 7. 2019, namestnik od 25. 7. 2019), mag. Andrej Rihter (član – nastop mandata 18. 7. 2019), Dragica Kozlan
Vrkič (članica – nastop mandata 18. 7. 2019), mag. Katarina Stanonik Roter (od 12. 2. 2019, predstavnica delavcev),
Boris Semenič (predstavnik delavcev) in Lovro Bornšek (predstavnik delavcev), mag. Valerija Štiblar (predsednica
do 18. 7. 2019), Andrej Janša (namestnik do 18. 7. 2019, nato član NS do 18. 10. 2019), Pavel Brglez (član do
8. 5. 2019), Ernest Miheljak (član do 18. 7. 2019), mag. Andreja Košir (članica do 18. 7. 2019).
Zlatko Ficko
Glavni direktor
Začetek petletnega mandatnega obdobja s 1. majem 2017. Rojen leta 1956. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani
inženir gozdarstva. Prejšnje zaposlitve v podjetju Snežnik in v Zavodu za gozdove RS.
Področja in odgovornosti:
▸ gozdarstvo,
▸ lesarstvo,
▸ prodaja,
▸ splošne službe in koordinacija dela poslovodstva.
Darja Derganc
Direktorica za finance, računovodstvo in kontroling
Darja Derganc je petletno mandatno obdobje nastopila 6. 5. 2019. Rojena je bila leta 1971. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Zaposlena je bila v družbi Novoteks Tkanina d. d., Novoles d. d. Straža in
več kot 10 let delovnih izkušenj v družbi Adria Dom d. o. o. kot direktorica sektorja ekonomike, pred nastopom
mandata v družbi Elvez, d. o. o., kjer je bila izvršni vodja za kontroling in finance.
Področja in odgovornosti direktorja za finance, računovodstvo in kontroling:
▸ finance, računovodstvo in kontroling,
▸ informatika ter
▸ javna naročila.
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S

trateški 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 Zakonom o gospodarjenju z
gozdovi v lasti RS. V njem je z vizijo, poslanstvom in strateškim okvirjem opredeljena prihodnost SiDG.

Vizija

Z gozdovi upravljamo trajnostno,
sonaravno, ob uporabi najboljših
praks in sodobnih tehnologij
za upravljanje in nadzor procesov,

Strateški okvir

Poslanstvo

Zadali smo si postati sodobno podjetje, ki bo slovenskemu lesu povečevalo dodano vrednost in hkrati skrbelo
tudi za ostale funkcije gozda, kot sta socialna in ekološka funkcija. Prizadevamo si, da bi naše delo temeljilo na
odličnosti, s čimer si želimo postati zgled dobrega gospodarja ne samo v Sloveniji, temveč tudi drugje po svetu.

Želimo postati pojem odličnosti

na način, ki povečuje dodano

Razvoj osnovne dejavnosti

v Evropi z vidika ohranjanja

vrednost lesu ter donos za lastnika

f

Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

in povečevanja gospodarske,

in okolje.

f

Optimiziranje prodajne cene gozdno-lesnih sortimentov

socialne in ekološke funkcije

f

Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

gozda in lesa.

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
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Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

f

Razvoj socialne funkcije

f

Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine
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Strategija temelji na sedmih strateških področjih, ki se jim bomo pri svojem delovanju najintenzivneje posvečali:
Področja
strategije

Povzetek ukrepov

Začetek
Izvajanja

Doba
Izvajanja

1
Prevzem 100-%
lastništva
podjetja
Snežnik

SiDG mora prevzeti 100-% lastniški delež družbe Snežnik, 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

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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GLAVNI CILJI DRUŽBE DO LETA 2021 SO:

▸ Količina poseka lesa: vsaj 1.500.000 m3/letno bruto poseka.
▸ Delež lastne proizvodnje: najmanj 15 %, največ 20 %.
▸ Povečanje lastništva gozdov: več kot 7.000 ha.
▸ Postavitev centrov za zbiranje in predelavo: najmanj štirje delujoči centri.
▸ Polni izkoristek žage na lokaciji Snežnik: 80.000 m3 v dveh izmenah s posodobljeno žago.
▸ Spodbujanje novih inovativnih lesnih izdelkov/polizdelkov v zasebnih ali lastnih kapacitetah:
pet dokončanih projektov.
▸ Izgradnja sodobnega informacijskega sistema.
▸ Donosnost poslovanja: EBITDA-marža več kot 20 %.

Poslovno poročilo
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R

epublika Slovenija je ob prenosu gospodarjenja z državnimi gozdovi na SiDG določila cilje, ki jim SiDG
sledi pri svojem poslovanju.

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 EUR
v gozdni sklad ter dosegli 13,9 milijona EUR dobička pred davki.
▸ Prodali smo 1,35 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov, od tega 69 % po dolgoročnih pogodbah
lesnopredelovalnim podjetjem v Sloveniji.
▸ 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 prvega centra za zbiranje in predelavo lesa.
▸ Z organiziranjem dogodkov 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.
▸ Organizirali smo strokovni dogodek s kupci gozdnih lesnih sortimentov in z izvajalci, kjer smo jih seznanili
z aktualno problematiko in načrti družbe v prihodnosti.
CILJ 3: DOLGOROČNO POVEČEVATI POVRŠINO DRŽAVNIH GOZDOV

▸ Za Republiko Slovenijo smo v letu 2019 povečali površino državnih gozdov za skupaj 1.412 ha.
▸ Povečevali smo lastništvo državnih gozdov v kompleksih (površina nad 5 ha), lastništvo varovalnih
gozdov, gozdov s posebnim pomenom, 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.
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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 že sklenjenih 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 ta 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 GLS, 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 vsa 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 promovirata gozdni bonton.
CILJ 6: NA PODROČJU GOZDOV, GOZDARSTVA IN LESARSTVA OMOGOČATI USPOSABLJANJE
STROKOVNEGA OSEBJA TER PODPIRATI IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

▸ Skladno z zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi 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 v
Postojni 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 ha gozdov.
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▸ 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.
▸ Največ prodaje lesa na panju smo izvedli na solastniških parcelah, kjer so bile količine sečnje minimalne
in delež RS manjšinski.
▸ Prodajo lesa na panju smo izvajali skladno s pravili o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov.
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MAKRO OKOLJE

P

omladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je bila pripravljena v času
širitve koronavirusa v številnih državah in potrditve prvih primerov okužb v Sloveniji. Realni BDP se je
lani še naprej povečeval, njegova 2,4-odstotna rast pa je bila ob upočasnitvi rasti izvoza in investicij,
ki sta se v zadnjem četrtletju celo zmanjšala, opazno nižja kot v predhodnih dveh letih (4,8 % in 4,1 %).
K rasti je še naprej prispevalo stabilno povečevanje potrošnje gospodinjstev, ki sta ga podpirala še vedno razmeroma visoka rast zaposlenosti ter rast plač in socialnih transferjev. Rast izvoza se je v razmerah zelo šibke rasti
globalne trgovine in pojemajoče rasti BDP trgovinskih partneric upočasnila. To je skupaj s precejšnjo negotovostjo v mednarodnem okolju (glede zunanjetrgovinskih odnosov in gospodarskih obetov) vplivalo na močno
upočasnitev rasti investicij v opremo in stroje; rast je bila nižja kot leto prej tudi pri gradbenih investicijah. Upočasnitev rasti izvoza in industrijske proizvodnje se je proti koncu leta začela izraziteje prelivati v storitveni sektor.
Skladno s temi gibanji se je lani upočasnila tudi rast uvoza, tako da je bil prispevek salda menjave s tujino k rasti
BDP pozitiven (0,5 odstotne točke).
Zaradi negotovosti glede širitve in odzivov različnih strani je ekonomske posledice virusa zelo težko predvideti. Poleg negotovosti in nepredvidljivosti glede (obsega) širjenja ter časa trajanja epidemije v času priprave
napovedi UMAR tudi še ni bilo znano, s kakšnimi ukrepi se bodo v posameznih fazah odzvali gospodarstvo in
različne ekonomske politike, tudi na ravni EU. UMAR v osrednjem scenariju napovedi zaradi številnih neznank
izhaja iz predpostavke, da bo širitev koronavirusa na Kitajskem in v evropskih državah v prvi polovici letošnjega
leta dosegla vrh, v drugi polovici leta pa bo prišlo do postopne stabilizacije. Podobne omejujoče predpostavke sta
sprejela tudi EK in OECD v svojih zadnjih napovedih. UMAR za letos predpostavlja upočasnitev gospodarske rasti
v evrskem območju (z 1,2 % na 0,8 %), za prihodnji dve leti pa njeno okrevanje (na 1,2 % in 1,3 %).
V primeru postopne omejitve in zajezitve širjenja koronavirusa v drugi polovici leta se bo gospodarska rast
letos upočasnila na 1,5 %, v prihodnjih dveh letih pa bo nekoliko višja (2,2 %). Upočasnitev rasti realnega BDP
tretje leto zapored bo letos predvsem posledica nižje gospodarske rasti v trgovinskih partnericah in izrazitejše
negotovosti. Oboje bo vsaj delno odraz širitve koronavirusa oz. predvsem zaščitnih ukrepov. Ob predpostavljeni omejitvi in zajezitvi širjenja virusa doma in v svetu se bosta rasti izvoza in uvoza letos približno prepolovili,
(poslovne) investicije pa bodo ob številnih negotovostih malo nižje kot lani. Pod predpostavko postopne stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta bo gospodarska rast v letih 2021 in 2022 nekoliko višja kot letos.
Zaradi višje rasti tujega povpraševanja v prihodnjem letu pri rasti izvoza in uvoza UMAR pričakuje rahel odboj,
investicije pa se bodo ob zmanjšanju negotovosti spet povečevale. K rasti BDP bosta v obdobju 2020–2022 še
naprej prispevali zasebna in državna potrošnja. Potrošnja gospodinjstev sicer predvidoma vse manj, saj se bo rast
zaposlenosti in plač glede na lani in s tem rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev upočasnila. Prispevek menjave s tujino k rasti BDP se bo postopno znižal in bo ob koncu obdobja napovedi nevtralen. Presežek na tekočem računu bo ostal visok (malo nad 6 %).
Rast zaposlenosti se bo v osnovnem scenariju v obdobju 2020–2022 umirjala, nekoliko nižja kot lani bo tudi rast
plač. Ob predpostavki stabilizacije razmer v Evropi in doma v drugi polovici letošnjega leta se bo zaposlenost še
naprej povečevala, vendar bo rast postopno nižja. Rast povprečne plače bo v obdobju 2020–2022 nekoliko nižja
kot lani, kar bo posledica nižje rasti gospodarske aktivnosti. Poleg omejene ponudbe dela jo bodo podpirale tudi
zakonodajne spremembe na področju minimalne plače in sprejeti dogovori s sindikati javnega sektorja.
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Inflacija bo v letu 2020 (1,7 %) podobna kot v zadnjih dveh letih, v obdobju 2021–2022 pa nekoliko višja.
Nadaljevala se bo rast cen storitev in hrane, k inflaciji pa bo postopno več prispevala še vedno skromna rast cen
neenergetskega blaga.
Ob dlje trajajoči epidemiji koronavirusa v Sloveniji in drugih državah EU ter odsotnosti stabilizacije razmer v
drugi polovici letošnjega leta bo gospodarska rast letos in tudi v letu 2021 nižja od napovedi; dodatno bi k temu
prispevala uresničitev katerega od ostalih tveganj. Tveganje za nižjo gospodarsko rast predstavljajo vsaj še: (i)
morebitni novi protekcionistični ukrepi ZDA, ki bi lahko bili usmerjeni (tudi) v zvišanje carin na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov v ZDA, (ii) povečanje uvoza Kitajske iz ZDA na račun zmanjšanja uvoza iz drugih
partneric, (iii) opazno povečanje gospodarskih ovir med EU in Združenim kraljestvom z letom 2021, ko poteče prehodno obdobje z nespremenjenimi pogoji gospodarskega sodelovanja, ter (iv) podnebne spremembe in z
njimi povezani okoljski ukrepi, ki bi na krajši rok lahko ovirali rast v posameznih dejavnostih.
(Povzeto po: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, UMAR, marec 2020)
IZBRANI MAKROEKONOMSKI AGREGATI SLOVENIJE
2019

2020
napoved

2021
napoved

2022
napoved

BDP, realna rast v %

2,4

1,5

2,2

2,2

Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %

4,4

2,4

4,2

4,1

Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v %

4,2

2,3

4,3

4,6

Zasebna potrošnja, realna rast %

2,7

2,0

1,7

1,7

Državna potrošnja, realna rast %

1,6

1,6

1,3

1,2

Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v %

3,2

-1,0

4,0

6,0

Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %

4,5

4,2

4,0

3,8

Inflacija dec./dec. v %

1,9

2,0

2,2

2,0

VIR: Umar, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020.
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RAZMERE NA TRGU LESA

V zadnjem desetletju se v širšem vplivnem območju delovanja SiDG intenzivirajo škode zaradi naravnih motenj,
kjer imajo največji negativni vpliv vetrolomi, snegolomi in gradacije podlubnikov, predvsem v srednjeevropskem
območju (Avstrija, južni del Nemčije, Češka, Italija). Tovrstne naravne motnje zajamejo celotni spekter GLS, največji neposredni vpliv pa imajo na ceno hlodovine iglavcev. Dodatno negotovost na trgu poleg širšega vplivnega
srednjeevropskega območja in globalnega gibanja na trgu žaganega lesa iglavcev predstavljajo tudi ujme v Sloveniji,
ki so v zadnjih petih letih postale stalnica.
V Evropi je bil v letu 2019 trg pod vplivom povečanih škod zaradi podlubnikov in nadaljevanja sanacije ujm (vetrolomi) iz leta 2018. V Nemčiji (70 milijonov m3), Avstriji (10 milijonov m3) in na Češkem (30 milijonov m3) je
bila lani več kot polovica poseka sanitarnega, kar je drastično vplivalo na srednjeevropski trg z lesom in tudi na
trg v Sloveniji. Še posebej so bili pod udarom sortimenti iglavcev (smreka), pri katerih so v vseh omenjenih državah beležili 20–25-% padec cen. Pod cenovnim pritiskom je bila predvsem slabša hlodovina iglavcev, v drugi
polovici leta pa tudi celulozni les iglavcev. V nekaterih primerih cene lesa niso več pokrivale stroškov sečnje in
spravila. V letu 2019 se je izrazito povečal izvoz hlodovine iglavcev na Kitajsko (Nemčija, Češka, Italija).
Izreden porast škod zaradi gradacije podlubnikov je izrazit na Češkem. Lanski obseg škod zaradi podlubnikov je
bil skoraj 30 milijonov m3, za leto 2020 napovedujejo 40–60 milijonov m3 s pesimističnimi napovedmi za leto
2021, ko napovedujejo obseg škod v višini do 100 milijonov m3. Letni posek na Češkem je v normalnih letih znašal okrog 20 milijonov m3. Zaradi lanskega pojava uvoza hlodovine iglavcev iz Češke bo imela uresničitev pesimističnih napovedi daljši negativni vpliv na celoten srednjeevropski trg, posledično tudi na slovenskega. V drugi
polovici leta se je povečal uvoz hlodovine iglavcev iz Češke, ki je na mesečni ravni presegel 5.000 m3.
Nadaljevanje škod zaradi podlubnikov v vplivnem območju Slovenije (predvsem Češka, južni in zahodni del
Nemčije ter Avstrija) je zelo verjetno. Na podlagi podatkov o škodah zaradi podlubnikov in ob upoštevanju
napovedi za Češko, kjer predvidevajo 40–60 milijonov m3 – brez upoštevanja možnih dodatnih škod zaradi
vetrolomov –, ter ob upoštevanju padanja cen določenih (predvsem slabših) vrst žaganega lesa iglavcev v srednjeevropskem prostoru (in širše) so napovedi za gibanje cen sortimentov iglavcev nepredvidljive in z veliko
verjetnostjo negativne.
Aktualna gibanja cen hlodovine iglavcev so v srednjeevropskem prostoru in predvsem v Avstriji odvisna od kakovosti lesa: pri boljših sortimentih (iz rednih sečenj, zdravi les) so se cene konec leta začela rahlo povečevati. Pri
slabši hlodovini iglavcev ni zaznati cenovnega odboja, v določenih območjih (npr. z vetrolomi konec leta 2019
in na začetku letošnjega leta) se cene še naprej znižujejo.
Razmere na trgu hlodovine listavcev so bile v srednji Evropi in tudi v Sloveniji v letu 2019 stabilne z normalnimi
sezonskimi nihanji. Trg slabšega lesa listavcev (predvsem bukovine) je bil delno pod pritiskom povečanih količin
celuloznega lesa iglavcev in žagarskih ostankov, ki v nekaterih industrijah predstavljajo substitut lesu listavcev.
Slovenski trg slabšega lesa listavcev je pod neposrednim vplivom trga v Italiji, kjer so se cene med letom nižale
s težnjo dodatnih znižanj cen. Zmanjšanje povpraševanja in nižje cene za les slabše kakovosti listavcev so delno
posledica razmer na trgu lesnih kompozitov (iverne in vlaknene plošče).
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GIBANJE POVPREČNIH CEN IZBRANIH GLS V AVSTRIJI

Gibanje cen na avstrijskem trgu zaradi prevladujočega vpliva na slovenski trg vpliva na prodajne cene GLS družbe
SiDG. Na letni ravni so se znižale povprečne cene v vseh agregiranih skupinah sortimentov, ki so vhodna surovina
za lesnopredelovalne industrije. Padec je bil najbolj izrazit pri hlodovini. V segmentu lesa za energetsko rabo
gospodinjstev (izdelana 1-metrska drva) je bil avstrijski trg stabilen.
GIBANJE POVPREČNIH CEN IZBRANIH GLS V AVSTRIJI
Letne avstrijske povprečne cene 2010–2019

79

82

84

83
78

75,7

76,4

72

56

39

61

61

61

46

46

47

46

40

41

41

41

2011

2012

2013

2014

59

74,9

62

62,2

62,3

62,7

44

44

44

44,4

38,6

38,6

39,1

2016

2017

2018

40

66
64

42,3
37,7

36
2010

Hlodi eur/m3

Brusni les eur/m3

Vir: www.statistik.at; preračuni SiDG (neutežene kompozitne cene)
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T

veganja so sestavni del poslovanja, njihovo dobro poznavanje in razumevanje pa omogočata, da se pravočasno in pravilno odzovemo v čedalje bolj dinamičnem gospodarskem okolju. V SiDG se tega zavedamo in zaradi tega gradimo sistem upravljanja tveganj, ki zagotavlja, da so ključna tveganja, ki jim je
družba SiDG izpostavljena, prepoznana, ocenjena, obvladovana, izkoriščena in spremljana. Pri tem si prizadevamo vzpostaviti kulturo zavedanja o tveganjih, ki bo privedla do boljšega razumevanja tveganj in kakovostnejših
informacij za odločanje na vseh ravneh delovanja skupine. Obvladovanje tveganj želimo prenesti na vsakega zaposlenega, ki je s svojimi odločitvami in dejanji vsakodnevno izpostavljen tveganjem v okviru svojih delavnih
nalog ter pristojnosti.
V SiDG posebno pozornost namenjamo predvsem aktivnemu upravljanju naslednjih tveganj: okoljska tveganja,
tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, tveganja izgube dobrega imena, tveganja prevar in korupcije. Ker navedena tveganja predstavljajo jedrna tveganja pri poslovanju SiDG, si s proaktivnim pristopom k upravljanju teh
prizadevamo za njihovo znižanje v največji možni meri.
Odbor SiDG za upravljanje tveganj je v letu 2019 opravil dve redni seji in eno sejo v zoženi sestavi za področje
prodaje in logistike.
MATRIKA TVEGANJ DRUŽBE SIDG:

Tveganja v družbi vrednotimo po matričnem sistemu ob dodatnem upoštevanju ocene tveganj in teže prejetih
priporočil s strani notranje revizije.
MATRIKA TVEGANJ SIDG

VERJETNOST NASTANKA TVEGANJA (A)

Skoraj gotovo

6
17
10

1
9
8
9

4
1
1

Majhen

Srednji

Velik

Pogosto

Možno

Malo verjetno

Redko

1
4
Zanemarljiv / Zelo
majhen

FINANČNI VPLIV NA PODJETJE (B)
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GLAVNI SKLOPI AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI NA PODROČJU UPRAVLJANJA TVEGANJ
V LETU 2019:

▸ V sklopu vseh vodenih aktivnosti smo postopoma izvedli prenos odgovornosti za identifikacijo,
ovrednotenje in podajanje predlogov za zmanjšanje oziroma primerno upravljanje teh na vodje
sektorjev družbe.
▸ Funkcijo upravljanja s tveganji smo skladno s predhodno alinejo repozicionirali v funkcijo koordinacije in
zagotavljanja enotnih standardov (poenotenja) na nivoju družbe z vidika enakega pristopa in razumevanja
samih tveganj in njihovega upravljanja v SiDG.
▸ Prilagodili smo obseg zavarovanj kreditne izpostavljenosti prodajnega portfelja pri izbrani zavarovalnici
skladno s spremenjenimi pogodbenimi zahtevami prodajnih pogodb.
▸ Racionalizacija registra tveganj – za 71 obstoječih aktivnih tveganj je predlaganih več kot 30 združitev
med dvema ali več tveganji, kar bo rezultiralo v preglednejšem registru tveganj. Vsebinsko se združena
tveganja ne bodo ukinila, temveč novo formirana tveganja vsebujejo ključne opredelitve in vsebine vseh
združenih tveganj.
▸ Med internimi akti smo največje spremembe naredili v Pravilniku o obvladovanju kreditnih tveganj in
izterjavi, kjer smo s ciljem zagotovitve večje fleksibilnosti prodajne funkcije, pravilnik na novo vsebinsko
definirali v modularnem slogu, ki predstavlja nabor sklopov, ki jih lahko v Sektorju prodaje in logistike
skladno s poslovnimi potrebami in situacijo na trgu kombinirajo.
▸ Izvedba seje Odbora za upravljanje tveganj s fokusom na upravljanju kreditnih tveganj na strani Sektorja
za prodajo in logistiko:
 upravljanje terjatev,
 upravljanje zavarovanj terjatev in predlogi izboljšav,
 nadaljevanje iniciative za spremembo politike prejetih zavarovanj v smeri en kupec,
		 ena krovna garancija, ne več vezana na posamezno pogodbo.
▸ V letu 2019 so bile izvedene nadgradnje OLAP-orodja, uvedene pa so bile tudi dodatne funkcionalnosti
(razširitve oz. nove OLAP-kocke) na področjih, kjer je bila zaznana potreba. Orodje OLAP nam omogoča
celovitost poslovnega analiziranja in poročanja za celotno družbo s poudarkom na interakciji ter
povezovanju podatkov različnih virov in možnosti analiziranja po različnih dimenzijah.
▸ Uporaba novega, po meri razvitega produkta kreditnega zavarovanja za boljše in proaktivnejše upravljanje
kreditnega tveganja. Z navedenim smo hkrati zagotovili občutno znižanje stroškov zavarovanja kreditnih
tveganj in tudi večjo fleksibilnost prodajnega procesa v obdobjih potrebe po povečanem obsegu prodaje GLS.
Produkt zavarovalnice skupaj s prejetimi zavarovanji kupcev predstavlja trenutno optimalno rešitev pri
varovanju pred kreditnim tveganjem.
Razvoj upravljanja s tveganji v SiDG bomo tudi v prihodnje vodili kot dolgoročni proces razvoja in izboljšav,
pri čemer bomo prioritetno pozornost še vedno namenjali naslednjim skupinam tveganj:
▸ tveganja okolja,
▸ operativna tveganja (vključujoč tveganja vodenja in odločanja),
▸ finančna tveganja (kreditna),
▸ tveganja varnosti in zdravja,
▸ tveganja IT-okolja in
▸ tveganja prevar, korupcije ter drugih nezakonitih dejanj.
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Prioritete pri vzpostavitvi potrebnih procesov in internih kontrol so oblikovane na osnovi registra tveganj družbe
in identificiranih prioritet družbe.
V SiDG se pred tveganji zunanjega okolja varujemo s sistematičnim spremljanjem dogajanj v poslovnem okolju
ter pravočasnim odzivanjem nanje. V družbi smo kot najpomembnejše tveganje okolja prepoznali tveganja zakonodaje in regulative, sledijo mu tveganja finančnega okolja ter tveganja odnosov z deležniki (lastnik, javnost …),
ki so edina v sklopu tveganj zunanjega okolja ocenjena kot tveganja s srednjo pomembnostjo in verjetnostjo.
Operativna tveganja predstavljajo skupino tveganj, ki vključuje tveganja upravljanja človeških virov, komercialna tveganja, tveganja poslovnih procesov, tveganja varnosti in zaščite ter tveganja prekinitve poslovanja. Med
naštetimi v SiDG namenjamo posebno pozornost komercialnim in tveganjem poslovnih procesov. Operativna tveganja izhajajo iz neoptimalne definiranosti procesov in nezadostne informacijske podpore poslovanja.
V SiDG smo zavezani krepitvi procesne organizacije in s tem izboljšavi ter optimizaciji procesov, ki poteka vzporedno z izboljšavami informacijske podpore poslovanju.
Z operativnimi tveganji so tesno povezana tudi tveganja vodenja in odločanja. Mednje sodijo tveganja vodenja,
tveganja poslovno-finančnega odločanja in tveganja strateškega odločanja. Tveganja vodenja in poslovno-finančnega odločanja zmanjšujemo oziroma jih upravljamo s kontinuiranim procesom izboljšav internih predpisov,
rednim spremljanjem poslovanja in poročanjem različnim deležnikom.
Med komercialna tveganja uvrščamo tveganja proizvodno-dobavne verige – nekakovostno in neučinkovito
upravljanje vrednostne verige od proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov do prodaje kupcu. Ta tveganja
vključujejo:
▸ procese oddaje, izvedbe in nadzora izvajanja del,
▸ izkrivljanje distribucijskih kanalov (nespoštovanje krovnih in izvedbenih politik/navodil podjetja) in
▸ opravljanje storitev ali prodajo v nasprotju s pravili poslovanja družbe.
Tveganja zagotavljanja informacij niso zanemarljiva, zato predstavlja upravljanje tveganj, ki se nanašajo na
ustreznost informacijske podpore poslovanja in varnost informacijsko-komunikacijske tehnologije, neprekinjen
proces razvoja in uvajanja izboljšav.
Upravljanje s tveganji prevar in drugih nezakonitih dejanj vključujejo prevare, nezakonita dejanja, odtujitve
in zlorabe na vseh organizacijskih nivojih ter tretjih oseb, nepooblaščeno uporabo različnih virov, namerna poškodovanja in nasilna nezakonita dejanja. Upravljanje s tveganji kaznivih dejanj/prevar zahteva neprekinjen nadzor in kontrolo.
Ker je SiDG izpostavljen večjemu tveganju prevar zaradi narave dejavnosti, v SiDG od sprejetja internega
etičnega kodeksa še bolj smelo uveljavljamo politiko ničelne tolerance do prevar.
V skladu s splošno sprejeto oceno verjetnosti in pomembnosti zavzemajo finančna tveganja visoko mesto.
V SiDG zato tem kategorijam tveganj posvečamo posebno pozornost. To odseva v natančno opredeljenih postopkih upravljanja tveganj, ki vključujejo definirane limitne sisteme, ustrezen nivo spremljanja in poročanja o
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izpostavljenosti posameznemu finančnemu tveganju ter posvetovalno vlogo Odbora SiDG za upravljanje tveganj.
Sistem upravljanja finančnih tveganj nameravamo kontinuirano ocenjevati in nadgrajevati. Najpomembnejše finančno tveganje je kreditno tveganje.
Kreditno tveganje je od samega začetka poslovanja prepoznano kot najpomembnejše tveganje, ki mu je SiDG
izpostavljen pri poslovanju. Rezultati dosedanjega poslovanja jasno kažejo na uspešnost vzpostavljenega sistema
upravljanja s kreditnimi tveganji, kar je neposredni rezultat učinkovitega sodelovanja med sektorjem za prodajo
in logistiko ter sektorjem za finance. Sistem je zasnovan na primernem obvladovanju pogodbenih razmerij ter
proaktivni prodajni politiki, ki s svojimi aktivnostmi motivira kupce k rednemu poplačilu obveznosti do družbe.
Čeprav sistem upravljanja terjatev iz poslovanja omogoča učinkovito upravljanje kreditnega tveganja, v SiDG
kontinuirano izboljšujemo in nadgrajujemo upravljanje s kreditnimi tveganji tako v smeri prilagajanja uporabljenih zavarovalnih produktov kot v smeri digitalizacije in avtomatizacije, ki nam bodo omogočile doseganje primerljivih rezultatov iz upravljanja kreditnih tveganj tudi v prihodnje.
Čeprav ima SiDG močan pozitivni denarni tok z občutnim presežkom, veliko pozornosti in previdnosti posvečamo vodenju denarnega toka, predvsem na področju načrtovanja prilivov iz prodaje na odlog, saj je to glavni vir kreditnega in posledično likvidnostnega tveganja. SiDG je sposoben v vsakem trenutku izpolniti vse
dospele obveznosti. Uspešno poslovanje pa družbi zagotavlja dolgoročno plačilno sposobnost in povečuje lastniški kapital.
Družba v letu 2019 ni bila izpostavljena obrestnemu tveganju, saj v obravnavanem obdobju ni najemala kreditov.
NOTRANJA REVIZIJA

Notranja revizija je začela delovati v letu 2018. Kot aktivni člen sistema notranjih kontrol pomaga SiDG dosegati
postavljene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji in obvladovanja tveganj ter tako prispeva k dodajanju vrednosti z dajanjem neodvisnih in
nepristranskih zagotovil ter z opravljanjem svetovalnih dejavnosti.
V zadnjem četrtletju leta 2019 je družba opravila izbor novega notranjega revizorja, ki je od januarja 2020 redno
zaposlen v družbi. S tem je poslovodstvo družbe v soglasju z NS potrdilo odločitev o spremembi organiziranosti
funkcije notranje revizije v SiDG, in sicer iz pogodbenega (zunanjega) notranjega revizorja v notranjega revizorja, zaposlenega v družbi. Navedena sprememba izvira iz potrebe po redni vsakodnevni vpetosti notranje revizije
v poslovanje družbe.
V letu 2019 je zunanji izvajalec notranje revizije, družba 4E d.o.o., opravil naslednje notranjerevizijske preglede:
▸ Pregled izvajanja sečnje z najetimi izvajalci.
▸ Pregled področja prodaje.
▸ Odzivno poročilo o stanju izvajanja priporočil notranje revizije na dan 30. 9. 2019.
▸ Druga revidirana področja.
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V

maju 2020 je družba izdelala Spremembe in dopolnitve Poslovnega načrta za leto 2020, ki so pripravljene kot odziv na zaostrene razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov in žaganega lesa v Sloveniji in
širšem evropskem prostoru. Napoved zaostrenih razmer na trgu je bila podana že v trenutno veljavnem
poslovnem načrtu, razmere pa so se še dodatno zaostrile s pojavom virusa COVID-19 ter razglasitvijo epidemije v
pretežnem številu evropskih držav.
Glavni cilji poslovanja družbe v letu 2020 so:
▸ Načrtujemo sečnjo in spravilo v neto obsegu 1.115.000 m3, prav toliko razpoložljivih gozdnih lesnih
sortimentov za prodajo.
▸ Načrtovani povprečni strošek sečnje in spravila z najetimi kapacitetami je 17,93 EUR/m3.
▸ Načrtujemo 52.996.000 EUR čistih prihodkov od prodaje gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti
in skladiščih ter 151.000 EUR iz naslova prodaje GLS – ostalo. Družba načrtuje, da bo ustvarila 95,5 %
prihodkov od prodaje v Sloveniji in 4,5 % na tujih trgih.
▸ Povprečna prodajna cena gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladiščih je načrtovana v višini
47,53 EUR/m3.
▸ Ostali prihodki so načrtovani v višini 3.736.000 EUR (transport, storitve povezanim družbam,
certificiranje, sofinanciranje iz programa razvoja podeželja …).
▸ Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) za leto 2020 je načrtovan v višini 8.393.000 EUR, načrtovani čisti
poslovni izid iz poslovanja pa v višini 6.666.000 EUR.
▸ Za investicije načrtujemo porabiti 6.406.780 EUR lastnih sredstev. Največji delež predstavljajo gozdne
ceste in vlake ter lastne proizvodne kapacitete (sečnja in spravilo), transport in investicije v informatiko.
▸ Dodana vrednost na zaposlenega je načrtovana v višini 66.000 EUR.
▸ Konec leta 2020 družba načrtuje 320 zaposlenih.

Poslovno poročilo

70

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

Analiza uspešnosti poslovanja

08

71

72

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

73
2019

2018

Indeks

Prihodki od prodaje v EUR

66.942.801

74.806.412

89

Poslovni prihodki v EUR

65.871.025

76.902.107

86

Poslovni odhodki v EUR

52.062.215

62.745.479

83

1.175.093

452.255

260

Letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v EUR

13.051.569

14.570.829

90

Poslovni izid iz poslovanja v EUR (EBIT)

13.808.810

14.156.628

98

Čisti poslovni izid poslovnega leta v EUR

11.378.438

11.899.462

96

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

15.185.424

14.735.039

103

Dodana vrednost v EUR

24.710.656

22.481.944

110

Celotna sredstva v EUR na dan 31. 12.

53.844.328

49.105.525

110

Lastniški kapital v EUR na dan 31. 12.

43.823.197

37.994.237

115

271

239

113

245,35

211,39

116

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

100.716

106.353

95

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

22,10

24,89

89

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

27,81

31,03

90

1,23

1,29

95

POSLOVNI IZID

Amortizacija v EUR

BILANCA STANJA

ZAPOSLENI
Število zaposlenih na dan 31. 12.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
KAZALNIKI

Finančni vzvod = celotna sredstva/lastniški kapital

V letu 2019 smo prodali 1.349.482 m3 GLS na kamionski cesti in skladišču po povprečni ceni 48,38 EUR/m3.
Pri tem je bilo ustvarjenega 15.185.424 EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA).
Poslovni izid iz poslovanja znaša 13.808.810 EUR, konec leta 2018 je znašal 14.156.628 EUR.
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POSLOVNI IZID DRUŽBE SiDG V EUR
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2017
Poslovni izid pred davki

2018

2019

Čisti dobiček

Neto donos za državo (razlika med vrednostjo lesa in stroški poseka, spravila, gojenja ter gradnje cest in vlak)
je v letu 2019 znašal 27,9 EUR/m3. Iz tabele spodaj so razvidni vrednosti lesa in stroški za sečnjo, spravilo, gojenje ter gradnjo cest v primerjavi s koncesionarskim sistemom.
PRIMERJAVA NETO DONOSA DRŽAVE V PRIMERJAVI S KONCESIJSKO UREDITVIJO
Leto

Količina poseka
(m3)

Vrednost lesa
(EUR/m3)

Strošek poseka in
spravila, gojenja,
gradnja cest, vlak
(EUR/m3)

Neto
donos – EUR/m3

1.157.800

43,6

33,0

10,6

Koncesnine 2016 (1. polletje)

828.500

42,5

31,3

11,2

Donos SiDG 2016 (2. polletje)

530.422

47,6

20,5

27,1

Donos SiDG 2017

1.141.204

50,0

18,7

31,3

Donos SiDG 2018

1.515.925

50,1

24,0

26,1

Donos SiDG 2019

1.293.410

48,3

20,4

27,9

Povprečje koncesnine 2009–2016

Poslovni prihodki družbe v višini 65.871.025 EUR predstavljajo 99,8 % vseh prihodkov družbe in vključujejo
prihodke od prodaje, spremembo vrednosti zalog, usredstvene lastne proizvode in storitve ter druge poslovne
prihodke.
Prihodki od prodaje se pretežno nanašajo na prihodke od prodaje GLS na kamionski cesti in skladišču. V letu
2019 so ti znašali 65.287.939 EUR in so bili od realiziranih v letu 2018 nižji za 14 %.
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PRIHODEK IZ PRODAJE IN STROŠEK SEČNJE V EUR/m3 GLS
60
50
49,98

50,09

48,38

40
30
20

21,73
17,29

16,64

10
0

2017

2018

2019

Strošek sečnje v eur/m3 gls

Čisti prihodek iz prodaje v eur/m3 gls

Poslovni odhodki družbe znašajo 52.062.215 EUR. V strukturi odhodkov imajo 95,3-odstotni delež in so od
doseženih v letu 2018 nižji za 16,2 %.
STRUKTURA REALIZIRANIH POSLOVNIH ODHODKOV V EUR
Drugi poslovni
odhodki in oslabitve
Amortizacija
Stroški dela
Stroški blaga,
materiala in storitev
0

10.000.000
2018

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2019

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

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

Družba je realizirala investicije v skupnem znesku 3.412.977 EUR, od tega v opremo za lastno gozdno proizvodnjo
in v lastni transport 1.844.806 eur in v gozdno infrastrukturo 1.225.043 EUR.
V letu 2019 se družba ni zadolževala. Lastni viri financiranja so zadoščali za vse izvedene aktivnosti.
POSLOVNE DEJAVNOSTI
GOZDARSTVO

Gozdarstvo zajema izvajanje sečnje in spravila, odpremo lesa, vlaganja v gozdove ter izvajanje ostalih dejavnosti.
Med vlaganji v gozdove opravljamo gozdnogojitvena in varstvena dela, dela za krepitev ekoloških in socialnih
funkcij gozda, vlaganja v gozdno infrastrukturo ter odpravo poškodb na gozdni infrastrukturi po izvedeni sečnji, spravilu in odvozu lesa.
Delež sanitarne sečnje je znašal 48 % (615.946 m3).
V letu 2019 smo izvedli sečnjo in spravilo v obsegu 1.293.410 neto m3 GLS. Od tega smo z lastno gozdno proizvodnjo izvedli sečnjo in spravilo 91.388 m3 GLS, kar predstavlja 7,1 % celotnega poseka GLS v letu 2019 in
za 157 % višjo proizvodnjo kot v letu 2018.
S spodnjega grafikona je razvidno, da je gozdna proizvodnja znotraj leta potekala bolj enakomerno kot v preteklih dveh letih. Delovno najbolj intenziven je bil mesec oktober, ko smo posekali in spravili 129.406 m3 GLS.
Gibanje poseka gls 2017–2019 v m3
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SANITARNA SEČNJA

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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Leto 2019 je bilo v slovenskem gozdarstvu v znamenju obvladovanja gradacij podlubnikov na območjih vetrolomov in dokončanja sanacije vetrolomov iz preteklih let. V državnih gozdovih so poleg sanitarne sečnje vetroloma in s podlubniki napadenih dreves izvajanje del močno zaznamovale neugodne vremenske razmere ter
omejitve pri izvajanju rednih sečenj.
Največji obseg sanitarne sečnje je bil v PE Kočevje, kjer so bile gradacije podlubnikov največje. Tudi v PE Maribor je sanitarna sečnja vetroloma bistveno zaznamovala izvajanje sečnje in spravila. Zaradi nujnosti izvedbe sanitarne sečnje (obvezujoči kratki roki izvedbe del) smo prilagodili izvajanje rednih sečenj. Proizvodnja GLS se je
v PE Kočevje in PE Maribor odvijala na način največje možne dinamike sanitarne sečnje, redno sečnjo pa smo v
teh dveh poslovnih enotah izvajali le izjemoma.
Povečanemu obsegu sanitarnih sečenj smo prilagodili izvajanje gozdne proizvodnje z lastno gozdno proizvodnjo.
Lastne kapacitete smo prioritetno preusmerjali v sanitarno sečnjo. Zmanjšan obseg sečnje in spravila, ki je bil
posledica neugodnih vremenskih razmer v prvi polovici leta in omejitev izvajanja rednih sečenj v času vegetacije
listavcev, smo v družbi nadomestili ter do konca leta dosegli predvideni obseg proizvodnje.
Za zagotavljanje izvedbe sanitarne sečnje v predpisanih rokih smo v letu 2019 dodatno izvedli naslednje ukrepe:
▸ vzpostavitev sistema vodenja javnih naročil (JN) sečnje in spravila lesa,
▸ odvoz GLS na skladišča,
▸ pospešena izvedba gojitvenih in varstvenih del,
▸ dogovor z ZGS glede načina in prioritete pri izvajanju sanitarnih sečenj ter
▸ prerazporeditve delavcev znotraj poslovnih enot in med njimi.
S tem smo bistveno povečali odzivnost SiDG v razmerah naravne nesreče.
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Sečnja in spravilo 1–12 2019,
deleži v %
Odločba A – redna sečnja

Iglavci

Odločba C – sanitarna sečnja

18,0 %

Iglavci
45,3 %

Odločba A
52,2%

Odločba C
47,8 %

Listavci
34,2 %

Listavci
2,5 %

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

Iglavci
Listavci

Odločba C – sanitarna sečnja

4,4 %

10,3 %
Odločba A
Listavci

14,6 %

6,7 %

Odločba C
85,4 %
Iglavci
78,4 %
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Gradacije podlubnikov v državnih gozdovih še niso izzvenele in nanje moramo računati tudi v naslednjih
letih. Zgornja grafikona kažeta na siceršnje umirjanje obsega sanitarne sečnje, vendar pa 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 %.
LASTNA GOZDNA PROIZVODNJA

V skladu s strateškimi usmeritvami družbe smo v letu 2019 nadaljevali s povečevanjem kapacitet zmogljivosti v
lastni gozdni proizvodnji in pri prevozih GLS. Konec leta 2019 smo imeli v lastni gozdni proizvodnji 52 zaposlenih, v primerjavi s koncem leta 2018 smo število zaposlenih povečali za 16. Družba izvaja lastno gozdno proizvodnjo s kompletom za stojno sečnjo, ki ga sestavljata harvester in forwarder, gozdnim žičnim žerjavom, dvanajstimi
prilagojenimi kmetijskimi traktorji in petimi gozdarskimi zgibniki.
Organizirali smo skupino v PE Kočevje na delih predsečnje pri strojni sečnji s ciljem povečanja učinkov strojne
sečnje. Zaposlili smo delavce za delo v PE Postojna za sečnjo in spravilo ter prevoz GLS. Po dobavi dveh zgibnikov smo v drugi polovici leta aktivirali dve skupini za delo, v decembru pa še kamion za odvoz GLS. S tem smo
poleg lastne gozdne proizvodnje na območju PE Kočevje in PE Maribor v oktobru to aktivirali tudi v okviru
PE Postojna.
Sečnja in spravilo GLS sta bila z lastno gozdno proizvodnjo realizirana v obsegu 91.388 m3, kar je za 157 % več
od realiziranega v letu 2018, ko smo z lastnimi kapacitetami realizirali 35.596 m3. Izvedli smo negovalna in varstvena dela na 20 ha in za realizacijo teh porabili 365 norma ur (Nh) ter realizirali 399 Nh na delih, povezanih s
čiščenjem podrtih dreves na trasah gozdnih prometnic.
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 močno povečali odzivnost in skrajšali
roke izvedbe na minimum.
▸ Izvajali smo gojitvena dela, vključena v odločbah za izvedbo sečnje in spravila, kjer smo sečnjo izvajali
z lastnimi kapacitetami.
▸ 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
z minimalnimi motnjami realizirali odvoz GLS.
LASTNI TRANSPORT

V letu 2019 smo s kamioni prepeljali skupno 148.043 m3 GLS s kamionske ceste oziroma 11 % prodanih GLS 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 2019 smo imeli v lastnem transportu petnajst zaposlenih, v primerjavi s koncem leta 2018 smo število zaposlenih povečali za enega zaposlenega. Konec leta družba razpolaga z dvanajstimi kamioni s prikolicami, tremi vlačilci s prikolicami in dvema dodatnima prikolicama
za vlačilce.
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IZVAJANJE GOJITVENO-VARSTVENIH DEL IN GOZDNEGA GRADBENIŠTVA

Izvajanje vlaganj v gozdove, ki so v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del, del za ekološke in socialne funkcije ter del v gozdnem gradbeništvu, smo tudi v letu 2019 prilagajali izvajanju sečnje. Stroški izvajanja ukrepov
GVG in gozdne infrastrukture so znašali 3.706.785 EUR, investicije pa so znašale 1.225.043 EUR. Skupna vlaganja v gozdno infrastrukturo so vrednostno primerljiva z letom 2018, po strukturi izvedenih ukrepov pa precej
spremenjena. V okviru razpoložljivih sredstev v letu 2019 so stroški za gozdno infrastrukturo močneje narasli
(vzpostavitve prvotnega stanja, sanacije, vzpostavitve prevoznosti), zaradi česar smo morali posledično zmanjšati investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo.
GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

Kljub velikemu obsegu sanitarne sečnje zaradi podlubnikov ter delno zaradi vetroloma smo skozi celotno leto
intenzivno izvajali vlaganja v gojitvena in varstvena dela. V četrtem kvartalu smo realizirali zelo velik obseg gojitveno-varstvenih ukrepov: sadnja na površinah prizadetih v ujmah, obeleževanja sadik, premaz vršičkov ter
zaščita s tulci. Vsa dela, vezana na PRP-sheme, smo v celoti realizirali. Vse ukrepe smo izvedli skladno s prejetimi
B-odločbami ZGS.
GOZDNA INFRASTRUKTURA

V letu 2019 smo v SiDG izvedli osnovna gradbena dela na več kot 187 kilometrih gozdnih prometnic in izdelali
152 manjših objektov (rampni prostori, stojišča žičnic, prepusti, mulde, obračališča …).
Leta 2019 so bila izvedena naslednja gradbena dela na zahtevnih gradbenih projektih:
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

1997

Snežnik, Leskova dolina

Javna cesta 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

1665

Rogaška Slatina

GC Strmec–Ravnocerje – rekonstrukcija

m

1996

Idrija II

Usad Majnšk – sanacija plazu (delno)

kos

1
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UREJANJE GOZDOV

Ključna področja urejanja gozdov so: pokrivanje področja gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja v družbi SiDG, usmerjanje in usklajevanje socialnih ter ekoloških funkcij, pokrivanje problematike varstva
gozdov, vzpostavitev in vzdrževanje okoljskih standardov ter strokovna podpora poslovnim enotam.
SiDG je aktivno sodeloval pri predstavitvah osnutkov sprememb za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot (GGN GGE) in na javnih razgrnitvah osnutkov GGN GGE.
Organizirali smo terenske delavnice (Primeri dobre prakse – obvladovanje podlubnikov) ter pripravili demonstracijske objekte za izvedbo poletne sečnje. Predstavniki SiDG so se udeležili večine strokovnih delavnic s področja urejanja gozdov in tako izpopolnjevali strokovna znanja v družbi. Kot aktivni deležnik smo sodelovali na
delavnicah v okviru projekta Beechpower.
Na področju certificiranja po shemah FSC in PEFC smo v letu 2019 opravili pripravo podjetij, ki so v shemi skupinskih certifikatov na zunanjo FSC-kontrolo, SiDG je sodeloval pri izvedbi FSC-kontrol s strani zunanjega presojevalca v šestih podjetij. Uspešno smo prestali PEFC-kontrolo državnih gozdov s strani Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije ter tretjo FSC kontrolo državnih gozdov s strani certifikacijskega organa Soil Association.
Sodelovali smo tudi pri opravljanju zunanje FSC-kontrol štirih gozdnih posesti.
SiDG je v letu 2019 izvedel celoten postopek do pridobitve FSC-certifikata za osem podjetij in izvedel dva pregleda podjetij za vključitev v skupinsko FSC-shemo. Izvedli smo dopolnitev derogacijske vloge za uporabo visoko
tveganega insekticida. Na 31. 12. 2019 je imela družba SiDG v FSC- in PEFC-shemi 65 certificiranih podjetij.
Sklenili smo 66 aneksov k pogodbam o certificiranju.
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PRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

V letu 2019 je bilo prodanih 1.349.482 m3 GLS na kamionski cesti in iz skladišč, kar je 7 % manj kot leta 2018, ko
smo prodali 1.451.694 m3. Pri tem smo dosegli povprečno prodajno ceno 48,38 EUR/m3. Dosežena povprečna
cena je od dosežene v letu 2018 nižja za 1,71 EUR/m3.
Poleg prodaje GLS s kamionske ceste in skladišč smo v letu 2019 izvedli še prodajo 2.644 m3 lesa na panju ter
prodajo 1.881 m3 sečnih ostankov za proizvodnjo zelenih sekancev, preračunano iz prostorninskih metrov nasutih sekancev v m3.
Povprečna mesečna prodaja je znašala 112.457 m3, najvišja je bila dosežena v mesecu marcu, in sicer 135.796 m3,
ter pričakovano najnižja v decembru, tj. 91.245 m3.
PRODAJA GLS V m3 IN DOSEŽENA POVPREČNA MESEČNA CENA V EUR/m3
NA KAMIONSKI CESTI IN SKLADISČIH
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STRUKTURA PRODAJE GLS PO VRSTAH PRODAJE

Izvajale so se dolgoročne pogodbe z razpisa v decembru 2017 in pogodbe, razpisane v maju 2018. Po prvem razpisu je bilo podpisanih 152 pogodb, po drugem 54. V letu 2019 ni bilo sklenjenih novih dolgoročnih pogodb,
so pa bile pogodbe z razpisa v maju 2018 večinoma do konca leta 2019 tudi izpolnjene. Prodaja GLS po dolgoročnih pogodbah je v letu 2019 predstavljala 69,4 % oziroma za 15,96 odstotne točke več kot v letu 2018. Kljub
velikemu številu dolgoročnih pogodb so bile za prodajo GLS v letu 2019 pomembne tudi kratkoročne pogodbe,
na podlagi katerih je bilo prodano 23 % GLS. Kratkoročne pogodbe predstavljajo dober prodajni instrument,
ko v posameznih obdobjih prihaja do presežkov GLS, kar se je lani še vedno dogajalo ob nadaljnjem poteku
sanacije in obvladovanju širjenja podlubnikov. Javne dražbe so predstavljale 7-% delež v prodaji, večji del je obsegal spomladansko prodajo količin GLS, 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 GLS ob jesenski pospešeni
sanaciji sestojev, prizadetih po podlubnikih, na območju PE Kočevje in PE Maribor. Direktne prodaje je bilo le
1 %, in sicer večinoma za fizične osebe, ki kupujejo drva v majhnih količinah, večinoma 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

1.349.482

100

48,38

SKUPAJ

Najvišje povprečne cene so bile dosežene na kratkoročnih pogodbah na osnovi javnega zbiranja ponudb
(52,18 EUR/m3) in so bile več kot 5 EUR 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.
V letu 2019 je bil obseg prodaje na panju minimalen v primerjavi s prodajo GLS na kamionski 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 PE Postojna (1.085 m3) in PE Maribor (1.062 m3).
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STRUKTURA PRODAJE GLS
STRUKTURA PRODAJE GLS PO SORTIMENTIH IN DOSEŽENE CENE

Tudi v letu 2019 so v strukturi prodaje GLS prevladovali iglavci, ki so dosegli 65-% delež. Delež iglavcev je 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.
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 iglavcev. 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/m 3)
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 negativen vpliv na doseženo povprečno ceno pa predstavlja izrazit negativni trend tržnih cen pri vseh sortimentih
iglavcev v srednji Evropi.
Največji vpliv na prodajne cene sortimentov družbe SiDG ima avstrijski trg. Referenčni sortimenti na trgu Avstrije, ki neposredno vplivajo na prodajne cene v dolgoročnih pogodbah, posredno pa lahko vplivajo tudi na povpraševanje pri drugih vrstah prodaje (javno zbiranje ponudb in javne dražbe), so imeli v letu 2019 tri tipe gibanj
cen. V prvo skupino spadata sortimenta hlodi smreka B 2b in hlodi bor B 2a, ki sta imela izrazito negativen trend
s padci cen do 20 %. Drugi tip gibanja cen sta imela sortimenta celulozni les smreka/jelka in brusni les smreka/
jelka, kjer je bil padec nekoliko manjši, a z izrazitim padcem v zadnjem kvartalu leta. Tretji tip gibanja cen imata
sortimenta hlodi bukev B 3 in les za plošče, bukev, pri katerih ni bilo večjih odmikov med mesečnimi cenami.
INDEKS MESEČNIH REFERENČNIH CEN V AVSTRIJI (L. 2018 = 100)
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Vir osnovnih podatkov: Statistik Austria, obdelava SiDG (februar 2020)
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Izraziti presežek ponudbe lesa na vseh sosednjih trgih je pomenil močan vpliv na zniževanje cen, ki je za les slabše kakovosti trajal vse leto 2019, le za hlodovino boljše kakovosti je bil v zadnjih mesecih zaznan določen pozitiven trend.
Popolnoma drugačen trend gibanja cen je bil v letu 2019 zabeležen pri lesu listavcev. Trend je tudi na sosednjih
trgih izkazoval določeno stabilnost, kar se je pozitivno odražalo tudi na povprečni doseženi ceni. V primerjavi
z letom 2018 je bila povprečna cena hlodovine listavcev višja za 1,12 EUR/m3 in je dosegla ceno 65,89 EUR/m3.
Manjši dvig povprečne cene je bil dosežen tudi pri ostali oblovini listavcev (+0,88 EUR/m3), ki je dosegla
44,78 EUR/m3.
STRUKTURA PRODAJE GLS V LETU 2019 PO SKUPINAH GLS
Hlodi listavcev
8%
Ostala oblovina

65,89 EUR/m3

iglavcev
17 %
33,32 EUR/m3

Ostala oblovina
listavcev
27 %
44,78 EUR/m3

Hlodi iglavcev
48 %
52,65 EUR/m3

PRODAJA GLS NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH

Družba je v letu 2019 prodala na domačem trgu 97,3 % GLS. Izrazito prevladujoč delež prodaje GLS na domačem
trgu je predvsem rezultat prodaje GLS po dolgoročnih pogodbah, kjer imajo kupci tudi obvezo, da celotno količino
GLS predelajo z lastnimi kapacitetami. Tudi pri drugih oblikah prodaje so prevladovali kupci z območja Slovenije.
Na tuje trge je družba prodala 2,7 % vseh prodanih količin GLS.
V države EU je družba neposredno prodala 16.373 m3.
V tretje države je družba prodala 19.624 m3 GLS, 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 GLS, skladiščeni že v letu 2018.
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RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE GOZDOV

Družba SiDG v imenu in za račun Republike Slovenije razpolaga z gozdovi ter jih pridobiva. Ena izmed ključnih
nalog SiDG je pridobivanje in s tem povečevanje gozdov v lasti Republike Slovenije, kar je zapisano že v našem
ustanovnem zakonu, Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, in na njegovi podlagi sklenjeni Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov. Pridobivanje gozdov
v imenu in za račun RS pomeni, da postane lastnik pridobljenih gozdnih zemljišč RS z nakupom, darilnimi pogodbami ali v dednih postopkih. Družba v imenu in za račun RS opravlja tudi posle razpolaganja z gozdovi, med
katere sodijo prodaja, razdružitve solastnine in menjava gozdnih zemljišč, obremenjevanje gozdov s stvarnimi pravicami (služnosti, stavbne pravice), sklepanje najemnih pogodb ter izdajanje različnih soglasij za posege v prostor.
Kupnine od prodaje gozdnih zemljišč, nadomestila za stavbne pravice in služnosti se nakazujejo v posebni proračunski sklad za gozdove, gozdni sklad, pri pridobivanju gozdov pa se plačane kupnine s strani SiDG iz gozdnega sklada povrnejo. Pri izvajanju nalog v primeru nepremičnin z mešano dejansko rabo SiDG uspešno sodeluje
tudi z drugimi upravljavci državne lastnine, zlasti Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
V letu 2019 smo izvajali aktivnosti, usmerjene v zasledovanje temeljnih strateških ciljev, kakor izhajajo iz sprejetih
dokumentov:
▸ povečevanje lastništva državnih gozdov, zlasti v kompleksih (površina nad 5 ha), varovalnih gozdov, gozdov
s posebnim pomenom, gozdov na zavarovanih območjih (naravni parki ipd.) ter gozdov v obmejnem pasu,
▸ zmanjšanje deleža gozdov v solastnini RS,
▸ prodaja manjših gozdov, ki niso del kompleksa in niso v bližini kompleksa gozdov v lasti RS.
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 ha. Republika Slovenija ima trenutno v lasti 236.400 ha gozda in gozdnih površin, kar
predstavlja približno 21 % vseh gozdnih površin v Sloveniji in s katerimi v večinskem delu upravlja SiDG.
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NAKUP

V preteklem letu smo sklenili 235 kupoprodajnih pogodb, na podlagi katerih je RS v last pridobila 1.409 ha
gozdnih zemljišč.

Legenda:
Svetlozelena področja – območja gozdov v lasti RS
Rdeče točke – lokacije nakupov gozdov
Slika: Državni gozdovi s približnim prikazom lokacij nakupov gozdov v letu 2019

Pridobili smo 387 ha gozdnih površin na posebnih zavarovanih območjih in 1022 ha gospodarskega gozda.
Odkupili smo 164 ha solastniških deležev, v obmejnem pasu smo odkupili 690 ha gozdnih zemljišč. Pri tem je
treba upoštevati, da so določeni gozdovi hkrati v več kategorijah – npr. gospodarski gozd je lahko v solastnini in
je hkrati še v obmejnem pasu.
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ZAPUŠČINSKI POSTOPKI

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 ha gozdov. Predvsem
postopki omejitve dedovanja zahtevajo veliko strokovnega sodelovanja, saj je treba izbrati, večkrat v konkurenci
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 sodelovanju z
državnim odvetništvom.
PRODAJA

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 ha 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.
NEODPLAČNI PRENOSI

SiDG lahko na podlagi zakonske določbe na občine neodplačno prenese lastninsko pravico na državnih gozdovih, 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 ha zemljišč.
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NAKUPI, KADUCITETE, PRODAJA IN NEODPLAČNI PRENOSI – PRIMERJAVA REALIZACIJE V LETIH
2019 IN 2018:
2019

2018

število

ha

število

ha

235

1409

68

461

Zapuščinski postopki – kaducitete

78

37

102

51

Prodaja

62

32

25

14

4

1,5

Nakupi

Neodplačni prenosi

SOGLASJA, NAJEMI, SLUŽNOSTI IN STAVBNE PRAVICE

S 1. 1. 2019 so začela veljati s strani Vlade RS potrjena Pravila o najemu gozdnih zemljišč, ki so podlaga za oddajanje gozdnih zemljišč in objektov ter s katerimi so bile ukinjene pogodbe o soglasju, ki so do uveljavitve navedenih pravil začasno urejale najeme in najemom podobne situacije.
Na podlagi navedenih pravil je SiDG sklenil 44 najemnih pogodb, s katerimi SiDG v okviru svojih upravljavskih
upravičenj dovoljuje uporabo gozdnih zemljišč za različne namene, kot so denimo gradnje gozdnih vlak, postavljanje obvestilnih, spominskih in opozorilnih tabel ter druge primerne opreme, uporabo gozdnih zemljišč za učne
poti, športne in kulturne dejavnosti ter prireditve, opazovalne in znanstvene namene. Prav tako smo izdali 116
soglasij in sklenili 76 pogodb o služnostih za različne posege v prostor, kot je npr. sečnja nadmernega drevja
na trasah koridorjev infrastrukturnih vodov (zlasti električnih), ter še za številne druge namene, ki pomembno
prispevajo k načinu gospodarjenja z državnimi gozdovi v smislu doseganja širših ekoloških, socialnih in drugih
pomembnih družbenih ciljev (elektrovodi, vodovodi, plinovodi ipd.). V letu 2019 je družba podelila stavbno
pravico za vzpostavitev kolesarske steze.
GEODETSKI POSTOPKI

SiDG v sklopu upravljanja z gozdovi sodeluje tudi v geodetskih postopkih, kar predvideva široko paleto aktivnosti.
Z aktivnim sodelovanjem v geodetskih postopkih prispevamo k racionalnejši in pravno urejeni rabi prostora tako
za državo kot tudi druge sodelujoče subjekte, zlasti občine.
Skupno število evidentiranih, izvedenih in zaključenih (z dokončnimi in pravnomočnimi upravnimi odločbami
oziroma sklepi) geodetskih postopkov, pri katerih je družba aktivno sodelovala, je 692 zadev, od tega 186 statusnih sprememb na parcelah ter 506 postopkov ureditev mej in drugih geodetskih postopkov. Realizacija geodetskih postopkov je v letu 2019 dosegla 92 % glede na predvidenih 750 postopkov.
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SOGLASJA, NAJEMI, SLUŽNOSTI IN STAVBNE PRAVICE – PRIMERJAVA REALIZACIJE V LETIH 2019
IN 2018:
2019

2018

število

število

Soglasja, najemi, služnosti in stavbne pravice
Najemi

44

Služnosti

76

Soglasja

116

Stavbne pravice
Geodetski postopki

UPRAVLJANJE Z OBJEKTI

117

1
692

589

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 (MKGP) pridobila v upravljanje 33 objektov. Skupaj je v upravljanju družbe tako 316 objektov.
Stalni nalogi družbe sta obnova in vzdrževanje objektov, ki imajo status kulturnega spomenika. Poleg zgoraj navedenih objektov ima družba SiDG v upravljanju še dodatnih 44 objektov s statusom kulturnega spomenika državnega pomena. Ker ti zapadejo posebnemu režimu upravljanja in vzdrževanja, mora biti kakršen koli poseg
skladen z zahtevami strokovnih služb Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
Večina vseh 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. Na podlagi predhodno izvedenih geodetskih postopkov evidentiranja na Geodetski upravi Republike Slovenije je SiDG podal
predlog za izbris 23 objektov.
V postopku evidentiranja objektov na terenu (geodetski postopki evidentiranja) je 50 potencialno najbolj perspektivnih objektov, ki bi jih lahko družba tržila in z njimi aktivno upravljala. Zaradi razpršenosti objektov in
obsega predhodno potrebnih del so postopki evidentiranja ter nadaljnjega načrtovanja aktivnosti dolgotrajni
in zamudni.
V letu 2019 je družba začela s prenovo tistih objektov, ki imajo urejen status in predstavljajo perspektivni kompleks za trženje ter aktivno upravljanje. Tako sta bila na lokaciji Mašuna obnovljena dva objekta, ki jih družba
oddaja v najem (turistično-rekreativna funkcija gozda).
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ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Uresničevanje strateških in poslovnih ciljev družbe je odvisno od zaposlenih, pri čemer so pomembni zlasti njihova strokovna usposobljenost, kompetence, zadovoljstvo in motiviranost. Zato si prizadevamo za ustvarjanje
delovnega okolja, v katerem vladajo medsebojno zaupanje, dobri odnosi in skrb za napredek ter razvoj. Posebno
pozornost namenjamo tudi zmanjševanju tveganj za nezgode pri delu.
V letu 2019 smo s ciljem vzpostavitve učinkovitejših procesov dela in bolj poenotenega ter transparentnega
upravljanja delovnih mest in zaposlenih vzpostavili novo organizacijsko strukturo ter sprejeli novo sistemizacijo
delovnih mest, ki ji je sledilo še novo ovrednotenje. Prenovljeni sistem nagrajevanja, ki temelji na načelu meritokracije, se v celoti uveljavlja z letom 2020.
Doseganju ciljev in razvoju družbe sledi tudi zaposlovanje v družbi. Nove sodelavce izbiramo premišljeno in jim
omogočamo kariero, osebnostno rast ter razvoj. V letu 2019 smo zaposlili 42 novih sodelavcev. 11 sodelavcem je
pogodba o zaposlitvi prenehala. V primerjavi z letom 2018 se je število zaposlenih povečalo za 13 %, in sicer predvsem zaradi širitve lastne gozdne proizvodnje.
Z namenom spodbujanja boljših medsebojnih odnosov smo v letu 2019 prvič izvedli tudi izbor »naj sodelavcev«
po posameznih organizacijskih enotah.
PODATKI O ZAPOSLENIH V DRUŽBI
2019

2018

2017

271

239

168

12

11

5

Povprečna starost (v letih)

42,1

41,8

41,1

Delež žensk (v %)

23,6

23,8

28,0

7

6

6

2019

2018

Indeks 2019/2018

271

239

113

PE Kočevje

42

42

100

PE Ljubljana

26

25

104

PE Maribor

29

27

107

PE Postojna

29

29

100

Oddelek za gozdno proizvodnjo in transport

71

50

142

Število zaposlenih
Število zaposlenih za določen čas

Število invalidov

GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V DRUŽBI PO PE

SiDG (skupaj)
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ZAPOSLENI V LASTNI GOZDNI PROIZVODNJI IN TRANSPORTU

Na začetku leta je v gozdni proizvodnji 50 zaposlenih. V tem letu družbe ni zapustil nihče od zaposlenih, smo pa
na novo zaposlili 21 delavcev, in sicer enega delovodjo, enega voznika kamiona, dva v tehnični službi in ostalih
17 v neposredni gozdni proizvodnji. Na podlagi teh zaposlitev smo oblikovali nove skupine, izvedeli prerazporeditve, organizirali skupine za predsečnjo pri strojni sečnji ter nadomeščali delavce na trajnem bolniškem staležu. Skupaj je bilo konec leta v gozdni proizvodnji zaposlenih 71 delavcev, od tega 28 sekačev, 14 traktoristov,
štirje upravljavci strojne sečnje, dva upravljavca žičnice, 14 voznikov tovornjakov, pet delovodij, dva zaposlena v
tehnični službi, en vodja oddelka in ena zaposlena v režijskih službah.
IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Pregled izobrazbene strukture zaposlenih v družbi je razviden s spodnjega grafa. Najmanj VII. raven izobrazbe
ima 132 zaposlenih, kar predstavlja 49 %.
10. raven
(Doktorat znanosti, 3. bolonjska stopnja)
1
9. raven
(Magisterij znanosti)
8

1. raven (OŠ nedokončana)
1

2. raven
(OŠ dokončana)
21
8. raven
(Univ. izobrazba,
2. bolonjska stopnja)
52

7. raven
(VSŠ, 1. bolonjska
stopnja)
71
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3. raven
(Nižje poklicno
izobraževanje)
3

4. raven
(Srednje poklicno
izobraževanje)
38

5. raven
(Srednja strokovna
izobrazba)
49
6. raven
(Višješolski
program)
26
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UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE

Oblikovati želimo privlačno delovno okolje, zato uvajamo ukrepe, s katerimi zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter koriščenje nekaterih ugodnosti za zaposlene skladno z zakonodajo:
▸ zaposlenim omogočamo vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje,
▸ zaposlenim omogočamo sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene in njihove
družinske člane,
▸ omogočamo vključitev v dodatno kolektivno zdravstveno zavarovanje za vse zaposlene,
▸ uveden je fleksibilni delovni čas,
▸ v družbi organiziramo različne dogodke, namenjene neformalnemu druženju med zaposlenimi,
▸ zainteresiranim zaposlenim so na voljo izobraževanja in
▸ nagrajevanje je del plačnega sistema.
FLUKTUACIJA

Stopnja fluktuacije je v letu 2019 znašala 3,9 % in se je v primerjavi z letom 2018 znižala za 1,8 odstotne točke.
Načrtovani odhodi so bili posledica izteka pogodb o zaposlitvi za določen čas in upokojitve, nenačrtovani pa
odpovedi, podane s strani zaposlenih v šestih primerih, in ene smrti. Največ novo zaposlenih v letu 2019 sodi v
starostni skupini od 24 do 28 let in od 39 do 43 let. Povprečna starost se je glede na leto prej povišala za tri mesece z 41,8 na 42,1 leta.
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

Stopnja absentizma (odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb oziroma drugih zdravstvenih razlogov) je v letu
2019 znašala 4,3 % in se je glede na leto 2018 povišala za 0,1 odstotne točke. Zadnji znani podatek o stopnji absentizma v Sloveniji je za obdobje januar–september 2019 in znaša 4,6 % (vir: https://www.nijz.si/sl/podatki/
bolniski-stalez).
Število izgubljenih koledarskih dni v družbi na zaposlenega v letu 2019 je 10,7, kar je 0,6 dneva več kot v letu 2018.
BOLNIŠKAodsotnost
ODSOTNOST
V LETU
2019 V URAH
Bolniška
v letu
2019
12000
10000

10220

8000
6000

4504

4000
2000

2452
1336

1705

1488
688

0

Bolezen
do 30
dni

Bolezen
nad 30
dni

Nega
Bolezen
nad 90
koledarskih
dni

Nesreča
pri delu
do 30
dni

Nesreča
pri delu
nad 30
dni

Poškodba
izven dela
do 30
dni

432
Poškodba
izven dela
nad 30
dni

40

363

Poškodba Spremstvo
izven dela
nad 90 kol.
dni

Podatki iz tabele o bolniški odsotnosti v letu 2019 kažejo, da je bil največji delež zadržanosti (10.220 ur oziroma 44 %) posledica
bolezni do 30 dni, 5992 ur pa zaradi nesreč pri delu.
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IZOBRAŽEVANJE

Zavedamo se pomena ustrezno strokovno izobraženih kadrov, zato zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Zaposleni redno poglabljajo svoje strokovno znanje in se seznanjajo z
novostmi, ki jih morajo poznati za kakovostno ter uspešno opravljanje svojih nalog. V letu 2019 smo za stroške
izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja namenili sredstva v višini 41.744 EUR oz. omogočili 621 različnih
individualnih udeležb na izobraževanjih.
V letu 2019 beležimo porast internih izobraževanj. 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 udeležilo internega izobraževanja Optimalno ovrednotenje GLS, odpravljanje nepravilnosti pri razvrščanju in poenotenja 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).
Tudi v letu 2019 smo sodelovali s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna ter Biotehniško fakulteto in trem
dijakom ter 19 študentom omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varno in zdravo delovno okolje je osnovni pogoj za produktivnost ter zadovoljstvo delavcev, zato v družbi zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo velik pomen. Področje je urejeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vsebuje tudi ukrepe za zmanjšanje tveganj. Veliko skrbi posvečamo preventivnemu ravnanju in ozaveščanju
zaposlenih glede varnega dela. Zaposlene pred nastopom dela seznanimo z nevarnostmi in ukrepi za varno delo
ter predpisano delovno opremo. Stremimo k nenehnemu izboljševanju varnosti in zdravja pri delu, zato si ves čas
prizadevamo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov.
Za dosego teh ciljev smo zavezani k:
▸ spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo
in zdravjem pri delu, ter s primernim in pravočasnim uvajanjem teh zahtev v prakso,
▸ preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja sodelavcev,
▸ določanju varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanju nevarnosti,
izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabi osebne varovalne opreme,
▸ zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja glede na naravo dela, z uporabo ustrezne, brezhibne in
ergonomske delovne opreme,
▸ periodičnemu spremljanju delovanja sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s stalnimi izboljšavami,
▸ doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjševanja tveganj za nastanek
poškodb ali zdravstvenih okvar,
▸ izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanju sodelavcev na taka dela, ki ustrezajo
njihovemu zdravstvenemu stanju,
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▸ izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim strokovnim nadzorom nadrejenih oseb,
▸ sprotnemu dopolnjevanju izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih
procesih,
▸ nenehnemu usposabljanju, dvigovanju zavesti vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o pomembnosti
varnosti ter zdravja pri delu.
Na področju varnosti in zdravja pri delu je zaposlen en strokovni delavec, za opravljanje nalog pa so usposobljeni
še štirje zaposleni, po eden na vsaki PE.
NEZGODE PRI DELU

Poklici gozdne proizvodnje statistično spadajo med najnevarnejše poklice.
V letu 2019 se je v družbi zgodilo devet nezgod pri delu, kar pomeni tri več kot v letu 2018. Vse nezgode so se
zgodile v sektorju za gozdarstvo, od tega petim proizvodnim delavcem in štirim ostalim delavcem v proizvodnji
in oddaji GLS. Večina navedenih nezgod je bila posledica zdrsov na terenu (pet), rušenja materialnega povzročitelja – zrušenje skladovnice hlodovine (ena), ostalo pa predstavljajo tri nezgode.
Povečanje obsega nezgod pri delu je v korelaciji z uvedbo lastne gozdne proizvodnje v družbi in intenzivne rasti
števila zaposlenih v gozdarski proizvodnji.
MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA

V letu 2019 smo izvedli raziskavo o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih. Vabilo za izpolnjevanje ankete so dobili vsi zaposleni, izpolnilo pa jo je 244 naslovnikov oz. 91 %. V primerjavi z letom 2018, ko jo je izpolnilo 68 % naslovnikov, se je odzivnost povečala za 23 %.
Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih je bilo upoštevanih 30 indikatorjev, ki se nanašajo na individualne značilnosti zaposlenega, značilnosti posla in organizacijske značilnosti. Sestavljeni indeks je pokazal, da je zadovoljstvo zaposlenih v družbi izrazito visoko, saj srednja (povprečna) vrednost na lestvici od 1 do 6 znaša 4,47 točke.
Indeks v letu 2018 je znašal 4,39 točke, kar pomeni, da se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo.
Pomembno spremembo v primerjalnem kontekstu predstavlja indeks, sestavljen iz spremenljivk, ki se nanašajo
na organizacijske značilnosti, in vključuje osebno zaupanje zaposlenih v vodstvo podjetja. Ta je v primerjavi z meritvijo v letu 2017 (3,81) in v letu 2018 (4,41) pokazal višjo povprečno vrednost, in sicer 4,62 na lestvici od 1 do 6.
Iz meritev izhaja tudi, da so zaposleni zadovoljni z delom, predani in lojalni.
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ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Gozdni ekosistemi imajo velik vpliv na širše naravno okolje in na celotno bližnjo ter daljno okolico. V družbi
SiDG se tega zavedamo, zato ekonomsko uspešnost poslovanja in s tem intenzivnost gospodarjenja z gozdom
vseskozi usklajujemo z neproizvodnimi cilji trajnostnega upravljanja državnih gozdov.
V skladu z Nacionalnim gozdnim programom, Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije,
Zakonom o gozdovih, gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij ter gozdnogospodarskimi
načrti gozdnogospodarskih enot (GGN GGE) se trudimo uresničevati vse tri glavne skupine funkcij gozdov:
▸ 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 pridobivanja drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska
funkcija.
Sočasnega uresničevanja vseh funkcij na vseh površinah pa ni vedno mogoče zagotoviti, zato se je v praksi
izoblikoval dvonivojski pristop varovanja naravnega okolja pri gospodarjenju z gozdovi, ki ga uresničujemo tudi
v družbi SiDG:
▸ Na območjih, kjer ekološke funkcije ne izstopajo: izvajamo splošne gozdnogojitvene usmeritve in ukrepe
za realizacijo proizvodnih ciljev na način, da so te hkrati tudi usmeritve in ukrepi za krepitev in izvajanje del
za uskladitev ostalih ekoloških funkcij gozdov. To pa vključuje tudi dodatne ukrepe za gospodarjenje
s funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij in posebnih
varstvenih območij (Natura 2000), kar je dodatno predstavljeno v Naravovarstvenih smernicah za
posamezno GGE.
▸ Na območjih, kjer so ekološke funkcije izrazito poudarjene: prepuščamo razvoj gozdnih ekosistemov
naravi, saj je varovanje naravnega okolja tam bistveno bolj poudarjeno od ekonomskih ciljev gospodarjenja
z gozdovi. Tak pristop je uveljavljen v varovalnih gozdovih, v gozdnih rezervatih in v zadnjem času
t. i. ekocelicah. Na vseh teh predelih je odgovornost do naravnega okolja bistveno bolj poudarjena
od ekonomskih ciljev gospodarjenja z gozdovi.
UKREPI DRUŽBE SIDG, IZVEDENI ZA URESNIČEVANJA ODGOVORNOSTI DO NARAVNEGA OKOLJA
V LETU 2019, SO BILI:

▸ Izvajanje usmeritev in omejitev v EU-omrežju varstvenih območij Natura 2000, kjer je glavni cilj ohraniti
biotsko raznovrstnost. Slovenija je s svojim pristopom k Naturi 2000 potrdila, da se zaveda pomena
ohranjanja narave – kar 40 % slovenskih državnih gozdov je na takšnih predelih.
▸ Zavestno in načrtno neizvajanje pridobivanja lesa na 6.080 ha gozdnih rezervatov, ki so popolnoma
izključeni iz gospodarjenja, in 21.816 ha varovalnih gozdov.
▸ V državnih gozdovih imamo skoraj 5000 ha ekocelic (ekocelice z ukrepanjem, ekocelice brez ukrepanja).
Ekocelice se na terenu ob obnovah GGN GGE in izdelavah gozdnogojitvenih načrtov še vedno ter s
soglasjem SiDG dodatno izločajo. V družbi SiDG podpiramo trajno izločanje ekocelic na težko dostopnih
in neodprtih predelil državnih gozdov, ker je gospodarjenje oteženo. S tem pa ohranjamo in negujemo
biotope, ki so pomembni za ohranjanje ter razvoj ogroženih vrst.
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▸ V letu 2019 smo podali pozitivno soglasje za razglasitev gozda s posebnim namenom (gozdni rezervat)
v PE Kočevje (oddelek 16029a v GGE Grčarice).
▸ V okviru redne izbire drevja za posek je bilo v državnih gozdovih evidentiranih 3.154 m3 neizkoriščenega
drevja. Habitatna drevesa pri tem ostanejo dejansko v gozdu, a so uvrščena v evidenco »poseka«.
▸ Udeležili smo se serije delavnic, ki so potekale v okviru projekta BEECH POWER, v katerem smo se ukvarjali
s tematiko in upravljanjem bukovih gozdov pod UNESCO-zaščito. V projektu BEECH POWER (Svetovna
dediščina bukovih gozdov: krepitev in pospeševanje trajnostnega razvoja na osnovi ekosistemskega
pristopa) smo sodelovali kot pomemben deležnik v razpravah, ki se vežejo na rezervat Pragozd Krokar
in Snežnik – Ždrocle ter njuno okolico.
▸ V slovenskih vrtcih in šolah bodo otroci z našo podporo v okviru EKOŠOLE deležni znanja o pomenu
gozdov in okolja za življenje ter razvoj ljudi.
▸ Naši izvajalci zaradi odgovornosti do naravnega okolja na specifičnih terenih les še vedno spravljajo s konji.
Navedeni način spravila je stroškovno neučinkovit v primerjavi s klasičnim načinom.
▸ Nabavili smo novo strojno mehanizacijo za delo v gozdu, ki je okolju prijazna. Za motorne žage in v
hidravličnih sistemih strojev uporabljamo bio razgradljiva olja. Tudi pri delih, ki jih v državnih gozdovih
izvajajo najeti izvajalci, zahtevamo tehnično brezhibnost vozil pri vseh gozdarskih delih. Pranj, vzdrževanj
in popravil gozdne mehanizacije ne izvajamo v gozdovih.
▸ V SiDG podpiramo sonaraven in ekosistemski pristop pri gospodarjenju z gozdovi, ki nasprotujeta uporabi
nevarnih pesticidov. Gospodarjenje z gozdovi brez uporabe tveganih pesticidov je v skladu s sodobnimi
trendi varstva gozdov in predstavlja primer dobre prakse. Kljub izrednim razmeram, s katerimi smo
se soočali, nismo uporabljali pesticidov.
▸ Z ZGS smo uskladili način, kako dopolniti izdane odločbe za izvedbo del s podatkom o poudarjenosti
funkcij. V obrazložitvi odločbe nam bo ZGS navajal tudi stopnjo poudarjenosti funkcij. Družba Piso Realis
nam v pregledovalnik PIS SiDG nalaga sloje funkcijskih enot.
▸ Korektno sodelujemo tudi v vseh postopkih z ostalimi okoljskimi organizacijami: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Zavod RS
za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Direkcija RS za vode, Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in lovske organizacije.
▸ Ukrepi za lokalno spodbujanje ekoloških funkcij gozda in izboljšanje stanja ogroženosti vrst na
območjih Natura 2000:
– Izvedli smo več biomeliorativnih ukrepov: vzdrževanje pasišč, vodnih virov in kalov, vzdrževanje stez,
grmišč in obrežij. Z izvedenimi deli smo vzdrževali življenjsko okolje prostoživečih živali in krepili
prehransko bazo.
– V gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami smo postavili pet novih gnezdilnic 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 sajenju 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 vzdrževanje in ohranjanje biotipov, vzdrževanje grmišč,
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–
–
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pašnikov, travnikov in obrežij, odstranjevanje invazivk). Z ukrepi sečnje in nege biotopov smo
izboljševali prehranske ter bivalne 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.

▸ Izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za ohranitev okoljskih certifikatov družbe SiDG. Vsi državni
gozdovi so certificirani po dveh svetovno vodilnih certifikacijskih shemah FSC® (Forest Stewardship
Council) in PEFC (Pan European Forest Certification). Certifikacijski shemi s številnimi mehanizmi
skrbita, da se zavarovana območja ohranijo in se krepi biotska pestrost gozdov, v letu 2019 smo v tem okviru
izvedli naslednje aktivnosti:
– Soil Association (certifikacijski organ FSC) je začel postopek spremembe nacionalnega standarda FSC za
Slovenijo. V decembru je SiDG kot ključni deležnik podal pripombe in mnenja na osnutek nacionalnega
standarda FSC. Sprejetje novega nacionalnega standarda FSC za Slovenijo pričakujemo v letu 2020.
– FSC-certifikat poleg certificiranja gospodarjenja z gozdovi (t. i. FSC FM) zajema tudi možnost
certificiranja sledljive rabe lesa iz trajnostno gospodarjenjih gozdov (t. i. FSC/CoC). Takšne oznake
lahko najdemo na produktih iz lesa in papirja, uporabljajo jih svetovno znana podjetja, ta sistem
certificiranja lesa pa priznavata tudi najbolj spoštovani okoljski nevladni organizaciji WWF in
Greenpeace. Trenutno je v skupinski FM/CoC-shemi SiDG FSC-certificiranih osem večjih zasebnih
gozdnih veleposesti v skupni površini 29.853 ha. Prav tako je v skupinski CoC-shemi FSC SiDG deset
lesnih trgovcev, devet manjših žagarskih obratov, 26 lesnopredelovalnih podjetij in 12 večjih lesnih
oziroma gozdarskih podjetij.
– Opravljene so bile naslednje zunanje FSC-kontrole (skladnost s standardi preverjajo zunanji inšpektorji):
– FSC-kontrole skupinskih certifikatov CoC pri dveh lesnih trgovcih, pet kontrol pri manjših žagah in
osem kontrol lesnopredelovalnih podjetij ter tri kontrole večjih gozdnih/lesnih podjetij,
– kontrola FSC FM/CoC državnih gozdov in kontrola pri štirih zasebnih gozdnih veleposestnikov.
– Opravljena je bila zunanja kontrola PEFC državnih gozdov s strani Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenija, ki je regijski predstavnik za regijsko certifikacijo PEFC slovenskih gozdov.
– Za potrebe FSC-vodenja skupinske FM/CoC in CoC-sheme certificiranja podjetij ter zaradi
odgovornosti SiDG do okolja je strokovna sodelavka v letu 2019 uspešno pridobila naziv skrbnice sistema
ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in opravila tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem
ISO 14001:2015.
▸ Odgovornost do naravnega okolja potrjujemo tudi z udeležbo na letni konferenci upravljavcev državnih
gozdov, ki je bila organizirana v okviru Združenje EUSTAFOR. To je evropsko združenje podjetij, ki
trenutno združuje 35 članic (državnih gozdarskih podjetij) iz 24 držav EU. Temi lanskega srečanja sta bili
vpliv podnebnih sprememb na gospodarjenje z gozdovi in poslovanje gospodarskih družb ter možnost za
razvoj novih poslovnih praks, ki so posredno in neposredno povezane z gozdom ter gozdarstvom.
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▸ Udeležili smo se jubilejnega mednarodnega srečanja ob 30-letnici delovanja organizacije PRO SILVA
EUROPA. Geslo letošnjega srečanja je bilo: „Gozdovi prihodnosti, od znanosti k ljudem.“
EUSTAFOR

Združenje podjetij EUSTAFOR, ki v EU gospodarijo z državnimi gozdovi, je v letu 2019 izvajalo aktivnosti na
podlagi letnega programa. Letni program dela je bil sprejet na generalni skupščini 13. marca v Bruslju. Generalne skupščine se je udeležil tudi predstavnik SiDG. Program dela za 2019 je bil razdeljen na štiri glavne tematske
sklope, ki zadevajo problematiko in vlogo pri gospodarjenju z državnimi gozdovi ob klimatskih spremembah,
vključevanju v bioekonomijo oziroma krožno gospodarstvo, zagotavljanje biotske pestrosti v gozdovih ter izvajanje mnogo namenskega gospodarjenja. Večino aktivnosti izvaja vodstvo EUSTAFOR z udeležbo na formalnih
in neformalnih sestankih ter konferencah, ki jih pripravljajo Evropska komisija ali Evropski parlament ter mednarodne institucije s področja gozdarstva (UN, FAO, Forest Europe). Z zaključki tovrstnih srečanj in še zlasti s
procesi priprave EU-zakonodaje, ki bi imela vpliv na gospodarjenje z gozdovi, članice redno obveščajo, predhodno pa k pomembnejšim temam pridobijo tudi stališča. V letu 2019 je bilo ključno sodelovanje EUSTAFOR-ja pri
implementaciji t. i. uredbe LULUCF, ki bo lahko imela tudi večje omejitve pri poseku za obdobje 2020–2030. Pri
tem smo aktivno sodelovali tudi predstavniki SiDG, EUSTAFOR pa je v proces potrjevanja nacionalnih načrtov
vključil tudi svojega opazovalca.
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ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA

Družbena odgovornost postaja neločljivi del uspešnega poslovanja naše družbe. Z zaposlenimi, lokalno in širšo
skupnostjo ter poslovnimi partnerji poskušamo graditi odnos, ki temelji na medsebojnem sodelovanju, poznavanju in zaupanju.
Sredstva namenjamo zgolj projektom, ki so tako ali drugače povezani z gozdom, gozdarstvom, gozdarskim poklicem in lesarstvom. S tem izražamo odgovornost do širše in ožje skupnosti, hkrati pa promoviramo tudi svojo
dejavnost ter cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi.
Posebno pozornost namenjamo tudi promociji gozdarstva in poklica gozdarja ter širjenju zavedanja o pomenu
varovanja gozdov preko družbenih omrežij.
SOCIALNE FUNKCIJE

Naše ključno vodilo pri uresničevanju odgovornosti do družbenega okolja je spodbujanje socialnih funkcij gozda.
K temu SiDG zavezuje tudi zakonodaja, ki med socialne funkcije gozdov uvršča: zaščitno funkcijo – varovanje
objektov, rekreacijsko, turistično, poučno, raziskovalno, higiensko-zdravstveno funkcijo, funkcijo varovanja
naravnih vrednot, funkcijo varovanja kulturne dediščine, obrambno ter estetsko funkcijo.
Najpomembnejši projekti spodbujanja socialnih funkcij gozda v letu 2019 so bili:
▸ Drugo leto zapored smo organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo obnove poškodovanih gozdov
s sadnjo, ki se je je na petih lokacijah udeležilo skoraj 700 prostovoljcev, med njimi tudi ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.
▸ Na območju kompleksa Mašun na Snežniku je SiDG v letu 2019 izvedel sanacijo streh na dveh objektih.
▸ Na območju kulturnega spomenika Baza 20 je bila v letu 2019 končana obnova treh objektov, v izdelavi sta
še konservatorski načrt (ZVKDS) in 3D-terestrično lasersko skeniranje.
▸ SiDG je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna prvič organiziral državno tekmovanje gozdnih
delavcev, ki je privabilo številne obiskovalce.
▸ V Idriji smo v sodelovanju z lokalnim gozdarskim društvom postavili maketo idrijskega izvleka.
▸ Z Zvezo tabornikov Slovenije smo ob Bohinjskem jezeru in v Laškem Rovtu postavili dve informativni
tabli z vsebino odgovornega obnašanja in ravnanja v naravnem okolju (kodeks Obisk v naravi), poskrbeli
smo tudi za prevod v angleški jezik, ki bo omogočil spoznavanje pravil kodeksa tudi tujcem ob obisku
Bohinjskega jezera.
▸ Na sprehajalnih poteh v Rakovem Škocjanu, ki je del Notranjskega regijskega parka, smo popravili
dotrajane lesene ograje in leseni most.
▸ Za spodbujanje rekreativne funkcije gozda in izboljšanje sodelovanja z lokalnim okoljem je SiDG postavil
več parkovnih klopi v ljubljanskem mestnem gozdu Golovec, na Snežniku ter v Trnovskem gozdu.
▸ Na območju Kočevja smo sodelovali pri postavitvi oglarske kope in portala v pragozdu Rajhenav. Postavili
smo informativne table na temo gozdarske pešpoti Straža–Frata v Podstenicah, na temo čebelarjenja pa v
Rogu – Roški med. Poskrbeli smo tudi za izdelavo in postavitev 60 smerokazov na območju Roga.
▸ Prvič smo organizirali Dan odprtih vrat gozdne proizvodnje, ki se je ob tednu gozdov odvijal v bližini
Kočevja.
▸ Na obronkih Uršlje gore je SiDG uredil gozdno-turistično pot Plešivec, na Pohorju obnovil gozdno učno
pot Ruta ter uredil pot do izvira obmejne reke Sotle v občini Rogatec.
▸ Sodelovali smo z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu WOOLF (vpliv okoljskih dejavnikov na rast
in lastnosti lesa bukve in smreke) na širšem območju Krima.
▸ Skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna smo izmerili Logaško smreko, pri kateri bomo v letu
2020 postavili tudi informativno tablo.

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

105

▸ V novogoriškem primestnem parku Panovec smo skupaj z ZGS organizirali prostovoljno akcijo
odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pri kateri sta sodelovali skupini dijakov in upokojencev.
DONACIJE IN SPONZORSTVA

Družbeno odgovornost izkazujemo tudi s sponzorstvi in donacijami, pri čemer upoštevamo načela transparentnosti, uravnoteženosti, gospodarnosti ter razpršenosti.
Sredstva dodeljujemo glede na naslednja vsebinska področja: izobraževanje in znanstvenoraziskovalna dejavnost,
podpora združenjem, društvom, zvezam, ustanovam ipd., katerih dejavnosti so vezane na gozdarstvo, lovstvo ali
lesarstvo ali spodbujanje in ohranjanje gozdov, spodbujanje rekreativno-turistične dejavnosti v gozdovih, varstvo
okolja in ohranjanje naravne in kulturne ali tehnične dediščine, večanje prepoznavnosti in ugleda ali promocija
SiDG, gozda, dejavnosti gozdarstva, lovstva, lesarstva, lesa in lesenih izdelkov …
S skrbno izbiro donacij in sponzorstev smo omogočili nekatere za gozdarsko panogo ter okolje pomembne
projekte. V letu 2019 smo za sponzorstva skupaj namenili 22.689 EUR, za donacije pa 7.850 EUR.
POMEMBNEJŠA SPONZORSTVA

▸ V šolskem letu 2019/20 je SiDG podprl program 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.
▸ Vključili smo se v kampanjo »Sem sprememba«, katere namen je osveščanje o izjemno pomembni vlogi
čebel in katere častno pokroviteljstvo je prevzela ministrica dr. Aleksandra Pivec. V okviru tega projekta
smo v državnem gozdu Betnavski gozd omogočili akcijo sadnje medovitih dreves, pri kateri so sodelovali
tudi dijaki in krajani. V nadaljevanju leta smo podprli tudi projekt izdelovanja gnezdilnic za opraševalce
(projekt bo zaključen v letu 2020).
▸ Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani smo podprli pri organizaciji 35. srečanja gozdarskih
strokovnjakov – Gozdarski študijski dnevi.
▸ Društvu inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Pomurja smo pomagali pri izvedbi strokovnega
gozdarskega posveta Pannonia, srečanja gozdarjev obmejnih dežel iz Slovenije, Avstrije in Madžarske, ki je
potekalo v Sloveniji.
▸ Tradicionalno smo podprli tudi izvedbo največjega slovenskega vzdržljivostnega pohoda »Po medvedovih
stopinjah«, ki poteka po kočevskih gozdovih.
▸ Društvu lastnikov gozdov DIH smo pomagali pri organizaciji izbirnega sekaškega tekmovanja Holcarija 2019.
▸ Sodelovali smo pri organizaciji 22. strokovnega posveta na temo Krožna ekonomija za boljši zrak in manj
odpadkov, ki je potekal v organizaciji Zveze ekoloških gibanj.
▸ Koroški lovski zvezi smo pomagali pri izvedbi 46. tradicionalnega srečanja lovskih pevskih zborov in
rogistov Slovenije, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
▸ Finančno smo podprli organizacijo jubilejne mednarodne strokovne konference ob 30. obletnici
ustanovitve organizacije PROSILVA Evropa, ki je potekala v Radljah ob Dravi.
▸ Sponzorirali smo tudi organizacijo tradicionalne prireditve Festival lesa 2019, ki poteka v Kočevju in katere
namen je promocija gozdno-lesne verige.
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POMEMBNEJŠE DONACIJE

▸ Društvu študentov gozdarstva smo pomagali pri organizaciji in izvedbi Mednarodnega zimskega srečanja
študentov gozdarstva „Winter Meeting 2019“.
▸ Celjskemu gozdarskemu društvu smo omogočili organizacijo in izvedbo strokovne gozdarske ekskurzije
na Madžarsko ter hrvaško Baranjo in Slavonijo.
▸ Podprli smo slovensko mladinsko ekipo pri udeležbi na 14. gozdarski olimpijadi Alpe Adria v Bosni
in Hercegovini ter na 18. evropskem študentskem tekmovanju v gozdarskih veščinah, ki je potekalo na
Švedskem.
▸ Podprli smo izvedbo tradicionalne čistilne akcije »Očistimo Kočevsko 2019«.
▸ Donirali smo Društvu kiparjev z motorno žago – carving team Logarska dolina za pomoč pri izvedbi
»4. Motorkarske gavde« v Solčavi.
▸ Podprli smo Čebelarsko društvo Kočevje pri izvedbi aktivnosti ob 100-letnici delovanja organiziranega
čebelarstva na Kočevskem.
▸ Podpisali smo pogodbo z Društvom oglarjev Slovenije za pomoč pri izvajanju dejavnosti društva, njegovih
projektov, prireditev, aktivnosti ipd. S tem društvo med drugim promovira in ozavešča o pomenu
ohranjanja naravne, kulturne ter tehniške dediščine.
▸ 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.
▸ CUDV Draga smo pomagali pri izvedbi projekta krašenja božičnih smrek, pri katerem v času
božično-novoletnih praznikov v centru Ljubljane sodelujejo varovanci zavoda, šolarji in mimoidočimi
Ljubljančani.
▸ Gimnaziji Murska Sobota smo omogočili izdelavo umetniških skulptur iz slovenskega lesa v okviru likovne
kolonije ob obeležju 100-letnice gimnazije.
▸ 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.
DONACIJE V NARAVI

SiDG je v letu 2019 prvič izvedel tudi donacije v naravi. Vendar ta sprememba velja samo izjemoma
v primerih nezakonite sečnje lesa oziroma nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov. Z njimi
lahko namreč družba skladno z evropskimi predpisi razpolaga samo za namene v javnem interesu.
V letu 2019 smo na tej podlagi za namene javnega interesa podarili 271 m3 lesa v skupni vrednosti 13.095 EUR.
Za večino družin v stiski, ki so prejele donacijo, smo opravili tudi prevoz z lastnimi tovornjaki (v skupni
2.966 EUR), za del prevozov pa so se dobrodelni akciji pridružili tudi naši izvajalci prevozov.
Donacije v naravi so dobili naslednji prejemniki:
▸ Preko humanitarne ustanove Fundacija Izpolnimo otroške želje smo družinam v stiski razdelili 100 m3 drv.
▸ Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Nova Gorica je z našo pomočjo socialno šibkim družinam
zagotovil 150 m3.
▸ Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna smo podarili 17 m3.
▸ Preko Rdečega križa Slovenije smo donirali 4 m3.
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Izjava o odgovornosti poslovodstva

P

oslovodstvo družbe SiDG d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila družbe in ločenih računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično ter pošteno sliko premoženjskega stanja in
izidov poslovanja družbe SiDG v letu 2019.
Poslovodstvo izjavlja, da:
▸ so ločeni računovodski izkazi pripravljeni ob domnevi, da bo družba SiDG nadaljevala poslovanje tudi
v prihodnosti;
▸ dosledno uporablja izbrane računovodske politike in razkriva morebitne spremembe v računovodskih
politikah;
▸ so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in dobrega
gospodarjenja;
▸ so ločeni računovodski izkazi s pojasnili pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z MSRP,
kot jih je sprejela Evropska unija.
Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe,
in za preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.
Davčne oblasti lahko v petih letih po poteku leta, v katerem je bilo treba odmeriti davek, kadar koli preverijo
poslovanje družbe. To lahko povzroči dodatne obveznosti za plačilo davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova
davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ali drugih davkov in dajatev. Poslovodstvo družbe ni seznanjeno z
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.
Kočevje, 02. 06. 2020

Samo Mihelin,
začasni direktor
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Ločeni računovodski izkazi
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
LOČENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
(v EUR)

Pojasnila

2019

2018

Prihodki od prodaje

4.1

66.942.801

74.806.412

Sprememba vrednosti zalog

4.2

-1.588.763

1.816.042

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.3

3.506

0

Drugi poslovni prihodki

4.4

Kosmati poslovni donos

513.481

279.653

65.871.025

76.902.107

Stroški blaga, materiala in storitev

4.5

-27.920.937

-39.742.445

Stroški dela

4.6

-9.525.233

-7.746.905

Amortizacija

4.7

-1.175.093

-452.255

Oslabitve

4.8

-21.641

-72.968

Drugi poslovni odhodki

4.9

-13.419.311

-14.730.905

13.808.810

14.156.628

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

4.10

148.653

173.910

Finančni odhodki

4.11

-25.518

-20.376

123.135

153.534

13.931.945

14.310.162

-2.553.508

-2.410.699

11.378.438

11.899.462

Finančni izid
Poslovni izid pred davki
Davek od dobička

4.12

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Pojasnila so sestavni del ločenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
LOČENI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
(v EUR)

Pojasnila

Poslovni izid poslovnega leta
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

4.13

Aktuarski dobički/izgube

4.13

Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta

4.13

2019

2018

11.378.438

11.899.462

-13.590

8.703

-13.590

8.703

-13.590

8.703

11.364.847

11.908.166

Pojasnila so sestavni del ločenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

121

LOČENI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
(v EUR)

Pojasnila

31.12.2019

31.12.2018

Nepremičnine, naprave in oprema

4.14

9.678.135

7.275.978

Pravica do uporabe najetih sredstev

4.15

708.107

0

Neopredmetena sredstva

4.16

87.842

90.493

Nekratkoročno odloženi stroški

4.17

0

8.223

Naložbe v odvisno družbo

4.18

3.110.320

2.815.000

Odložene terjatve za davek

4.19

46.067

26.730

13.630.470

10.216.422

NEKRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge

4.20

231.230

1.822.163

Kratkoročne finančne terjatve

4.21

19.000.000

13.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve

4.22

11.276.313

9.575.673

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

4.23

45.455

27.754

Terjatve za davek iz dobička

4.24

0

553.395

Predujmi in druga sredstva

4.25

193.698

151.939

Denar in denarni ustrezniki

4.26

KRATKOROČNA SREDSTVA
SKUPAJ SREDSTVA

9.467.162

13.758.178

40.213.858

38.889.102

53.844.328

49.105.525

Osnovni kapital

4.27

22.440.000

22.440.000

Kapitalske rezerve

4.27

246.797

129.147

Rezerve iz dobička

4.27

15.728.732

9.755.052

· zakonske rezerve

4.27

2.098.585

1.529.663

· druge rezerve iz dobička

4.27

13.630.147

8.225.389

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

4.27

2.020

16.501

Preneseni čisti poslovni izid

4.27

891

1.293

Čisti poslovni izid poslovnega leta

4.27

5.404.758

5.652.245

43.823.197

37.994.237

484.912

281.365

KAPITAL
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

4.28

Nekratkoročne poslovne obveznosti

4.29

4.422

12.812

Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov

4.30

385.039

0

874.374

294.177

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov

4.31

264.803

0

Kratkoročne poslovne obveznosti

4.32

6.594.950

9.255.903

Obveznosti iz pogodb s kupci

4.33

717.534

408.142

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

4.34

47.275

297.234

Obveznosti za davek od dobička

4.35

352.528

0

Druge kratkoročne obveznosti

4.36

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

Pojasnila so sestavni del ločenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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LOČENI IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Gibanje kapitala v letu 2019
IZKAZ GIBANJA KAPITALA

(v EUR)

Stanje 31. decembra 2018

Vpoklicani
kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve
iz dobička

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge rezerve
iz dobička

22.440.000

129.147

1.529.663

8.225.389

Izplačilo dobička
Naknadno vplačilo
kapitala
Transakcije z lastniki

117.650
0

117.650

0

0

Drugi vseobsegajoči
donos v letu skupaj
(po davku)

0

0

0

0

Celotni
vseobsegajoči donos

0

0

0

0

568.922

5.404.758

Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega
obdobja
Sprememba rezerv,
nastalih zaradi aktuarskih
dobičkov

Razporeditev dela čistega
dobička poročevalskega
obdobja na druge
sestavine kapitala po
sklepu poslovodstva
Prenos aktuarskih
dobičkov v preneseni
poslovni izid
Spremembe v kapitalu
Stanje 31. decembra 2019
BILANČNI DOBIČEK
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0

0

568.922

5.404.758

22.440.000

246.797

2.098.585

13.630.147
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Rezerve, nastale
zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni
izid poslovnega leta

Skupaj

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

Preneseni
čisti dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

16.501

1.293

5.652.245

37.994.237

-1.293

-5.652.245

-5.653.537
117.650

0

-1.293

-5.652.245

-5.535.888

11.378.438

11.378.438

-13.590

Računovodsko poročilo

-13.590

-13.590

0

0

-13.590

-13.590

0

11.378.438

11.364.847

-5.973.680

0

-891

891

0

-891

891

-5.973.680

0

2.020

891

5.404.758

43.823.197

891

5.404.758

5.405.649

124

Gibanje kapitala v letu 2018
IZKAZ GIBANJA
KAPITALA

Vpoklicani
kapital

Kapitalske
rezerve

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge rezerve
iz dobička

22.440.000

129.147

934.690

2.573.144

0

0

0

0

Drugi vseobsegajoči
donos v letu skupaj
(po davku)

0

0

0

0

Celotni vseobsegajoči
donos

0

0

0

0

594.973

5.652.245

(v EUR)

Stanje 31. decembra 2017

Rezerve
iz dobička

Izplačilo dobička
Transakcije z lastniki
Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega
obdobja
Sprememba rezerv,
nastalih zaradi aktuarskih
dobičkov

Razporeditev dela čistega
dobička poročevalskega
obdobja na druge
sestavine kapitala po
sklepu poslovodstva
Prenos aktuarskih
dobičkov v preneseni
poslovni izid
Spremembe v kapitalu
Stanje 31. decembra 2018

0

0

594.973

5.652.245

22.440.000

129.147

1.529.663

8.225.389

BILANČNI DOBIČEK

Pojasnila so sestavni del ločenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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Rezerve, nastale
zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni
vrednosti

Preneseni čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

9.090
0

0

12.612.821

38.698.892

-12.612.821

-12.612.821

-12.612.821

-12.612.821

11.899.462

11.899.462

8.703

Računovodsko poročilo

Skupaj

8.703

8.703

0

0

8.703

8.703

0

11.899.462

11.908.166

-6.247.218

0

-1.293

1.293

0

-1.293

1.293

-6.247.218

0

16.501

1.293

5.652.245

37.994.237

1.293

5.652.245

5.653.537
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LOČENI IZKAZ DENARNIH TOKOV
(v EUR)

Pojasnila

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

4.7

Amortizacija neopredmetenih sredstev

4.7

Amortizacija pravic do uporabe sredstev

4.7

(Dobiček)/izguba pri prodaji neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih
nepremičnin
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlencev

4.4, 4.9
4.6

Neto (zmanjšanje)/oblikovanje popravkov vrednosti terjatev

4.8

Neto finančni (prihodki)/odhodki

4.10, 4.11

Prihodki od prodaje-indeksacija cen

4.1

Davek iz dobička

4.12

Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala
Sprememba poslovnih in drugih terjatev ter sredstev na podlagi pogodb s kupci

4.22, 4.23, 4.25

Sprememba stanja zalog
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti ter obveznosti na podlagi pogodb s kupci

4.20
4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36

Spremembe čistih obratnih sredstev
Denarni tokovi pri poslovanju
Izdatki za obresti
Izdatki za davek iz dobička

4.11
4.24, 4.35

Čisti denarni tok iz poslovanja
Prejemki od dobljenih obresti
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev

4.10
4.4

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

4.21

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

4.16

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

4.14

Izdatki za povečanje naložbe v odvisno družbo

4.18

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

4.21

Čisti denarni tok iz naložbenja
Izdatki za vračila kapitala

4.27

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti (najemnine)

4.31

Čisti denarni tok iz financiranja
Čisto povečanje/-zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta

4.26

Povečanje/- zmanjšanje
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

Pojasnila so sestavni del ločenih računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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2019

2018

11.378.438

11.899.462

921.193

402.666

40.120

49.589

213.780

0

383

20

208.823

136.139

21.641

72.968

-123.135

-153.534

-71.274

269.479

2.553.508

2.410.699

15.143.477

15.087.490

-1.760.099

-6.380.957

1.590.933

-1.822.163

-2.571.956

4.629.808

-2.741.122

-3.573.312

12.402.355

11.514.178

-22.677

-17.385

-1.665.496

-4.700.429

10.714.182

6.796.364

42.646

44.686

51.836

81.828

25.000.000

31.500.000

-38.244

-35.618

-2.852.108

-6.102.069

-295.320

0

-31.000.000

-37.500.000

-9.091.190

-12.011.173

-5.653.537

-12.612.821

-260.471

0

-5.914.009

-12.612.821

-4.291.016

-17.827.630

13.758.178

31.585.808

-4.291.016

-17.827.630

9.467.162

13.758.178
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Pojasnila k ločenim računovodskim izkazom
1. POROČAJOČA DRUŽBA

SiDG d. o. o. (v nadaljevanju “družba”) je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Rožna
ulica 39, 1330 Kočevje. V nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi za poslovno leto, ki se je končalo
31. decembra 2019.
2. PODLAGA ZA SESTAVO
A. IZJAVA O SKLADNOSTI

Poslovodstvo družbe je računovodske izkaze družbe potrdilo dne 02. 06. 2020.
Ločeni računovodski izkazi družbe SiDG d. o. o. so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija, ter v
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Družba sestavlja tudi konsolidirane računovodske izkaze Skupine SiDG, ki so objavljeni v Letnem poročilu
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.
Obvladujoča družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, ima primarno dejavnost
gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni upravljanje in razpolaganje z gozdnimi površinami. Izvaja tudi
gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti,
ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.
Odvisna družba Snežnik d.o.o., Kočevska Reka 1B, 1338 Kočevska Reka, ima najpomembnejšo glavno dejavnost
žaganje, skobljanje in impregniranje lesa.
Odvisna družba Snežnik Sinpo, d.o.o., Kočevska Reka 1A, 1338 Kočevska Reka, ima najpomembnejšo glavno
dejavnost proizvodnjo drugih izdelkov iz lesa.
B. PODLAGA ZA MERJENJE

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen finančnih instrumentov, ki so
izkazani po pošteni vrednosti preko poslovnega izida ali po odplačni vrednosti.
C. FUNKCIONALNA IN PREDSTAVITVENA VALUTA

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije so predstavljene v celih evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih
odstopanj v seštevkih v preglednicah.
D. UPORABA OCEN IN PRESOJ

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene in presoje na osnovi uporabljenih in pregledanih predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov.
Ocene med drugim vključujejo določitev življenjske dobe in preostale vrednosti nepremičnin, naprav in opreme
ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev, popravke vrednosti terjatev, popravke vrednosti zalog in predpostavke,
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pomembne za aktuarski izračun v zvezi z določenimi zaslužki zaposlenih. Čeprav poslovodstvo družbe med pripravo predpostavk skrbno prouči vse dejavnike, ki na to lahko vplivajo, je možno, da se dejanske posledice poslovnih dogodkov razlikujejo od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah uporabiti presojo in upoštevati
morebitne spremembe poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne informacije ter izkušnje. Spremembe računovodskih ocen, presoj in predpostavk se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če
sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva
na prihodnja obdobja.
Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke ter negotovosti so razkriti v pojasnilih k posameznim postavkam
in so prisotne predvsem pri naslednjih presojah:
Najemi

Družba je sprejela naslednje računovodske presoje, ki pomembno vplivajo na določitev zneska pravic do uporabe
in obveznosti iz najema:
▸ Identifikacija najemnih pogodb
Pogodbo družba identificira kot najemno pogodbo, če družbi daje pravico do obvladovanja najetega sredstva.
Družba sredstvo obvladuje, če lahko sredstvo uporablja in je upravičena do ekonomskih koristi, ki jih sredstvo
pri uporabi prinaša.
▸ Določitev trajanja najema
Družba določi trajanje najema kot obdobje, v katerem najema ni mogoče odpovedati, skupaj z:
– a) obdobjem, za katero velja možnost podaljšanja najema, če je precej gotovo, da bo ta možnost tudi
izrabljena;
– b) obdobjem, za katero velja možnost odpovedi najema, če je precej gotovo, da ta možnost ne bo
izrabljena.
Trajanje najema je v večini primerov določeno v najemni pogodbi. V primerih, ko pogodbeno obdobje ni
določeno, družba trajanje najema oceni na podlagi presoje potreb po uporabi posameznega sredstva. Pri tem se
upoštevajo plani in dolgoročne poslovne usmeritve družbe.
▸ Določitev diskontne stopnje
Diskontna stopnja je določena v višini obrestne mere, po kateri lahko družba na trgu pridobi primerljiva
sredstva s primerljivo ročnostjo.
Ocena življenjske dobe amortizljivih sredstev (pojasnili 4.14 in 4.16 ter usmeritvi 3.d in 3.f)

Družba pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje,
gospodarsko staranje in pričakovane zakonske ter druge omejitve uporabe. Prav tako družba preverja dobo
koristnosti pri pomembnejših sredstvih, če bi prišlo do spremenjenih okoliščin in bi bila potrebna sprememba
dobe koristnosti ter s tem stroškov amortizacije.
Ocena naložbe v odvisno družbo

Na podlagi pomembne ocene negotovosti in kritične presoje družba izvede preizkus oslabitve naložbe
v odvisno družbo.
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Ocena popravkov vrednosti terjatev (usmeritev h1)

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev družba oblikuje na podlagi nastalih izgub in
izgub, za katere se pričakuje, da bodo nastale v prihodnosti.
Ocena popravkov vrednosti zalog (usmeritev g)

Družba preveri potrebo po oslabitvi zalog na podlagi čiste iztržljive vrednosti. Če je ta nižja od knjigovodske
vrednosti, se opravi slabitev.
Ocena oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev
(pojasnilo 4.28)

V okviru obvez za določene pozaposlitvene in druge zaslužke so evidentirane sedanja vrednost odpravnin ob
upokojitvi in jubilejne nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izračuna, ki ga odobri poslovodstvo.
Aktuarski izračun temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka izračuna, ki se zaradi sprememb
v prihodnje lahko razlikujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. To se nanaša predvsem na določitev diskontne stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. Obveze za določene zaslužke so zaradi kompleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega značaja postavke občutljive za spremembe
navedenih ocen. Predpostavke so podrobneje navedene v okviru pojasnila 4.28.
Ocena možnosti uporabe terjatev za odložene davke

Družba oblikuje odložene terjatve za davek iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Družba na dan zaključenih izkazov preveri višino izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi
davek. Odložena terjatev za davek se pripozna v primeru verjetnega razpoložljivega prihodnjega čistega dobička,
v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odloženi davek se odpravi za znesek, za
katerega ni verjetno, da bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
E. SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH USMERITEV

Družba je v letu 2019 spremenila računovodske usmeritve in obravnavanje poslovnih dogodkov ter njihovo
izkazovanje v računovodskih izkazih v skladu z zahtevami standarda MSRP 16, ki je stopil v veljavo 01. 01. 2019.
Ostalih računovodskih usmeritev ni spreminjala.
▸ MSRP 16 Najemi
Standard MSRP 16 nadomešča mednarodni računovodski standard MRS 17 in izenačuje obravnavo poslovnih in
finančnih najemov pri najemnikih. Na podlagi najemnih pogodb najemniki v izkazu finančnega položaja najeta
sredstva izkazujejo med osnovnimi sredstvi ali kot sredstva iz pravice do uporabe v povezavi z obveznostmi iz najema. Vrednost najetih sredstev se preko amortizacije prenaša v stroške, stroški financiranja pa bremenijo finančne odhodke. Standard najemnikom omogoča dve izjemi pri pripoznanju, in sicer v primeru najemov sredstev
z majhno vrednostjo in kratkoročnih najemov.
Obračunavanje pri najemodajalcu se ne razlikuje bistveno od obravnave po standardu MRS 17.
Za novi način obračunavanja nekratkoročnih najemov je družba uporabila poenostavljeni pristop. Zahteve standarda MSRP 16 je družba uporabila le za pogodbe, ki so bile pred datumom prehoda na novi standard MSRP 16
pripoznane kot najemne pogodbe v skladu z zahtevami MRS 17. Družba je pregledala in analizirala sklenjene
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pogodbe o najemih z obdobjem trajanja, daljšim od enega leta. Na podlagi stroškov najema in obdobja trajanja
najemnih pogodb je družba ocenila vrednost pravice do uporabe najetih sredstev in obveznosti iz najema in jih
na dan 1. januarja 2019 pripoznala v izkazu finančnega položaja.
Pri najemih, ki so trenutno razvrščeni kot poslovni najemi, družba v skladu z veljavnimi računovodskimi zahtevami ne pripozna povezanih sredstev ali obveznosti in namesto tega razporeja plačila najema na podlagi enakomernega časovnega amortiziranja med trajanjem najema ter v svojih letnih računovodskih izkazih razkriva
celotne obveznosti.
Namesto pripoznavanja poslovnih odhodkov za plačila iz poslovnega najema družba pripozna obresti za svoje
obveznosti iz naslova najemnin in amortizacijo svojih sredstev za pravice uporabe.
UČINEK SPREJETJA MSRP 16 NA IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 1.1.2019
(v EUR)

MSRP 16 - 01. 01. 2019

MSRP 16 preračun

MRS 17 - 31. 12. 2018

Pravica do uporabe

767.070

767.070

0

Skupaj sredstva

767.070

767.070

0

Nekratkoročne obveznosti iz najemov

530.542

530.542

0

Kratkoročne obveznosti iz najemov

236.528

236.528

0

Obveznosti iz najemov

767.070

767.070

0

MRS 17 - 31. 12. 2019

31. 12. 2018

Sredstva

Obveznosti

VPLIV UPORABE MSRP 16 NA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA LETA 2018
(v EUR)

MSRP 16 - 31. 12. 2019

Amortizacija pravic do uporabe

213.780

0

0

Stroški najema

504.779

1.052.441

758.105

Poslovni izid iz poslovanja

718.559

1.052.441

758.105

22.387

0

0

740.946

1.052.441

758.105

Odhodki financiranja
Poslovni izid pred davki
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USKLADITEV OBVEZNOSTI IZ NAJEMOV NA DAN 01. 01. 2019 S SPREJETIMI OBVEZAMI
ZA POSLOVNI NAJEM Z UPORABO MRS 17 NA DAN 31. 12. 2018
(v EUR)
Obveze za poslovne najeme na dan 31. 12. 2018
Zmanjšanje obvez za kratkoročne najeme

Uskladitev obveznosti na dan 01. 01. 2019
1.386.226
-68.118

Zmanjšanje obvez iz najemov, ki niso predmet MSRP16

-551.037

Obveze za poslovne najeme, ki so predmet MSRP16 na dan 31. 12. 2018

767.070

Obrestna mera za izposojanje na dan 01. 01. 2019

3%

Diskontiranje obveze za poslovne najeme na dan 01. 01. 2019

0

Povečanje obveznosti iz najemov, ki niso bile vključene v obveze za poslovni najem
na 31. 12. 2018

0

Povečanje plačil v zvezi s podaljšanjem obdobij, ki niso bila vključena v obveze za
poslovni najem na 31. 12. 2018

0

Obveznosti iz najema na dan 01. 01. 2019

767.070

Vrednost pravic do uporabe in obveznosti iz najemov so ocenjene na podlagi diskontiranih prihodnjih denarnih
tokov za obdobje trajanja najema. Stroški amortizacije so izračunani z uporabo amortizacijskih stopenj, ocenjenih na podlagi preostale dobe najema.
Obrestna mera za najeme znaša 3 % (pridobljena na dan 01. 01. 2019 s strani banke kot obrestna mera za najem
dolgoročnega posojila).
Vse ostale najemne pogodbe, ki jih ima družba, se obravnavajo kot kratkoročni najemi, ker je doba najema do
enega leta oz. je vrednost nakupa novega sredstva manj kot 5.000 $.
Družba je v skladu z novim računovodskim standardom MSRP 16 v letu 2019 spremenila način izkazovanja učinkov iz najemnih pogodb, razen v primerih kratkoročnih najemov, najemov manjše vrednosti in najemov, ki so
zaradi predmeta najema izvzeti iz standarda MSRP 16, ter za pripoznanje in merjenje vseh najemov uporabila
enoten pristop. Upoštevala je posebne prehodne zahteve standarda MSRP 16 in izkoristila praktične rešitve, ki
jih ta omogoča. Razen najemov, za katere se v skladu z MSRP 16 ne pripoznajo pravice do uporabe sredstva (kratkoročni najemi, najemi sredstev z nizko vrednostjo, najemi z variabilno najemnino ….), je družba pripoznala vse
pravice do uporabe sredstev in obveznosti iz najemnin, ki so bile pred prehodom na MSRP 16 pripoznane kot
poslovni najemi.
Družba je uporabila tudi razpoložljive praktične rešitve, pri čemer:
▸ je za kratkoročne najeme z obdobjem trajanja 12 mesecev od datuma prve uporabe standarda, uporabila
izjemo, ki jo omogoča standard,
▸ je na datum prve uporabe standarda iz merjenja pravice do uporabe sredstev izločila začetne neposredne
stroške,
▸ je pri določanju obdobja trajanja najemne pogodbe z opcijo podaljšanja ali odpovedi uporabila spoznanja,
ki jih je pridobila potem, ko so se dogodki že zgodili.
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F. SPREMEMBE STANDARDOV IN POJASNIL, KI VELJAJO V TEM RAČUNOVODSKEM OBDOBJU

f.1 Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tem računovodskem
obdobju

V tem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih je
izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
▸ MSRP 16 – Najemi (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
▸ Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti – Elementi predplačila z negativnim nadomestilom (veljajo
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
▸ Spremembe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev – Sprememba, omejitev ali poravnava programa (veljajo za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
▸ Spremembe MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – Dolgoročni deleži
v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali
pozneje),
▸ Spremembe različnih standardov zaradi Izboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), ki izhajajo iz letnega
projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje),
▸ OPMSRP 23 – Negotovost glede obravnav davka iz dobička (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2019 ali pozneje).
Vpliv sprejetje novega standarda MSRP 16 – Najemi in sprememb k obstoječim standardom in pojasnilom je
prikazan v točki 2e.
f.2 Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, vendar še
niso v veljavi

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je OMRS izdal naslednje spremembe obstoječega standarda, ki
jih je sprejela EU in ki še niso stopili v veljavo:
▸ Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev Bistven, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje),
▸ Spremembe MRSP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in
merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU
sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje),
▸ Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 2019 (veljajo za
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje).
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f.3 Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS,
vendar jih EU še ni sprejela

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 13.3.2020 v EU še niso bili sprejeti (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za MSRP,
kot jih je izdal OMRS):
▸ MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje),
▸ Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta (v veljavi za poslovne
združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu začetka prvega letnega poročevalskega obdobja,
ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja
ali po njem).
V družbi predvidevamo, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju začetne
uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe in Skupine.
f.4 Kratki opisi novih standardov/sprememb novih standardov/pojasnil

▸ MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov, ki ga je OMRS objavil 30. januarja 2014.
Cilj standarda je omogočiti podjetjem, ki MSRP uporabljajo prvič in ki zakonsko predpisane odloge
plačila računov trenutno pripoznavajo v skladu s prejšnjimi SSRN, da ob prehodu na MSRP s takšnim
pripoznavanjem nadaljujejo.
▸ MSRP 16 – Najemi, ki ga je OMRS objavil 13. januarja 2016. Najemnik v skladu z MSRP 16 pripozna pravico
do uporabe sredstva ter obveznosti iz najema. Pravica do uporabe sredstva je obravnavana na podoben
način kot ostala nefinančna sredstva in se v skladu s tem tudi amortizira. Obveznost iz najema je na
začetku vrednotena po sedanji vrednosti najemnin, plačanih v obdobju najema, diskontirani po implicitni
obrestni meri, če jo je mogoče takoj določiti. Če te mere ni mogoče takoj določiti, mora najemnik
uporabiti predpostavljeno obrestno mero izposojanja. Tako kot pri MRS 17, ki ga je MSRP 16 nadomestil,
najemodajalec najem opredeli kot poslovni ali finančni glede na naravo najema. Najem se razvrsti kot
finančni najem, če se z njim prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva.
V nasprotnem primeru gre za poslovni najem. Pri finančnem najemu najemodajalec finančne prihodke
pripozna v obdobju najema na podlagi vzorca, ki odraža stalno obdobno stopnjo donosnosti čiste naložbe.
Plačila iz poslovnega najema najemodajalec pripozna kot prihodke na podlagi enakomerne časovne metode
oz., če vzorec odraža prej zmanjšanje koristi iz rabe tega sredstva, uporabi drugo sistematično metodo.
▸ MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, ki ga je OMRS objavil 18. maja 2017. Novi standard zahteva merjenje
zavarovalnih obveznosti po trenutni vrednosti izpolnjevanja in prinaša enotnejšo metodo merjenja in
predstavitve za vse zavarovalne pogodbe. Namen zahtev je zagotoviti dosledno in na načelih temelječe
obračunavanje zavarovalnih pogodb. MSRP 17 nadomešča MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe in z njim
povezana pojasnila.
▸ Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je OMRS izdal 22.
oktobra 2018. Spremembe so bile uvedene za izboljšanje opredelitve poslovnega subjekta. Spremenjena
opredelitev izpostavlja, da je namen poslovanja poslovnega subjekta zagotavljati blago in storitve za stranke,
medtem ko je prejšnja opredelitev poudarjala donose v obliki dividend, nižje stroške in druge gospodarske
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▸

▸

▸

▸
▸

▸

koristi za vlagatelje ter druge deležnike. Poleg spremenjene ubeseditve je Odbor podal dodatne napotke
k opredelitvi.
Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti – Elementi predplačila z negativnim nadomestilom, ki jih je
OMRS izdal 12. oktobra 2017. Obstoječe zahteve MSRP 9 glede pravice do prekinitve pogodbe se spremenijo
tako, da omogočajo merjenje po odplačni vrednosti (oz. po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega
donosa, odvisno od poslovnega modela) tudi v primeru plačil negativnega nadomestila. V skladu s
spremembami podpis zneska predplačila ni pomemben – plačilo je glede na prevladujočo obrestno mero
v času prekinitve mogoče opraviti tudi v korist pogodbene stranke, ki predčasno plačilo opravi. Izračun
nadomestila mora biti v tako v primeru kazni zaradi predčasnega odplačila kot v primeru nagrade zaradi
predčasnega odplačila enak. Spremembe obsegajo tudi pojasnila glede obračunavanja sprememb finančnih
obveznosti, ki ne povzročijo odprave pripoznanja. V tem primeru se knjigovodska vrednost prilagodi
rezultatu, pripoznanemu v vseobsegajočem donosu. Efektivna obrestna mera se ne preračuna.
Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: pripoznavanje in
merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma referenčnih obrestnih mer, ki jo je
OMRS izdal 26. septembra 2019. Spremembe reforme referenčnih obrestnih mer:
– spreminjajo posebne zahteve glede obračunavanja varovanja pred tveganji tako, da lahko podjetja
obračunavajo varovanje pred tveganji ob predpostavki, da se referenčna obrestna mera, na kateri
temeljijo varovani denarni tokovi in denarni tokovi od instrumenta za varovanje, zaradi reforme
referenčnih obrestnih mer ne bodo spremenili;
– so obvezne za vsa razmerja varovanja pred tveganjem, na katera reforma referenčnih obrestnih mer
neposredno vpliva;
– niso namenjene olajševanju drugih posledic reforme referenčnih obrestnih mer
(če razmerje varovanja pred tveganjem ne izpolnjuje več zahtev za obračunavanje varovanja pred tveganji
iz razlogov, ki niso navedeni v spremembah, je treba prenehati z obračunavanjem varovanja
pred tveganjem) in
– zahtevajo posebna razkritja o tem, v kolikšni meri spremembe reforme vplivajo na razmerja varovanja
pred tveganji med podjetji.
Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v pridružena podjetja
in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem
oz. skupnim podvigom, ki jih je OMRS objavil 11. septembra 2014. Spremembe se nanašajo na razhajanje
zahtev po MRS 28 in MSRP 10 ter pojasnjujejo, da je obseg pripoznavanja dobička oz. izgube pri poslu
s pridruženim podjetjem ali pri skupnem podvigu odvisen od tega, ali prodana oz. prispevana sredstva
predstavljajo poslovni subjekt.
Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitev Bistven, ki jih je OMRS objavil 31. oktobra 2018.
Spremembe pojasnjujejo opredelitev izraza bistven in kako ga je treba vključiti v napotke glede opredelitev.
Spremembe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev – Sprememba, omejitev ali poravnava programa, ki jih je
OMRS izdal 7. februarja 2018. Spremembe zahtevajo uporabo posodobljenih predpostavk iz ponovnega
merjenja za določitev stroškov tekočega službovanja in neto obresti za preostanek poročevalskega obdobja
po spremembi programa.
Spremembe MRS 28 – Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige – Dolgoročni deleži v
pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, ki jih je OMRS objavil 12. oktobra 2017. Namen sprememb
je pojasniti, da podjetje uporablja MSRP 9, vključno z zahtevami po oslabitvi, za dolgoročne deleže v
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pridruženem podjetju ali skupnem podvigu, ki so del čiste naložbe v pridruženo podjetje ali skupni podvig
in za katere se kapitalska metoda ne uporablja. Spremembe prav tako odpravljajo 41. odstavek,
saj je po mnenju Odbora le ponavljal zahteve v MSRP 9 in povzročal zmedo glede obračunavanja
dolgoročnih deležev.
▸ Spremembe različnih standardov zaradi Izboljšav MSRP (obdobje 2015–2017), ki jih je OMRS objavil
12. decembra 2017. Spremembe različnih standardov izhajajo iz letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP
3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), njihov namen pa je predvsem odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila.
Spremembe vsebujejo naslednja pojasnila: podjetje ponovno izmeri svoj prejšnji delež v skupni dejavnosti,
ko pridobi obvladovanje nad poslovnim subjektom (MSRP 3); če podjetje pridobi skupno obvladovanje nad
poslovnim subjektom, svojega prejšnjega deleža v skupni dejavnosti ne izmeri ponovno (MSRP 11); podjetje
vse posledice izplačila dividend na davek iz dobička obračuna na enak način (MRS 12); in podjetje kot
del splošnih posojil obravnava vsa posojila, ki so bila prvotno namenjena razvoju sredstva, kot je sredstvo
usposobljeno za nameravano uporabo ali prodajo (MRS 23).
▸ Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je OMRS izdal 29. marca 2018. OMRS je
zaradi revizije konceptualnega okvira za MSRP posodobil sklicevanje nanj v standardih MSRP. Dokument
vsebuje spremembe MSRP 2, MSRP 3, MSRP 6, MSRP 14, MRS 1, MRS 8, MRS 34, MRS 37, MRS 38, OPMSRP
12, OPMSRP 19, OPMSRP 20, OPMSRP 22 in SIC-32. Namen sprememb je podpora prehodu na revidirani
konceptualni okvir za podjetja, ki s pomočjo tega okvira razvijajo svoje računovodske usmeritve,
kadar se za določeno transakcijo ne uporablja noben standard MSRP.
▸ OPMSRP 23 – Negotovost pri obravnavi davka iz dobička, ki ga je OMRS izdal 7. junija 2017. Možne
so nejasnosti glede tega, kako se davčna zakonodaja uporablja za določeno transakcijo ali okoliščino oz.
ali bo davčni organ sprejel obravnavanje davka v podjetju. MRS 12 Davek iz dobička določa, kako je treba
obračunati tekoči in odloženi davek, ne pa, na kakšen način bi se morali odražati učinki negotovosti.
OPMSRP 23 dopolnjuje zahteve MRS 12 z določili, kako se mora učinek negotovosti odražati pri
obračunavanju davka iz dobička.
Družba predvideva, da uvedba zgoraj navedenih novih standardov, sprememb obstoječih standardov in novih
pojasnil v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze.
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3. POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE DRUŽBE

Družba je dosledno uporabila spodaj opredeljene računovodske usmeritve.
A. PREVEDBA TUJIH VALUT

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcionalno valuto po referenčnem tečaju ECB na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti ob koncu poslovnega leta, se preračunajo v evre po takrat
veljavnem referenčnem tečaju ECB. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti,
se pretvorijo v funkcijsko valuto po referenčnem tečaju na dan posla. Pozitivne ali negativne tečajne razlike se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek.
B. FINANČNI INSTRUMENTI

Finančni instrumenti vključujejo neizpeljana finančna sredstva in finančne obveznosti. Oslabitev finančnih sredstev
je podrobneje opisana v pojasnilu h1.
b1. Neizpeljana finančna sredstva

Neizpeljana finančna sredstva družbe vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila, finančne
naložbe in finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Družba na začetku pripozna posojila in terjatve ter vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva so na začetku pripoznana na datum, ko družba postane stranka v pogodbenih določilih instrumenta. Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v
katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.
Neizpeljani finančni instrumenti družbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:
finančno sredstva, merjena po odplačni vrednosti, finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Klasifikacija je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev in od tega ali je družba pridobila
pogodbene denarne tokove iz naslova finančnih instrumentov izključno iz naslova plačil glavnice in obresti od
neporavnanega zneska glavnice.
Denar in denarni ustrezniki

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki zajemajo denarna sredstva na TRR ter bančne depozite z zapadlostjo
do treh mesecev.
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida vključujejo sredstva zaradi preračuna terjatev
z indeksom cen.
Finančna sredstva po odplačni vrednosti

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih poseduje v okviru poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno plačila
glavnice in obresti od neporavnane glavnice. Družba med finančna sredstva po odplačni vrednosti razvršča posojila, terjatve in nekotirajoče dolžniške vrednostne papirje. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna
finančna sredstva (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna finančna sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja).
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b2. Neizpeljane finančne obveznosti

Neizpeljane finančne obveznosti družbe zajemajo poslovne obveznosti in finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. Finančne obveznosti so pripoznane, ko družba postane pogodbena stranka v zvezi z
instrumentom. Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene,
razveljavljene ali zastarane.
C. KAPITAL

Vpoklicani kapital

Vpoklicani kapital družbe se pojavlja kot osnovni vložek Republike Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe ter je nominalno opredeljen v Aktu o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in
registriran na sodišču.
Kapitalske rezerve

Kapitalske rezerve prestavljajo naknadno vplačani kapital v obliki stvarnega vložka – osnovnih sredstev prenesenih s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter naknadni nedenarni vložek Vlade RS v obliki nepremičnin.
Kapitalske in zakonske rezerve se lahko uporabijo, če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom ali statutom
določenega odstotka osnovnega kapitala, in sicer za:
▸ kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme prenesenega čistega dobička ali drugih
rezerv iz dobička;
▸ kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta ali drugih rezerv
iz dobička.
Zakonske rezerve

Zakonske rezerve so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička, predvsem za poravnavo potencialnih prihodnjih izgub. Ob nastanku jih pripozna organ, odgovoren za pripravo letnega poročila, ali sklep zadevnega organa.
Zakonske in kapitalske rezerve se lahko uporabijo, če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom ali statutom
določenega odstotka osnovnega kapitala, in sicer za kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v
breme prenesenega čistega dobička ali drugih rezerv iz dobička.
Druge rezerve iz dobička

Druge rezerve iz dobička se oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in prenesenega dobička.
Uporabijo se lahko za kateri koli namen, razen 5. odstavka 64. člena ZGD ali če akt o ustanovitvi družbe določa
drugače.
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

Vsebujejo aktuarske dobičke in izgube, vezane na rezervacije za pozaposlitvene ter druge dolgoročne zaslužke
zaposlencev.
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi zavezana k izplačilu jubilejnih nagrad zaposlenim in odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
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D. NEOPREDMETENA SREDSTVA

Neopredmetena sredstva z omejeno dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano
amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega neopredmetenega sredstva.
Skupino neopredmetenih sredstev družbe sestavlja predvsem programska oprema. Družba nima neopredmetenih
sredstev z nedoločljivo dobo koristnosti.
Poznejši izdatki

Poznejši izdatki v zvezi z neopredmetenim sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki so pripoznani v poslovnem izidu kot stroški, takoj
ko nastanejo.
Amortizacija

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Ocenjene
amortizacijske stopnje za tekoče in primerljivo leto so naslednje:
Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacijska stopnja 2019 (v %)

Amortizacijska stopnja 2018 (v %)

25,00–50,00

25,00–50,00

Materialne pravice-programi

Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta ter
se po potrebi prilagodijo. Oslabitev sredstev je podrobneje opisana v točki h2.
E. NEKRATKOROČNO ODLOŽENI STROŠKI

Družba v izkazih 2018 izkazuje vnaprej plačano najemnino poslovnega prostora za obdobje petih let in najemnino za uporabo licenc antivirusnega programa za obdobje treh let. Najemnina se časovno razmejuje in časovno
enakomerno prenaša med stroške najemnin, del, ki se nanaša na prihodnje poslovno leto, pa se pripozna kot kratkoročno odloženi strošek. V letu 2019 je družba odložene stroške za najemnino poslovnega prostora usredstvila
kot pravico do uporabe sredstva.
F. NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo ter
nabrane izgube iz oslabitev. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi
posameznega sredstva.
Nabavljeno programsko opremo, ki pomembno prispeva k funkcionalnosti sredstev, je treba usredstviti kot del
opreme. Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne nepremičnine, naprave in oprema. Vlaganja v tuja osnovna sredstva predstavljajo novogradnje gozdnih cest,
vlak, mostove in sanacijo objektov.
S 01. 01. 2019 je stopil v veljavo novi MSRP 16 – Najemi, ki določa, da se nekratkoročne najeme usredstvi kot pravico do uporabe sredstva. Zato jih je družba že pripoznala v otvoritvenem stanju po poenostavljenem pristopu.
Najemov sredstev, katerih vrednost nakupa na trgu je manj kot 5.000 $, ne izkazujemo med nepremičninami,
napravami in opremo, temveč med poslovnimi odhodki.
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Poznejši izdatki

Poznejši izdatki v zvezi s sredstvom se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo
prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi izdatki (npr. tekoče vzdrževanje) so pripoznani v poslovnem izidu kot stroški,
takoj ko nastanejo.
Amortizacija

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti
vsakega posameznega (sestavnega) dela sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema
in dobe koristnosti. Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Nedokončane
gradnje se ne amortizirajo. Ocenjene amortizacijske stopnje za tekoče in primerljivo leto so naslednje:
Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacijska stopnja 2019 (v %)

Amortizacijska stopnja 2018 (v %)

Transportna sredstva

10,00-20,00

10,00-20,00

Gozdarska mehanizacija

10,00-12,50

10,00-12,50

Pisarniško in delovno pohištvo

10

10

Računalniki in računalniška oprema

20,00-50,00

20,00-50,00

Drobni inventar

10,00-20,00

10,00-20,00

20

20

3,00-6,00

3,00-6,00

14,29-66,67

0

Ostala neproizvajalna oprema
Vlaganja v tuja osnovna sredstva
Pravice do uporabe sredstev

Preostale vrednosti in dobe koristnosti sredstva se letno pregledajo, in če je treba, popravijo. Dobički in izgube
pri prodaji ali izločitvi se določijo tako, da se prihodki od prodaje primerjajo s knjigovodsko vrednostjo. Dobički in izgube pri prodaji so vključeni v izkaz poslovnega izida. Sredstva, ki so na voljo za prodajo, se prikažejo
ločeno od drugih sredstev. Zanje se v letu prodaje amortizacija ne obračuna. Oslabitev sredstev je podrobneje
opisana v točki h2.
G. ZALOGE

Zaloge proizvodov se vrednotijo po stalnih planskih cenah. Na dan izkaza finančnega položaja družba preveri
čisto iztržljivo vrednost zalog. Če je nižja od knjigovodske vrednosti zalog, se opravi slabitev zalog.
H. OSLABITEV SREDSTEV

h1. Finančna sredstva

V skladu z MSRP 9 je družba prešla z modela nastalih izgub na model pričakovanih izgub, v skladu s katerim družba pripoznava ne samo nastale izgube, temveč tudi izgube, za katere se pričakuje, da bodo nastale v
prihodnosti.
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi
enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega sredstva in
ki jih je mogoče zanesljivo izmeriti.
Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko naslednji: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika;
prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se ta strinja; znaki, da bo dolžnik šel v stečaj; izginotje
delujočega trga za tovrstni instrument.
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Oslabitev terjatev in danih posojil
Družba oceni dokaze o oslabitvi terjatev posebej ali skupno. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se štejejo kot dvomljive terjatve.
Ocena slabitev temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačil terjatev in posojil
v naslednjih 12 mesecih, razen če se je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja finančnega sredstva (LECL).
Pričakovane kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela.
Slabitve za pričakovane kreditne izgube se ocenjujejo v dveh fazah. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih po
začetnem pripoznanju ni bilo znatnega povečanja kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane kreditne izgube pripoznajo za kreditne izgube, ki so posledica neplačil, ki so možna v naslednjih 12 mesecih. Za tiste kreditne
izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega pripoznanja prišlo do znatnega povečanja kreditnega tveganja, družba pripozna popravek iz naslova izgub, ki jih pričakuje v preostali življenjski dobi izpostavljenosti, ne glede na
obdobje neplačila. Družba oblikuje skupine terjatev na podlagi zapadlosti terjatev. Pri oceni skupne oslabitve
družba uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitve in znesek nastale izgube. Družba oceni,
da gre pri finančnem sredstvu za neizpolnjevanje obveznosti v primeru, ko so pogodbena plačila zapadla 60 dni.
V nekaterih primerih pa lahko družba oceni povečano kreditno tveganje tudi, če je na podlagi informacij verjetno, da družba ne bo prejela neporavnanih pogodbenih zneskov v celoti. Družba pripozna odpis finančnega
sredstva, kadar utemeljeno pričakuje, da ji pogodbenih denarnih tokov ne bo uspelo izterjati.
Družba oceni dokaze o oslabitvi posojil posebej za vsako pomembno posojilo.
h2. Nefinančna sredstva

Družba ob datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev, da ugotovi, ali so
prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega
njegovo nadomestljivo vrednost. Oslabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost,
zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja.
Oslabitev naložb v odvisne družbe
Če je zaradi znakov, da bi lahko bila naložba oslabljena potrebno naložbo oslabiti, se znesek izgube zaradi
oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo naložbe in nadomestljivo vrednostjo naložbe.
I. REZERVACIJE

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče
zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Med pomembnimi rezervacijami so:
Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k izplačilu
jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije.
Druge obveznosti iz pozaposlitvenih zaslužkov zaposlencev ne obstajajo.
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Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izračun z uporabo metode
projicirane enote pripravi pooblaščeni aktuar. Plačila za odpravnine ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad
zmanjšujejo oblikovane rezervacije.
V izkazu poslovnega izida se pripoznajo stroški dela in stroški obresti, preračun pozaposlitvenih zaslužkov oziroma nerealiziranih aktuarskih dobičkov ali izgub iz naslova odpravnin pa v drugem vseobsegajočem donosu
kapitala.
J. PRIHODKI IZ POGODB S KUPCI

Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo ob prenosu obvladovanja proizvodov ali storitev na kupca v znesku,
ki odraža nadomestilo, za katero družba meni, da bo do njega upravičena v zameno za ta proizvod ali storitve.
Prihodki iz pogodb s kupci se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova,
in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel
obvladovanje nad proizvodi oz. koristi iz dobavljenih storitev. Prihodki se pripoznajo, kot sledi:
Prodaja proizvodov

Prodaja se pripozna, ko družba stranki dostavi proizvod; stranka je proizvod sprejela, izterljivost povezanih terjatev pa je razumno zagotovljena. Od trenutka prodaje naprej družba nima več obvladovanja nad prodanimi
proizvodi ali storitvami.
Prodaja storitev

Prodaja storitev se pripozna v obračunskem obdobju, v katerem se opravijo storitve, glede na zaključek posla,
ocenjenega na podlagi dejansko opravljene storitve kot sorazmernega dela celotnih storitev, ki se opravijo.
Sredstva iz pogodb s kupci

Sredstvo iz pogodbe je pravica do nadomestila v zameno za blago ali storitve, ki so prenesene na kupca. Med sredstvi
iz pogodb s kupci skupina izkazuje nezaračunane prihodke za dobavljeno blago kupcem.
Poračun prodajnih cen GLS zaradi kasneje objavljenih povprečnih prodajnih cen referenčnega statističnega
urada pri dolgoročnih prodajnih pogodbah
Dolgoročne prodajne pogodbe določajo, da se prodajne cene prodanih GLS za nazaj usklajujejo in poračunajo
glede na kasneje objavljene mesečne povprečne prodajne cene referenčnega statističnega urada. Ker gre pri poračunu za spremembo terjatev do kupcev, se ta sprememba pripozna v skladu z MSRP 9 kot finančno sredstvo ali
finančna obveznost po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida.
Obveznosti iz pogodb s kupci

Obveznost iz pogodbe je obveznost prenosa proizvoda ali storitev na kupca v zameno za nadomestilo, ki ga je
družba prejela od kupca. V okviru obveznosti iz pogodb s kupci družba izkazuje obveznosti za prejete predujme. Obveznosti iz pogodbe se pripoznajo kot prihodki, ko družba izpolni svojo izvršitveno obvezo po pogodbi.
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K. FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od finančnih sredstev ter pravic do uporabe sredstev v skladu z
MSRP 16 in pozitivne tečajne razlike. Prihodki iz zamudnih obresti se pripoznajo ob njihovem plačilu. Prihodki
od obresti iz posojil se pripoznano ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. Stroški izposojanja
se v izkazu poslovnega izida prikazujejo po metodi efektivnih obresti.
Finančni odhodki obsegajo odhodke od obresti in negativne tečajne razlike.
L. OBDAVČITEV

Davki vključujejo obveznosti za obračunani davek in odloženi davek. Davki se izkažejo v izkazu poslovnega izida,
razen v tistem delu, kjer se nanašajo na postavke, ki se izkazujejo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu.
Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem dobičku za leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od
čistega dobička, poročanega v izkazu poslovnega izida, ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki nikoli niso obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za
obračunani davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan poročanja.
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.
Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni,
ko se bo odložena terjatev za davek realizirala ali se bo odložena obveznost za davek poravnala.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica pobotati
odmerjene terjatve za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter so odloženi davki vezani na isto
obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
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M. PRILAGODITEV IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA ZA LETO 2018
(v EUR)
Nepremičnine, naprave in oprema
Neopredmetena sredstva
Nekratkoročno odloženi stroški
Naložbe v odvisno družbo
Odložene terjatve za davek
NEKRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge

31.12.2018 po prilagoditvi

Prilagoditev

31.12.2018 - pred
prilagoditvijo

7.275.978

7.275.978

90.493

90.493

8.223

8.223

2.815.000

2.815.000

26.730

26.730

10.216.422

0

10.216.422

1.822.163

1.822.163

Kratkoročne finančne terjatve

13.000.000

13.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve

9.575.673

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

1.421.201

27.754

Terjatve za davek iz dobička

553.395

Predujmi in druga sredstva

151.939

8.154.472
27.754
553.395

-1.421.201

1.573.140

Denar in denarni ustrezniki

13.758.178

KRATKOROČNA SREDSTVA

38.889.102

0

38.889.102

SKUPAJ SREDSTVA

49.105.525

0

49.105.524

Osnovni kapital

22.440.000

22.440.000

Kapitalske rezerve

129.147

129.147

Rezerve iz dobička

9.755.052

9.755.052

· zakonske rezerve

1.529.663

1.529.663

· druge rezerve iz dobička

8.225.389

8.225.389

16.501

16.501

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
KAPITAL
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Nekratkoročne poslovne obveznosti

13.758.178

1.293

1.293

5.652.245

5.652.245

37.994.237

0

281.365

37.994.237
281.365

12.812

12.812

NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI

294.177

0

294.177

Kratkoročne poslovne obveznosti

9.255.903

66.891

9.189.012

Obveznosti iz pogodb s kupci

408.142

408.142

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

297.234

297.234

Druge kratkoročne obveznosti

855.831

-66.891

922.722

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

10.817.110

0

10.817.111

SKUPAJ OBVEZNOSTI

11.111.287

0

11.111.287

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

49.105.525

0

49.105.525

Za leto 2018 je družba primerjalno popravila kratkoročne poslovne terjatve, predujme in druga kratkoročna
sredstva, kratkoročne poslovne obveznosti ter druge kratkoročne obveznosti zaradi prerazvrstitve terjatev in
obveznosti do Gozdnega sklada.
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N. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza
finančnega položaja na dan 31. 12. 2018 ter izkaza finančnega položaja na dan 31. 12. 2019 in iz podatkov izkaza
poslovnega izida za obdobje januar–december 2019.
4. RAZKRITJA K POSAMEZNIM POSTAVKAM V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
4.1 PRIHODKI OD PRODAJE
(v EUR)
Prihodki iz pogodb s kupci
Prilagoditev zaradi usklajevanja prodajnih cen GLS z indeksom cen
Skupaj prihodki od prodaje

2019

2018

66.871.527

75.075.891

71.274

-269.479

66.942.801

74.806.412

Prihodki iz pogodb s kupci glede na trg prodaje
(v EUR)

2019

Delež

2018

Delež

Prihodki od prodaje na domačem trgu

65.021.280

97,23

73.865.374

98,39

Prihodki od prodaje proizvodov

63.362.157

94,75

71.923.044

95,80

1.659.123

2,48

1.942.330

2,59

Prihodki od prodaje na trgu EU

842.594

1,26

1.145.938

1,53

Prihodki od prodaje proizvodov

838.914

1,25

1.146.010

1,53

3.680

0,01

-73

0,00

1.007.653

1,51

64.580

0,09

985.501

1,47

57.971

0,08

Prihodki od prodaje storitev

Prihodki od prodaje storitev
Prihodki od prodaje na trgu tretje države
Prihodki od prodaje proizvodov
Prihodki od prodaje storitev
Skupaj prihodki iz pogodb s kupci

22.152

0,03

6.609

0,01

66.871.527

100,00

75.075.891

100,00

2019

Delež

2018

Delež

65.186.571

97,48

73.127.025

97,40

Prihodki iz pogodb s kupci po vrstah blaga
(v EUR)
Prihodki od prodaje proizvodov
Prihodki od prodaje storitev
Skupaj prihodki iz pogodb s kupci

1.684.956

2,52

1.948.866

2,60

66.871.527

100,00

75.075.891

100,00

Družba ima različne vrste prodaje proizvodov, in sicer: prodaja lesa po dolgoročnih pogodbah, prodaja lesa preko
licitacij, prodaja lesa na podlagi javnega zbiranja ponudb ter prodaja lesa na panju.
Prodaja lesa po dolgoročnih pogodbah
Gre za prodajo lesa na kamionski cesti. Prihodki se pripoznajo takoj, ko kupec prevzame proizvode na kamionski
cesti. Cene so določene na podlagi mesečnega cenika, ki upošteva avstrijske cene z dva- do trimesečnim zamikom,
kar je odvisno od datuma objave mesečnih cen s strani avstrijskega statističnega urada. Enkrat letno se izvede poračun skladno z metodologijo, opredeljeno v Pravilih prodaje GLS v družbi SiDG, kjer se poračuna neskladje med
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uporabljenimi in dejanskimi pripadajočimi avstrijskimi mesečnimi cenami. Gre za sukcesivno prodajo. Kupcu se
izstavljajo računi dvakrat mesečno.
Prodaja lesa preko licitacij
Gre za prodajo lesa iz lesnih skladišč, kamor so bili gozdno-lesni sortimenti pripeljani s kamionske ceste. Prihodki se pripoznajo v celoti po plačilu kupnine. Cene so tržne, ki pa ne smejo biti nižje, kot so cene, določene
po dolgoročnih pogodbah.
Prodaja lesa preko javnega zbiranja ponudb
Gre za prodajo lesa s kamionske ceste. Prihodki se pripoznajo, ko kupec odpelje proizvode. Gre za sukcesivno
prodajo. Kupcu se izstavljajo računi dvakrat mesečno. Cene so določene na način, da se izbere cena ponudnika,
ki je dal najvišjo ponujeno ceno.
Prodaja lesa na panju
Gre za prodajo lesa najnižje kakovosti in/ali ko gre za odpravo nevarnosti v gozdu na manjših območjih iz že navedenega razloga odprave nevarnosti in/ali kadar sečnja s strani SiDG ne bi bila ekonomsko upravičena. Prihodki
se pripoznajo, ko se izvede sečnja.
Kupec GLS plača vrednost lesa na panju (EUR/m3) kot razliko med vrednostjo lesa na kamionski cesti (KC) in
priznanimi stroški sečnje ter spravila. Kupec GLS sečnjo in spravilo opravi sam.
▸ Vrednost les na (KC):
Ocena sortimentov posekanega lesa (upoštevajoč naš cenik) – cena gozdnih lesnih sortimentov: (hlodi iglavcev,
hlodi listavcev, drugi okrogli les – iglavci, drugi okrogli les listavci) – EUR/m3.
▸ Stroški dela:
Upoštevajo se pogoji dela (normativi sečnje) in normativi spravila (EUR/m3).
Prodajne pogodbe za prodajo GLS je družba v letu 2019 sklepala po naslednjih pravilih:
▸ Avans pred dobavo ali
▸ valuta 30 dni na pogodbi in zavarovano z bančno ali zavarovalniško garancijo
▸ prodajne pogodbe za prodajo GLS na javnih dražbah so se in se sklepajo z valuto 3 dni po sklenitvi pogodbe
in hkratne izdaje računa.
Glede na nekatere prošnje kupcev po podaljšanju valute, smo glede na dobro preteklo poslovanje, z aneksom
odobrili podaljšanje valute na 45 ter na 60 dni.
Kupci v skladu s sklenjenimi triletnimi dolgoročnimi pogodbami imajo valuto plačila 15 ali 30 dni (zavarovano z
bančno ali zavarovalniško garancijo) ali pa je pogodba sklenjena z določilom za plačilo avansa pred samo dobavo.
Družba beleži tudi prihodke od prodaje storitev, in sicer so to predvsem prihodki certificiranja, skladiščenja GLS in
manipulacije, transportne storitve ter ostale storitve. Prihodki od storitev se pripoznajo, ko so storitve opravljene.
Cene za posamezno vrsto storitev so opredeljene v pogodbah.
V prihodkih od prodaje proizvodov predstavljajo prihodki do odvisne družbe SNEŽNIK d.o.o. 2.842.047 EUR
(2018: 3.195.022 EUR).
V prihodkih od prodaje storitev predstavljajo prihodki do odvisne družbe SNEŽNIK d.o.o. 221.319 EUR (2018:
323.878 EUR).
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4.2 SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG
(v EUR)

2019

2018

Sprememba

Gotovi proizvodi

227.280

1.816.042

-1.588.763

Skupaj sprememba vrednosti zalog

227.280

1.816.042

-1.588.763

Vrednost zalog proizvodov se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 1.588.763 EUR, kar v izkazu poslovnega
izida predstavlja zmanjšanje kosmatega poslovnega donosa (2018: povečanje za 1.816.042 EUR).
4.3 USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

V obravnavanem obdobju družba izkazuje 3.506 EUR (2018: 0 EUR) prihodkov od storitev za lastne potrebe.
4.4 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
(v EUR)

2019

2018

71.180

4.027

239.064

161.186

40.993

13.899

Povračila regresnih zahtevkov

30.598

5.191

Prihodki od najemnin

10.587

4.295

119.907

91.055

Unovčenje menic za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla
Vlaganja RS v varovanje gozdov
Izterjane odpisane terjatve

Drugi poslovni prihodki (preveč vračuna nagrada, odškodnine, prihodki preteklih let …)
Drugi poslovni prihodki – odvisna družba
Skupaj drugi poslovni prihodki
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4.5 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(v EUR)
Stroški materiala
Stroški materiala – odvisna družba
Stroški energije
Stroški energije – odvisna družba
Drugi stroški materiala
Drugi stroški materiala – odvisna družba
Skupaj stroški materiala
Stroški proizvodnih storitev
Stroški proizvodnih storitev – odvisna družba
Stroški transportnih storitev
Stroški transportnih storitev – odvisna družba
Stroški storitev vzdrževanja nepremičnin, naprav in opreme
Stroški storitev vzdrževanja nepremičnin, naprav in opreme – odvisna družba
Stroški najemnin
Stroški najemnin – odvisna družba

2019

2018

311.008

245.666

157

2.058

526.290

232.214

0

21.889

81.880

78.994

2.170

22.647

921.505

603.467

24.520.780

35.369.021

0

228.937

155.297

1.250.124

0

2.074

370.874

319.601

0

11.171

481.711

687.108

23.068

70.997

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

306.338

468.599

Stroški zavarovalnih premij in stroški storitev plačilnega prometa

150.182

103.557

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

456.310

370.174

Stroški reklam – sponzorstvo

22.689

15.950

Stroški reklam – ostalo

24.627

18.339

Stroški reprezentance

56.313

36.621

430.312

186.705

931

0

Skupaj stroški storitev

26.999.432

39.138.978

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev

27.920.937

39.742.445

Stroški drugih neproizvodnih storitev
Stroški drugih neproizvodnih storitev – odvisna družba

Stroški storitev se izkazujejo v dejanskih zneskih, kot izhajajo iz računov dobaviteljev.
Stroški blaga, materiala in storitev v višini 26.327 EUR (2018: 359.772 EUR) predstavljajo blago in storitve od
odvisne družbe SNEŽNIK d.o.o.
Stroški proizvodnih storitev
(v EUR)

2019

2018

20.786.244

31.954.629

0

228.937

Gojitvena in varstvena dela

2.620.596

2.472.614

Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture

1.086.188

930.012

27.694

11.766

58

0

24.520.780

35.597.958

Sečnja in spravilo gozdno lesnih sortimentov
Sečnja in spravilo gozdno lesnih sortimentov – odvisna družba

Gradbene storitve
Občinske ceste
Skupaj stroški proizvodnih storitev
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Stroški transportnih storitev
(v EUR)
Prevozi gozdno lesnih sortimentov kupcem
Prevozi gozdno lesnih sortimentov kupcem – odvisna družba
Hitra pošta
Drugi prevozi
Skupaj stroški transportnih storitev

2019

2018

118.683

1.185.616

0

2.074

68

54.146

36.545

10.362

155.297

1.252.198

Stroški storitev vzdrževanja
(v EUR)

2019

2018

Vzdrževanje objektov in okolice

29.008

5.720

Vzdrževanje računalniške opreme in programov

62.323

60.625

Storitve vzdrževanja (pluženje)

46.366

85.437

Vzdrževanje osebnih avtomobilov

69.183

39.922

162.594

112.519

Vzdrževanje najetih avtomobilov

0

15.274

Vzdrževanje kamionov in traktorjev in drugih – odvisna družba

0

11.171

Vzdrževanje kamionov, traktorjev in strojev

Splošno vzdrževanje
Skupaj stroški storitev vzdrževanja

1.400

103

370.874

330.772

Stroški najemnin
(v EUR)

2019

2018

0

18.557

Najem objektov in opreme

29.309

236.139

Najem poslovnih prostorov, zemljišč in opreme – odvisna družba

23.068

70.997

195.938

162.239

30.671

30.049

Najem avtomobilov

Najem IT-storitev
Zakupnine
Delavci motorne žage

62.922

50.725

Najemnine – skladiščenje GLS

162.716

189.399

Socialne funkcije – najemnine

156

0

504.779

758.105

Skupaj stroški najemnin

Med stroški najema družba izkazuje stroške kratkoročnih najemov in stroške najemov sredstev majhne vrednosti.

Računovodsko poročilo

150

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
(v EUR)
Povračilo kilometrin na službenem potovanju
Sprotno strokovno izobraževanje
Dnevnice
Nočnine
Skupaj povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

2019

2018

257.632

406.481

42.636

58.197

1.479

1.468

4.590

2.453

306.338

468.599

Stroški zavarovalnih premij in stroški storitev plačilnega prometa
(v EUR)
Bančne storitve
Storitve plačilnega prometa

2019

2018

417

2.191

8.764

7.530

Storitve zavarovanja

141.001

93.835

Skupaj stroški zavarovalnih premij in stroški storitev plač. prometa

150.182

103.557

Stroški intelektualnih in osebnih storitev
(v EUR)

2019

2018

Svetovalne storitve

4.160

69.355

Odvetniške storitve

10.285

14.145

Sodni stroški, takse

12.418

11.622

Revizorske storitve

6.740

6.740

146.213

124.637

22.313

23.375

Storitve upravljanja – sejnine …
Stroški notranjega revidiranja
Ostale intelektualne in osebne storitve

254.182

120.300

Skupaj stroški osebnih in intelektualnih storitev

456.310

370.174

Revizor računovodskih izkazov je za družbo izvedel samo redno zakonsko revizijo računovodskih izkazov za leto
2019 in leto 2018, ni pa izvedel drugih storitev dajanja zagotovil ali drugih nerevizijskih storitev.
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4.6 STROŠKI DELA
(v EUR)

2019

2018

6.593.838

5.292.820

Stroški pokojninskih zavarovanj

601.385

480.973

Stroški drugih socialnih zavarovanj

517.316

412.642

Regres za letni dopust

404.615

200.841

1.934

36.128

Prehrana med delom

321.281

271.278

Prevozi na delo

402.899

358.968

Vračunan neizkoriščen letni dopust in vračunani prispevki

106.732

32.860

Obveznosti – dodatno pokojninsko zavarovanje

328.030

263.570

0

16.138

Plače in nadomestila

Odpravnine

Vračunano (ostali odhodki, stroški)
Vračunano (kvartalna stimulacija)

127.422

96.365

Vračunano (poslovna uspešnost)

200.000

236.000

Vračunano (nagrada poslovodstvu)
Vračunano (storno za preteklo leto kvart., posl. usp., nagrada)
Drugi stroški dela
Skupaj stroški dela

50.000

50.000

-347.902

-146.764

217.684

145.084

9.525.233

7.746.905

Plače zaposlencev se izplačujejo v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti gozdarstva. V decembru 2019 je stopila
v veljavo Podjetniška kolektivna pogodba družbe Slovenski državni gozdovi. Pri odobravanju stroškov v zvezi z
delom družba upošteva Uredbo o višini povračil v zvezi z delom in drugih prejemkov.
Višino povračil v zvezi z delom in drugih prejemkov delavcev določi s sklepom poslovodstvo družbe.
Stroški plač in nadomestil po skupinah
(v EUR)

Plače in
nadom. 2019

%
udel.

Plače in
nadom. 2018

%
udel.

Poslovodstvo

200.966

3,05

198.601

3,75

- Zlatko Ficko – poslovodstvo od 01. 05. 2017

111.882

1,70

107.917

2,04

- Dejan Kaisersberger – poslovodstvo od 01. 05. 2017
do 05. 05. 2019

34.928

0,53

90.684

1,71

- Darja Derganc – poslovodstvo od 27. 06. 2019

54.156

0,82

0

0,00

Izplačila po individualnih pogodbah

337.907

5,12

207.389

3,92

Ostali zaposlenci

6.054.966

91,83

4.886.830

92,33

Skupaj plače in nadomestila plač

6.593.838

100,00

5.292.820

100,00
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Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe na dan 31. 12. 2019
Stopnja izobrazbe

1. raven (OŠ, nedokončana)
2. raven (OŠ, dokončana)
3. raven (nižje poklicno izobraževanje)

Število
zaposlenih
na dan
31. 12. 2019

Delež
na dan
31. 12. 2019

Število
zaposlenih
na dan
31. 12. 2018

Delež
na dan
31. 12. 2018

1
21

0,37

0

0,00

7,75

16

6,69

3

1,11

3

1,26

4. raven (srednje poklicno izobraževanje)

38

14,02

30

12,55

5. raven (srednja strokovna izobrazba)

49

18,08

41

17,15

6. raven (višješolski program)

26

9,59

25

10,46

7. raven (VSŠ, 1. bolonjska stopnja)

72

26,57

65

27,20

8. raven (univ. izobrazba, 2. bolonjska stopnja)

52

19,19

51

21,34

8

2,95

7

2,93

9. raven (magisterij znanosti)
10. raven (doktorat znanosti, 3. bolonjska stopnja)
Skupna vsota

1

0,37

1

0,42

271

100,00

239

100,00

2019

2018

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je bilo 245,35 (2018: 211,39).
4.7 AMORTIZACIJA
(v EUR)
Premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva

40.120

49.589

Amortizacija neopredmetenih sredstev

40.120

49.589

Nepremičnine

77.665

43.056

Proizvajalne naprave in stroji

646.717

184.975

Druge naprave in stroji

196.777

174.576

35

59

Drobni inventar
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme

921.194

402.666

Pravica do uporabe zemljišč

19.502

0

Pravica do uporabe zgradb

162.733

0

Pravica do uporabe opreme

31.545

0

213.780

0

1.175.093

452.255

Amortizacija pravic do uporabe sredstev
Skupaj amortizacija

4.8 OSLABITVE
(v EUR)

2019

2018

Oblikovani popravki vrednosti terjatev

21.641

72.968

Skupaj drugi stroški

21.641

72.968
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4.9 DRUGI POSLOVNI ODHODKI
(v EUR)

2019

2018

Izguba pri odtujitvi naprav in opreme

2.816

8.035

Dajatve, neodvisne od poslovnega izida
Nadomestilo za upravljanje z državnimi gozdovi
Nagrade za prakso
Članarine združenjem

73.194

51.254

13.051.569

14.570.829

6.450

6.219

46.203

37.092

Donacije v denarju

7.850

9.391

Ostali stroški

4.545

0

Drugi stroški

226.685

48.085

13.419.311

14.730.905

Skupaj drugi stroški

Družba plačuje za upravljanje gozdov nadomestilo v višini 20 % prihodkov od zaračunane prodaje lesa.
4.10 FINANČNI PRIHODKI
(v EUR)
Obresti pozitivnega stanja na TRR

2019

2018

2

3

Obresti od depozitov pri bankah

42.644

44.683

Prejeti popusti in skonti

74.427

111.762

Zamudne obresti kupcev

31.181

16.509

0

484

Zamudne obresti kupcev – odvisna družba
Drugi finančni prihodki (stroški opomina)

400

469

148.653

173.910

(v EUR)

2019

2018

Aktuarski izračun – obresti

2.841

2.556

0

3

Skupaj finančni prihodki

4.11 FINANČNI ODHODKI

Negativne tečajne razlike
Ostale obresti

290

17.816

Obresti pravic do uporabe sredstev

22.387

0

Skupaj finančni odhodki

25.518

20.376
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4.12 DAVEK OD DOBIČKA
(v EUR)
Obračunani davek

2019

2018

2.571.418

2.420.608

Odloženi davek
Davki

-17.910

-9.908

2.553.508

2.410.699

2019

2018

13.931.945

14.310.162

2.647.070

2.718.931

-5.563

-5.786

(v EUR)
Poslovni izid pred davki
Izračunan davek po veljavni davčni stopnji
Davčni učinek neobdavčenih prihodkov
Davčni učinek odhodkov, ki se pri obračunu davka ne odštejejo

126.269

102.231

Davčne olajšave

-214.267

-404.677

2.553.508

2.410.699

18 %

17 %

Davki
Efektivna davčna stopnja

Veljavna stopnja davka na dobiček za Slovenijo je v letu 2019 znašala 19 % (2018: 19 %).
4.13 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS IN BILANČNI DOBIČEK

Drugi vseobsegajoči donos
(v EUR)

2019

2018

bruto vrednost

odloženi davek

neto vrednost

bruto vrednost

odloženi davek

neto vrednost

-15.017

1.427

-13.590

9.481

-778

8.703

31. 12. 2019

31. 12. 2018

11.378.438

11.899.462

891

1.293

-568.922

-594.973

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička

-5.404.758

-5.652.245

Bilančni dobiček

5.405.649

5.653.537

Aktuarski
dobiček/izguba

Bilančni dobiček
(v EUR)
Čisti poslovni izid
Preneseni čisti poslovni izid
Oblikovanje zakonskih rezerv
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4.14 NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2019
(v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Proizv.
naprave
in stroji

Druge
naprave
in stroji

Investicije
v teku

Skupaj

Stanje 31. 12. 2018

216.356

2.074.055

3.855.496

Nove pridobitve

117.650

1.300.611

1.844.806

987.474

673.051

7.806.431

296.232

3.375.509

6.934.809

Nabavna vrednost

Zmanjšanje

0

0

59.180

4.646

3.559.300

3.623.125

Prekvalifikacija sredstev

0

0

418.795

-418.795

0

0

334.006

3.374.666

6.059.917

860.266

489.260

11.118.116

Stanje 31. 12. 2018

0

60.227

176.789

293.439

0

530.454

Stanje 31. 12. 2019
Nabrani popravek vrednosti
Amortizacija

0

77.665

646.717

196.812

0

921.194

Zmanjšanje

0

0

8.544

3.124

0

11.668

Prekvalifikacija
sredstev

0

0

23.784

-23.784

0

0

Stanje 31. 12. 2019

0

137.892

838.747

463.343

0

1.439.981

Stanje 31. 12. 2018

216.356

2.013.828

3.678.707

694.035

673.051

7.275.978

Stanje 31. 12. 2019

334.006

3.236.774

5.221.171

396.923

489.260

9.678.135

Proizv.
naprave
in stroji

Druge
naprave
in stroji

Investicije
v teku

Skupaj

Neodpisana knjigovodska vrednost

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2018
(v EUR)

Zemljišča

Gradbeni
objekti

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2017

0

853.466

0

751.092

170.852

1.775.409

216.356

1.220.589

3.935.689

248.382

6.123.216

11.744.232

0

0

80.194

12.000

5.621.016

5.713.210

216.356

2.074.055

3.855.496

987.474

673.051

7.806.431

Stanje 31. 12. 2017

0

17.170

0

121.004

0

138.174

Amortizacija

0

43.056

184.975

174.635

0

402.666

Nove pridobitve
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2018
Nabrani popravek vrednosti

Zmanjšanje

0

0

8.186

2.200

0

10.387

Stanje 31. 12. 2018

0

60.227

176.789

293.439

0

530.454

Stanje 31. 12. 2017

0

836.295

0

630.088

170.852

1.637.235

Stanje 31. 12. 2018

216.356

2.013.828

3.678.707

694.035

673.051

7.275.978

Neodpisana knjigovodska vrednost
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V obravnavanem poslovnem letu je družba od RS dobila zemljišča kot vložek v nedenarni obliki v višini 117.650
EUR (31. 12. 2018: 216.356 EUR nakup) in vlagala v gradbene objekte v višini 1.300.611 EUR (31. 12. 2018:
1.220.589 EUR), in sicer gre za vlaganja v tuja osnovna sredstva, kot so izgradnja gozdnih cest in/ali vlak, mostov, skladišč ter vlaganja v izgradnjo poslovne stavbe.
Med proizvajalne naprave in stroje je družba v letu 2019 uvrstila nove nabave gozdarske mehanizacije ter tovornih
vozil v skupnem znesku 1.844.806 EUR.
Med proizvajalne naprave in stroje je družba v letu 2018 uvrstila nove nabave gozdarske mehanizacije in tovornih
vozil ter nabavo gozdarske mehanizacije od hčerinske družbe Snežnik v skupnem znesku 3.935.689 EUR.
Med druge naprave in stroje je družba v letu 2019 uvrstila računalniško opremo, pohištvo in inventar v višini
296.232 EUR.
Družba je v letu 2019 prekvalificirala osnovna sredstva iz drugih naprav in strojev v proizvajalne naprave in stroje
v višini 395.011 EUR po neodpisani vrednosti.
Med druge naprave in stroje je družba v letu 2018 uvrstila nove nabave osebnih avtomobilov, računalniško opremo,
pohištvo in inventar v višini 248.382 EUR.
Med proizvajalnimi napravami in stroji kot investicije v teku družba vodi gozdarsko mehanizacijo v znesku
183.800 EUR (31. 12. 2018: 460.000 EUR). Drugih naprav in strojev kot investicij v teku družba na dan 31. 12.
2019 ne beleži (31. 12. 2018: 21.999 EUR – računalniška oprema). Investicije v teku zemljišč in gradbenih objektov so v višini 305.460 EUR (31. 12. 2018: 191.052 EUR) in predstavljajo izdelavo gozdnih cest in vlak, nakup zemljišč, vlaganja v tuja osnovna sredstva ter usredstvene stroške v povezavi z izgradnjo poslovne stavbe.
Zmanjšanje sedanje vrednosti nepremičnin, naprav in opreme predstavlja letni znesek obračunane amortizacije
v višini 921.193 EUR (31. 12. 2018: 402.666 EUR).
Družba je iz uporabe izločila prodano gozdarsko mehanizacijo in osebni avtomobil ter računalniško opremo
zaradi uničenja v višini neodpisane vrednosti 52.157 EUR (2018: 81.807 EUR – gozdarska mehanizacija, osebni
avtomobili).
Družba je sklenila pogodbo za dobavo koničastega snežnega pluga, ki je bila sklenjena 22. 07. 2019. Dobava je
bila izvedena v januarju 2020, in sicer v višini 17.750 EUR.
Družba je na podlagi pogodbe o dobavi lahkih gospodarskih vozil s štirikolesnim pogonom, ki je bila sklenjena
26. 10. 2018, naročila 60 avtomobilov. Osem avtomobilov je bilo dobavljenih v letu 2018, 52 avtomobilov pa je
bilo dobavljenih v letu 2019, in sicer v višini 796.425 EUR. Finančne zaveze iz naslova te pogodbe so tako na dan
31. 12. 2018 v višini 796.425 EUR.
Osnovna sredstva družbe so prosta vseh bremen.
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4.15 PRAVICA DO UPORABE NAJETIH SREDSTEV
(v EUR)

31.12.2019

Pravica do uporabe zemljišč
Pravica do uporabe gradbenih objektov
Pravica do uporabe opreme
Skupaj opredmetena osnovna sredstva, za katera je
pripoznana pravica do uporabe sredstva

01.01.2019
-preračun

31.12.2018

22.094

38.074

0

670.242

681.681

0

15.770

47.315

0

708.107

767.070

0

Gibanje pravice do uporabe sredstev, razvrščene med opredmetena sredstva v letu 2019
(v EUR)

Pravica do uporabe
zemljišč

Pravica do uporabe
gradbenih objektov

Pravica do
uporabe opreme

SKUPAJ

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2018

0

0

0

0

Spremembe zaradi implementacije MSRP 16

38.074

681.681

47.315

767.070

Stanje 01.01.2019

38.074

681.681

47.315

767.070

3.522

151.294

0

154.817

41.597

832.975

47.315

921.887

0

0

0

0

Nove pridobitve
Stanje 31.12.2019
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 01.01.2019
Amortizacija

19.502

162.733

31.545

213.780

Stanje 31.12.2019

19.502

162.733

31.545

213.780

Stanje 01.01.2019

38.074

681.681

47.315

767.070

Stanje 31.12.2019

22.094

670.242

15.770

708.107

Neodpisana knjigovodska vrednost

Družba najema zemljišča, zgradbe in opremo. Povprečna doba trajanja najemov je 56,75 meseca.
Družba nima možnosti, da zgradbo, ki je v najemu, odkupi po nominalni vrednosti po koncu obdobja najema.
Obveznosti iz najema so zavarovane z lastninsko pravico najemodajalca na opredmetenih sredstvih, ki
so v najemu.
(v EUR)
Amortizacija pravice do uporabe sredstva
Odhodki za obresti na obveznosti iz najema

2019
213.780
22.387

Stroški najema v zvezi s kratkoročnimi najemi

224.550

Stroški najema v zvezi z najemi sredstev majhnih vrednosti

280.229

Na dan 31. 12. 2019 ima družba 264.803 EUR obveznosti iz naslova kratkoročnih nespremenljivih najemov
(prenos iz nekratkoročnega dela).
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Družba ima v najemu zemljišča, zgradbe in opremo. Trajanje najema se razlikuje glede na vrsto sredstva
v najemu, in sicer:
▸ za zemljišča od 2 do 7 let,
▸ za zgradbe od 2,17 do 5 let,
▸ za opremo 1,5 leta.
Amortizacijske stopnje pravic do uporabe najetih sredstev:
(v %)

2019

zemljišča

14,29-50,00%

zgradbe

20,00-46,15%

avtomobili

66,67%

Plačila obveznosti najemnika iz najema sredstev niso zavarovana. Za pripoznanje obveznosti iz kratkoročnih
najemov in najemov sredstev manjše vrednosti uporablja družba izjemo, ki jo omogoča standard. Zneski najemnin so pogodbeno določeni in so fiksni.
Opcija podaljšanja in odpovedi

Možnost odpovedi najemnih pogodb obstaja v primeru kršitve pogodbenih obveznosti strank ali na podlagi
sporazumne prekinitve. Možnosti podaljšanja najemnih pogodb so opcijsko opredeljene.
4.16 NEOPREDMETENA SREDSTVA

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019
(v EUR)

Premoženjske pravice – programi

Investicije v teku

SKUPAJ

174.511

7.920

182.431

45.388

37.469

82.857

0

45.389

45.389

219.899

0

219.899

91.938

0

91.938

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2018
Nove pridobitve
Zmanjšanje
Stanje 31. 12. 2019
Nabrani popravek vrednosti
Stanje 31. 12. 2018
Amortizacija

40.120

0

40.120

132.058

0

132.058

Stanje 31. 12. 2018

82.573

7.920

90.493

Stanje 31. 12. 2019

87.842

0

87.842

Stanje 31. 12. 2019
Neodpisana knjigovodska vrednost
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018
(v EUR)

Premoženjske pravice – programi

Investicije v teku

SKUPAJ

139.670

5.180

144.851

34.841

37.581

72.422

Nabavna vrednost
Stanje 31. 12. 2017
Nove pridobitve
Zmanjšanje

0

34.841

34.841

174.511

7.920

182.431

Stanje 31. 12. 2017

42.349

0

42.349

Amortizacija

49.589

0

49.589

Stanje 31. 12. 2018

91.938

0

91.938

Stanje 31. 12. 2017

97.321

5.180

102.501

Stanje 31. 12. 2018

82.573

7.920

90.493

Stanje 31. 12. 2018
Nabrani popravek vrednosti

Neodpisana knjigovodska vrednost

Dolgoročne premoženjske pravice – programi v višini 45.388 EUR (2018: 34.841 EUR) predstavljajo vlaganja v
programsko opremo. Investicij v teku na dan 31. 12. 2019 ni bilo, v letu 2018 jih je v višini 7.920 EUR predstavljal
program za poslovno obveščanje. V letu 2019 so se neopredmetena sredstva zmanjšala za 40.120 EUR (2018:
49.589 EUR), in sicer zaradi obračunane amortizacije.
Družba v letu 2019 iz uporabe ni izločila programske opreme (2018: 0 EUR).
Največjo posamično vrednost v višini 22.127 EUR (31. 12. 2018: 21.879 EUR – modul javnega naročanja) predstavlja programska oprema modul javnega naročanja. Preostala doba koristnosti neopredmetenega sredstva je
28 mesecev (31. 12. 2018: 35 mesecev) Družba je v letu 2019 dogradila osnovno sredstvo in mu obenem podaljšala dobo koristnosti.
Izkazana neopredmetena sredstva so last družbe in so prosta vseh bremen.
4.17 NEKRATKOROČNO ODLOŽENI STROŠKI

Med nekratkoročnimi odloženimi stroški v znesku 7.233 EUR je družba v letu 2018 vodila plačano najemnino
poslovnega prostora za obdobje petih let. Celotna najemnina je znašala 21.700 EUR, del v višini 4.340 EUR smo
prenesli v stroške poslovnega leta 2018, del v višini 4.340 EUR pa je bil prenesen na kratkoročne odložene stroške.
V letu 2019 družba ne beleži več nekratkoročnih odloženih stroškov za najemnino poslovnega prostora. Znesek
7.233 EUR je knjižen kot pravica do uporabe sredstva poslovnega prostora. Celotni znesek pravic do uporabe
sredstev tega poslovnega prostora je bil na dan 01. 01. 2019 ob pripoznanju enak 324.448 EUR.
4.18 NALOŽBA V ODVISNO DRUŽBO

Družba izkazuje finančno naložbo po nabavni vrednosti.
Med nekratkoročnimi finančnimi naložbami v višini 3.110.320 EUR (31. 12. 2018: 2.815.000 EUR) družba izkazuje naložbo v odvisno družbo SNEŽNIK d.o.o., Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka, katere je 100-% (31. 12. 2018:
100-%) lastnica. Osnovni kapital družbe Snežnik znaša 2.335.153 EUR (31. 12. 2018: 2.335.153 EUR), celotni kapital znaša 5.558.562 EUR (31. 12. 2018: 5.934.493 EUR), celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja znaša
-671.251 EUR (31. 12. 2018: 148.490 EUR), čisti poslovni izid 2019 pa znaša -670.639 EUR (2018: 146.401 EUR).
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Gibanje naložbe v odvisno družbo v letu 2019
(v EUR)
Stanje 31. 12. 2018
Naknadno vplačilo kapitala
Stanje 31. 12. 2019

Naložba v odvisno družbo – Snežnik d.o.o.
2.815.000
295.320
3.110.320

Družba je izvedla naknadno denarno vplačilo v višini 295.320 EUR (2018: 0 EUR) v kapitalske rezerve odvisne
družbe, ki je denar porabila za nakup proizvajalne opreme .
Družba KF Finance je na dan 31. 12. 2019 izvedla oceno vrednosti lastniškega kapitala družbe SiDG v družbi Snežnik.
Na podlagi uporabe metoda seštevanja (metoda neto vrednosti sredstev) znaša poštena vrednost, zmanjšana za
stroške prodaje ocenjevane družbe Snežnik, ob predpostavki redne likvidacije na dan 31. 12. 2019 za namen računovodskega poročanja 4.026.000 EUR. Ocenjena nadomestljiva vrednost naložbe v družbo Snežnik je višja od
višine naložbe, ki jo družba SiDG izkazuje, za 916.000 EUR. Zaradi navedenega družba SiDG ni izvedla slabitve
naložbe v družbo Snežnik.
Naložba v odvisno družbo se v letu 2018 ni spreminjala.
4.19 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

V obravnavanem obdobju družba izkazuje 46.067 EUR (31. 12. 2018: 26.730 EUR) odloženih terjatev za davek
iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejnih nagrad. Pri izračunu je družba
uporabila 19,00-% davčno stopnjo.
Gibanje odloženih terjatev za davek v letu 2019
(v EUR)

Odložene terjatve za davek

Stanje 31. 12. 2018

26.730

Oblikovanje preko poslovnega izida

17.910

Zmanjšanje preko kapitala
Stanje 31. 12. 2019

1.427
46.067

Gibanje odloženih terjatev za davek v letu 2018
(v EUR)
Stanje 31. 12. 2017
Oblikovanje preko poslovnega izida
Zmanjšanje preko kapitala
Stanje 31. 12. 2018

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

Odložene terjatve za davek
17.599
9.908
-778
26.730
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4.20 ZALOGE

Družba v zalogah izkazuje zaloge materiala in repromateriala ter proizvode GLS.
Zaloge proizvodov GLS se vodijo pa stalnih cenah. Konec leta se zaloge ovrednotijo na raven ocenjene iztržljive
vrednosti, če je ta nižja od stalne cene. V letu 2019 družba ni slabila zalog, prav tako ne v letu 2018.
Stanje zalog
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

Zaloge surovin in materiala

3.950

6.121

Material in repromaterial – odvisna družba

3.950

6.121

Proizvodi

227.280

1.816.042

Gozdnolesni sortimenti – proizvodi

227.280

1.816.042

Skupaj zaloge

231.230

1.822.163

Presežek

Inventurno
stanje

Na dan 30. 11.2019 je družba izvedla popis zalog.
Vrsta zalog
Surovine in material

Knjigovodsko stanje
pred inventuro

Primanjkljaj

3.950

0

0

3.950

Gotovi izdelki

363.682

2.155

251

361.777

Skupaj zaloge

367.632

2.155

251

365.728

Ugotovljeni primanjkljaji pri zalogah surovin in materiala ter ostalih gozdarskih izdelkov so v okviru dovoljenega kala po pravilnikih o stopnjah običajnega odpisa normalnega odpisa materiala in izdelkov v gozdarstvu ter
običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga.
4.21 KRATKOROČNE FINANČNE TERJATVE

Kot kratkoročne finančne terjatve družba vodi dana depozita v znesku 3.500.000 EUR za dobo 6 mesecev z
datumom vračila 03. 01. 2020 in 06. 01. 2020. Družba vodi tudi dani depozit v skupnem znesku 5.000.000 EUR
za dobo 9 mesecev z datumom vračila 03. 08. 2020. Družba vodi dane depozite v skupni vrednosti
10.500.000 EUR za dobo 1 leta in datumi vračil 06. 01. 2020, 03. 07. 2020 in 28. 09. 2020. Sklenjeni so bili kot
nekratkoročni depoziti, ki so se na dan 31. 12. 2019 razvrstili med kratkoročne depozite.
Družba ima tako kratkoročne finančne terjatve v višini 19.000.000 EUR.
Kot kratkoročne finančne terjatve je družba vodila na dan 31. 12. 2018 dani depozit v znesku 2.000.000 EUR
za dobo šestih mesecev z datumom vračila 03. 05. 2019. Družba je vodila tudi dane depozite v skupnem znesku
11.000.000 EUR za dobo 12 mesecev z datumi vračila v juniju ter juliju 2019. Sklenjeni so bili kot nekratkoročni
depoziti, ki so se na dan 31. 12. 2018 razvrstili med kratkoročne depozite.
Družba je imela tako na dan 31. 12. 2018 kratkoročne finančne terjatve v višini 13.000.000 EUR.
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V skladu z MSRP 9 je družba pri določanju, ali se je kreditno tveganje (tj. tveganje nevračila depozita) za finančni
instrument od začetnega pripoznanja pomembno povečalo, upoštevala primerne in dokazljive informacije, ki se
lahko pridobijo brez pretiranih stroškov ali prizadevanj. Družba je preverila bonitetno oceno bank, pri katerih
ima vezane depozite, in ugotovila, da je verjetnost blokad v prihodnje zelo majhna. Tako družba ni pripoznala
slabitve iz tega naslova.
4.22 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

Terjatve do kupcev v državi-odvisna družba

1.294.654

580.439

Terjatve do kupcev v državi-ostali

6.026.284

7.523.242

-58.513

-77.715

0

442

15.737

8.242

0

-442

Popravek vrednosti terjatev do kupcev v državi-ostali
Poslovne terjatve za obresti-odvisna družba
Poslovne terjatve za obresti
Popravek vrednosti poslovnih terjatev za obresti-odvisna družba
Popravek vrednosti poslovnih terjatev za obresti

-15.737

-8.242

Terjatve do kupcev v tujini

99.123

98.863

Popravek vrednosti terjatev do kupcev v tujini
Skupaj terjatve do kupcev
Terjatve za obresti - banka depozit
Terjatve za odbitni DDV
Terjatve do ZZZS
Terjatve do zavarovalnic

-60.437

-60.437

7.301.111

8.064.392

10.499

445

142.859

58.541

25.255

11.948

0

1.319

545

504

Terjatve za trošarine

36.891

15.448

Druge kratkoročne terjatve

59.504

1.875

Terjatve za ostala nadomestila iz plač

Gozdni sklad - nadomestilo za upravljanje z državnimi gozdovi

1.259.188

0

Gozdni sklad - nakup gozdnih zemljišč

2.403.743

1.385.095

Gozdni sklad - prodaja gozdnih zemljišč

10.829

11.048

Gozdni sklad - sodne zadeve

25.891

25.058

3.975.202

1.511.281

11.276.313

9.575.673

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve

Terjatve za vračilo DDV za prejete račune, ki se nanašajo na poslovno leto 2019 in so prišli v družbo v januarju
2020, znašajo 142.859 EUR (31. 12. 2018: 58.541 EUR).
Terjatve do ZZZS v višini 25.255 EUR (31. 12. 2018: 11.948 EUR) predstavljajo terjatve za refundacije nadomestil
za bolniško odsotnost in poškodbe pri delu za mesece oktober, november ter december 2019.
Na dan 31. 12. 2019 je bilo pri zavarovalnici Coface PKZ efektivno zavarovanih terjatev v višini 768.746 EUR
(31. 12. 2018: 218.785 EUR).
V letu 2019 so se dolgoročne in kratkoročne pogodbe s kupci sklepale na podlagi zavarovanj z bančnimi garancijami ali kavcijskimi zavarovanji. Na dan 31. 12. 2019 je bilo takšnih terjatev za 4.195.319 EUR (31. 12. 2018:
5.850.146 EUR).
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4.23 FINANČNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO POSLOVNEGA IZIDA

Na dan 31. 12. 2019 družba izkazuje terjatev v višini 45.455 EUR (31. 12. 2018: 27.754 EUR) iz naslova poračuna
zaradi spremembe avstrijskega indeksa cen.
4.24 TERJATVE ZA DAVEK IZ DOBIČKA

Družba na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje (31. 12. 2018: 553.395 EUR) terjatev za davek iz dobička.
4.25 PREDUJMI IN DRUGA SREDSTVA

Med drugimi kratkoročnimi sredstvi družba izkazuje kratkoročno odložene stroške in odhodke, kratkoročno
nezaračunane prihodke (razen iz pogodb s kupci) ter DDV od prejetih predujmov.
Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki
(v EUR)
Zavarovalne premije
Najemnina za poslovni prostor
Drugi kratkoročni odloženi stroški
Material - ploščice s črtnimi kodami
Opozorilni trakovi
Skupaj kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki

31.12.2019

31.12.2018

32.924

37.118

0

4.340

12.773

12.451

7.460

8.160

0

443

53.157

62.512

31. 12. 2019

31. 12. 2018

17.556

17.373

2.440

3.043

0

442

Kratkoročno nezaračunani prihodki
(v EUR)
Obresti depozitov pri bankah
Vračunani prihodki (certificiranje, solastnina – les)
Vračunani prihodki obresti – odvisna družba
Ostalo
Skupaj kratkoročno nezaračunani prihodki

665

0

20.661

20.858

Druga kratkoročna sredstva predstavlja tudi DDV od prejetih predujmov v višini 118.580 EUR (31. 12. 2018:
64.474 EUR).
Dani predujmi so bili v višini 1.299 EUR (31. 12. 2018: 4.095 EUR).
4.26 DENAR IN DENARNI USTREZNIKI
(v EUR)
Denar na transakcijskih računih pri bankah

31. 12. 2019

31. 12. 2018

611.062

762.978

Kratkoročni depoziti do 3 mesecev

8.856.100

12.995.200

Skupaj denar in denarni ustrezniki

9.467.162

13.758.178
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V skladu z MSRP 9 je družba pri določanju, ali se je kreditno tveganje (tj. tveganje nevračila denarnih sredstev)
za finančni instrument od začetnega pripoznanja pomembno povečalo, upoštevala primerne in dokazljive informacije, ki se lahko pridobijo brez pretiranih stroškov ali prizadevanj. Družba je preverila bonitetno oceno bank,
pri katerih ima vezane depozite in sredstva na transakcijskih računih, in ugotovila, da je verjetnost blokad v
prihodnje zelo majhna. Tako družba ni pripoznala slabitve iz tega naslova.
4.27 KAPITAL
(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Vpoklicani kapital

22.440.000

22.440.000

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
Druge rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital

2.098.585

1.529.663

13.630.147

8.225.389

2.020

16.501

891

1.293

5.404.758

5.652.245

43.823.197

37.994.237

Osnovni kapital družbe znaša 22.440.000 EUR in je v celoti vplačan. Predstavlja osnovni vložek Republike
Slovenije kot ustanoviteljice in edine družbenice družbe. Republika Slovenija ima v družbi 100-% poslovni delež.
Del osnovnega vložka v znesku 20.000.000 EUR je bil zagotovljen v denarju, preostali del v znesku 2.440.000 EUR
pa s stvarnim vložkom.
Kapitalske rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, ki jih določa ZGD. Naknadno vplačilo v
nedenarni obliki – kapitalske rezerve – sestavljajo osnovna sredstva v višini 129.147 EUR, razdeljena v skladu z
delitveno bilanco Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ter stvarni vložek v obliki zemljišč Vlade RS v višini
117.650 EUR.
(V EUR)

Kapitalske rezerve

Stanje 31. 12. 2018

129.147

Povečanje – naknadno vplačilo v nedenarni obliki

117.650

Stanje 31. 12. 2019

246.797

Rezerve iz dobička

▸ Zakonske rezerve in druge rezerve iz dobička
Zakonske in druge rezerve iz dobička so zneski, ki so namensko zadržani iz dobička iz predhodnih let predvsem za
poravnavo potencialnih prihodnjih izgub. Po sklepu poslovodstva je bilo 5 % dobička namenjenega oblikovanju
zakonskih rezerv, kar predstavlja znesek v višini 568.922 EUR. Nadzorni svet družbe je soglašal, da se oblikujejo
druge rezerve iz dobička v višini 5.404.758 EUR v skladu z 230. členom ZGD-1.
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Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

Druge rezerve predstavljajo rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti na podlagi aktuarskega
dobička pri aktuarskem izračunu odpravnin ob upokojitvi v višini 2.020 EUR.
Gibanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
(v EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

16.501

9.090

Povečanje

-13.590

8.703

- Bruto vrednost

-15.017

9.481

1.427

-778

Zmanjšanje – prenos na preneseni poslovni izid

-891

-1.293

- Bruto vrednost

-985

-1.293

Začetno stanje

- Vpliv odloženega davka

- Vpliv odloženega davka
Skupaj rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

94

0

2.020

16.501

Preneseni čisti poslovni izid v višini 891 EUR (31. 12. 2018: 1.293 EUR) predstavlja odpravo aktuarskega dobička
zaradi odhodov in upokojitev delavcev v letu 2019.
Po sklepu poslovodstva je bilo 5 % dobička namenjenega oblikovanju zakonskih rezerv v višini 568.922 EUR
(31. 12. 2018: 594.973 EUR), polovica preostalega dobička v višini 5.404.758 EUR (31. 12. 2018: 5.652.245 EUR)
pa oblikovanju drugih rezerv iz dobička.
Preostanek čistega dobička iz leta 2018 v višini 5.653.537 EUR (2017: 12.612.821 EUR) je bil izplačan državi RS.
4.28 REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN JUBILEJNE NAGRADE

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontiranih
na konec poročevalskega obdobja. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da upošteva stroške odpravnin
ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.
Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 2019
(v EUR)
Stanje 31. 12. 2018
Stroški obresti

Rezervacije za
odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije
za jubilejne nagrade

Skupaj

187.609

93.756

281.365

1.999

842

2.841

Stroški preteklega službovanja

99.099

0

99.099

Stroški tekočega službovanja

71.283

25.236

96.519

Izplačila zaslužkov

-5.900

-17.233

-23.133

Aktuarski dobički/izgube (IPI)
Aktuarski dobički/izgube
(izkaz vseobsegajočega donosa)
Stanje 31. 12. 2019
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13.204

13.204

15.017

0

15.017

369.107

115.805

484.912
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Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 2018
(v EUR)
Stanje 31. 12. 2017
Stroški obresti
Stroški obresti – odvisne družbe
Snežnik prenos

Rezervacije za
odpravnine ob upokojitvi

Rezervacije
za jubilejne nagrade

Skupaj

120.463

64.792

185.254

1.191

483

1.674

585

297

883

53.219

27.024

80.243

Stroški tekočega službovanja

33.821

22.468

56.290

Izplačila zaslužkov

-12.189

-20.914

-33.103

0

-393

-393

-9.481

0

-9.481

187.609

93.756

281.365

Aktuarski dobički/izgube (IPI)
Aktuarski dobički/izgube (izkaz drugega
vseobsegajočega donosa)
Stanje 31. 12. 2018

Aktuarske predpostavke so bile naslednje:
▸ Nominalna dolgoročna obrestna mera je ocenjena na 0,4 % (31. 12. 2018: 1,1 %), ocenjuje se v skladu z
določili standarda MRS 19. Na dan 31. 12. 2019 so slovenske državne obveznice z dospetjem 10 let znašale
-0,01 % (31. 12. 2018: 1,01 %).
▸ Ker povprečno dospetje v družbi znaša 20,3 leta (2018: 20,8 leta), se ocenjuje povprečna obrestna mera v
višini 0,40 % (31. 12. 2018: 1,1 %).
▸ Pričakovano dolgoročno rast višine jubilejnih nagrad in neobdavčljivih zneskov v izračunu (za odpravnine
in jubilejne nagrade) je aktuar ocenil v višini 1,0 % (2018: 1,0 %) letno, pri čemer se za neobdavčeni znesek
pri izplačilu odpravnine ob upokojitvi upošteva znesek 4.063 EUR, za jubilejne nagrade pa 460 EUR, 689
EUR ter 919 EUR (dvakrat) ob 10-, 20-, 30- in 40-letnem jubileju, vendar zgolj ob prvem izplačilu jubileja.
Vsi zneski odpravnin, za katere se pričakuje, da bi ob predvideni rasti plač presegli predvideno mejo
neobdavčenega zneska, so dodatno povečani za prispevke v višini 16,1 % v skladu z zakonodajo RS na dan
obračuna rezervacije.
▸ V izračunu je pooblaščeni aktuar upošteval pričakovano smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami
smrtnosti 2007 (2018: 2007), ločeno po spolih, pri čemer se indirektno upošteva nadomeščanje starejših
zaposlencev, ki se upokojijo, z mlajšimi.
▸ Rezervacije so izračunane zgolj za zaposlene za nedoločen čas, kajti samo zanje obstaja dolgoročna obveza
s strani družbe SiDG d. o. o.
▸ Za vse zaposlene je aktuar predpostavljal, da bodo izkoristili pravico do starostne upokojitve ob dnevu
nastopa. Če bi kateri od zaposlencev že izpolnjevali pogoje za starostno upokojitev, je rezervacija zanj kar
enaka sedanji vrednosti odpravnine ob upokojitvi.
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▸ Aktuar ni oblikoval obveznosti za jubilejne nagrade, do katerih bi bil zaposlenec upravičen kasneje, kot bo
izpolnil pogoj za starostno upokojitev.
▸ Model ne upošteva morebitnih večjih odpuščanj zaradi reorganizacije družbe SiDG d. o. o.
▸ Pripravljen je na osnovi ene od temeljnih predpostavk računovodskih standardov, ki pravi, da je treba
računovodske izkaze sestavljati, kot da bo podjetje nadaljevalo poslovanje v dogledni prihodnosti in kot da
nima niti namena niti potrebe, da bi ga popolnoma ustavilo ali pomembno skrčilo.
Analiza občutljivosti aktuarskih predpostavk
2019
(v EUR)

2018

Rezervacije za
odpravnine

Rezervacije za
jubilejne nagrade

Rezervacije za
odpravnine

Rezervacije za
jubilejne nagrade

Znižanje disk. obr. mere za 0,5 %

24.095

4.606

11.895

3.582

Povečanje disk. obr. mere za 0,5 %

-21.820

-4.273

-10.803

-3.336

Povečanje rasti plač za 0,5 % letno

21.438

0

8.188

0

Zmanjšanje rasti plač za 0,5 % letno

-17.231

0

-6.823

0

4.29 NEKRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

Družba na dan 31. 12. 2019 izkazuje druge nekratkoročne poslovne obveznosti v višini 4.422 EUR
(31. 12. 2018: 12.812 EUR). Omenjeni znesek predstavlja še neizplačano nagrado poslovodstva za poslovno
uspešnost v letu 2018.
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4.30 NEKRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI IZ NAJEMOV

Nekratkoročne finančne obveznosti predstavljajo pravice do uporabe sredstev.
(v EUR)
NAJEM - obveznosti do drugih
NAJEM - obveznosti do podjetij v skupini
Dolgovi iz najema

(v EUR)

Konec najema

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019
preračun

385.039

511.220

0

19.322

385.039

530.542

01.01.2019 Vrednost med letom
preračun
sklenjene pogodbe

NAJEM - opreme

11.07.2020

0

15.514

0

NAJEM - poslovni prostor

01.04.2022

36.696

0

65.080

NAJEM - parkirišče

01.01.2026

1.379

0

1.626

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

17.331

22.770

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

44.404

0

58.340

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

13.067

17.168

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

16.162

21.234

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

5.880

7.726

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

12.325

16.193

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

27.423

36.030

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

9.783

12.709

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

26.164

34.376

0

NAJEM - poslovni prostor

31.12.2023

92.703

121.798

0

NAJEM - zemljišče

15.05.2024

1.145

0

1.467

NAJEM - poslovni prostor

31.08.2021

80.578

205.703

0

NAJEM - zemljišče

31.12.2020

Dolgovi iz najema

0

19.322

0

385.039

530.542

126.513

Gibanje obveznosti iz financiranja najemnin
(v EUR)

Stanje
31.12.2018

Stanje
01.01.2019

Denarne
spremembe

Nedenarne
spremembe
Pridobitve/odtujitve

Stanje
31.12.2019

0

530.542

0

-145.503

385.039

Najemnine
Najemnine - obresti

0

0

0

0

0

Skupaj

0

530.542

0

-145.503

385.039

Obrestna mera za obveznosti iz naslova pravice do uporabe sredstev znaša 3,00 %.
Družba na dan 31. 12. 2019 ima nekratkoročne finančne obveznosti z zapadlostjo nad pet let v višini 312 EUR.
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4.31 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI IZ NAJEMOV
(v EUR)

Kratkoročni del nekratkoročnega najema 31. 12. 2019

NAJEM - obveznosti do drugih

245.481

NAJEM - obveznosti do podjetij v skupini

19.322

Dolgovi iz najema

264.803

(v EUR)

Kratkoročni del nekratkoročnega najema 31. 12. 2019

NAJEM – opreme

15.514

NAJEM – poslovni prostori

229.518

NAJEM – parkirišč

247

NAJEM – zemljišč

19.524

Dolgovi iz najema

264.803

Gibanje obveznosti iz financiranja najemnin
(v EUR)

Stanje
31.12.2018

Stanje
01.01.2019

Denarne
spremembe

Nedenarne spremembe
Pridobitve/odtujitve

Stanje
31.12.2019

Najemnine

0

236.528

-260.471

288.746

264.803

Najemnine - obresti

0

0

-22.387

22.387

0

Skupaj

0

236.528

-282.858

311.133

264.803

Družba ima na dan 31. 12. 2019 kratkoročne finančne obveznosti iz naslova nekratkoročnih najemov. Najemi, ki
bodo plačani v letu 2020, predstavljajo znesek v višini 264.803 EUR.
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4.32 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

Poslovodstvo družbe, zaposleni po individualnih pogodbah in člani nadzornega sveta družbe družbi niso dali
kratkoročnih posojil in predujmov niti nimajo do družbe poslovnih terjatev, razen iz naslova plač za mesec
december.
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

3.925.647

3.628.722

Obveznosti do dobaviteljev v državi-odvisna družba

5.746

46.998

Obveznosti do dobaviteljev v tujini

7.500

2.277

892.541

1.847.463

Obveznosti do dobaviteljev v državi

Vračunane obveznosti do dobaviteljev
Vračunane obveznosti do dobaviteljev - odvisna družba

0

6.585

4.831.434

5.532.046

Obveznosti za plače

633.723

523.689

Obveznosti za obračunani DDV

326.495

680.434

Druge kratkoročne obveznosti do državnih institucij

6.206

4.720

Administrativne prepovedi

7.666

5.972

Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti za prispevke izplačevalca

95.480

75.885

0

2.337.248

Gozdni sklad - nakup gozdnih zemljišč

299.757

30.176

Gozdni sklad - prodaja gozdnih zemljišč

340.924

20.323

36

5.061

Gozdni sklad - nadomestila za upravljanje z državnimi gozdovi

Gozdni sklad - sodne zadeve
Gozdni sklad - zaračunane koncesnine

4.736

9.591

Gozdni sklad - nadomestila za uporabe zemljišč

5.168

1.740

Gozdni sklad - zamudne obresti

1

0

43.324

29.020

Kratkoročne obveznosti do drugih

1.763.516

3.723.858

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti

6.594.950

9.255.903

Druge kratkoročne obveznosti

4.33 OBVEZNOSTI IZ POGODB S KUPCI

Družba na dan 31. 12. 2019 beleži obveznosti iz pogodb s kupci v višini 717.534 EUR (31. 12. 2018: 408.142 EUR).
Znesek predstavlja prejete predujme kupcev.
Iz naslova obveznosti iz pogodb s kupci na dan 01. 01. 2019 je družba v letu 2019 ustvarila za 332.479 EUR
prihodkov.
4.34 FINANČNE OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO POSLOVNEGA IZIDA

Družba na dan 31. 12. 2019 beleži obveznosti iz naslova poračuna zaradi spremembe avstrijskega indeksa cen v
višini 47.275 EUR (31. 12. 2018: 297.234 EUR)
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4.35 OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOBIČKA

Družba na dan 31. 12. 2019 izkazuje obveznosti za davek od dobička v višini 352.528 EUR (31. 12. 2018: 0 EUR).
4.36 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

Varščine in predujmi, ki jih dajo potencialni kupci pred dražbo, varščine dobaviteljev

269.801

209.367

Vračunan neizkoriščen letni dopust

347.078

240.346

4.032

4.032

Vračunani odhodki in ostali stroški za prejete račune

171.100

12.233

Vračunana kvartalna stimulacija

127.422

96.365

Vračunana poslovna uspešnost

200.000

236.000

50.000

50.000

Vračunani stroški revidiranja računovodskih izkazov

Vračunana nagrada poslovodstvu
Vračunani stroški lesa na panju, pridobljenega od solastnikov
DDV od danih predujmov
Skupaj predujmi in druge kratkoročne obveznosti

0

6.750

234

738

1.169.668

855.831

5. POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Posli s podjetji v skupini

Družba je z odvisno družbo Snežnik poslovala na osnovi sklenjenih pogodb, pri čemer so bile uporabljene tržne
cene. Z družbo Snežnik Sinpo v letu 2019 in 2018 družba ni poslovala.
(v EUR)
Prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki

2019

2018

3.063.366

3.519.383

1.152

0

23.999

313.178

Stroški materiala

2.328

46.594

Finančni odhodki

886

0

Stroški storitev

(v EUR)
Nakup nepremičnin, naprav in opreme
Finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne terjatve

31.12.2019

2018

0

517.000

19.322

0

1.294.654

580.881

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.746

53.583

Fin.obv.po pošt.vred.preko posl.izida

5.187

30.893
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Poslovodstvo in nadzorni svet

Konec leta 2019 in 2018 člani poslovodstva nimajo deležev v družbi SiDG d. o. o.
Bruto prejemki skupin oseb
(v EUR)

2019

2018

Člani poslovodstva obvladujoče družbe

218.887

205.250

Člani nadzornega sveta obvladujoče družbe

100.596

94.639

Zaposleni po individualni pogodbi

341.695

230.167

Skupaj bruto prejemki skupin oseb

661.178

530.056

Prejemki članov poslovodstva vključujejo plače, bonitete in morebitne druge prejemke.
Prejemki članov nadzornega sveta družbe vključujejo prejemke za opravljanje funkcije v okviru nadzornega sveta.
Prejemki članov poslovodstva

Leto 2019
(v EUR)

Funkcija
(predsednik, član)

Zlatko Ficko

poslovodstvo

Dejan
Kaisersberger

poslovodstvo

Darja Derganc

poslovodstvo

Darja Derganc

poslovodstvo –
podjemna pogodba

Skupaj

Fiksni
prejemki
– bruto

Variabilni
prejemki
– bruto

Odloženi
prejemki

Bonitete

Skupaj
bruto

Skupaj
neto

107.025

3.801

887

8.232

119.945

53.499

37.861

11.249

307

2.814

52.232

25.009

39.076

0

453

0

39.529

22.579

7.180

0

0

0

7.180

5.222

191.143

15.051

1.647

11.046

218.887

106.309

Fiksni
prejemki –
bruto

Variabilni
prejemki –
bruto

Odloženi
prejemki

Bonitete

Skupaj
bruto

Skupaj
neto

Leto 2018
(v EUR)

Funkcija
(predsednik, član)

Zlatko Ficko

poslovodstvo

94.912

6.225

779

9.691

111.608

48.899

Dejan
Kaisersberger

poslovodstvo

80.638

4.787

779

7.438

93.642

44.632

175.550

11.012

1.559

17.129

205.250

93.531

Skupaj

Na dan 31. 12. 2019 družba nima terjatev ali obveznosti do članov uprave, razen obveznosti za plače iz meseca
decembra, ki so bile izplačane v januarju 2020, del obveznosti za poslovno uspešnost iz leta 2018 ter vračunanih
nagrad za poslovno uspešnost za leto 2019.
Na dan 31. 12. 2018 družba ni imela terjatev ali obveznosti do članov uprave, razen obveznosti za plače iz meseca
decembra, ki so bile izplačane v januarju 2019, del obveznosti za poslovno uspešnost iz leta 2017 ter vračunanih
nagrad za poslovno uspešnost za leto 2018.

Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi

173

Prejemki članov nadzornega sveta družbe

Leto 2019

Ime in priimek

Plačilo za
opravljanje
funkcije
– bruto
letno (1)

Sejnine NS
in komisij
– bruto
letno (2)

Skupaj
bruto
(1 + 2)

Skupaj
neto*

Potni
stroški

Prisotnost
na sejah
nadzornega
sveta
v letu 2019

Prisotnost
na sejah
revizijske
komisije
v letu 2019

Prisotnost
na sejah
kadrovske
komisije
v letu 2019

Samo Mihelin

4.267

1.600

5.867

4.643

517

8

0

0

Miroslav Ribič

4.198

2.400

6.598

5.166

505

8

5

0

Andrej Rihter

2.894

1.560

4.454

4.072

1.145

8

0

0

Dragica Vrkič Kozlan

3.580

2.400

5.980

5.234

1.216

8

5

0

Andrej Janša

7.370

3.160

10.530

8.004

474

15

0

0

Boris Semenič

7.800

3.160

10.960

8.698

999

16

0

0

Lovro Bornšek

7.800

3.560

11.360

9.772

2.077

18

0

0

Katarina Stanonik Roter

6.129

3.160

9.289

7.606

1.170

16

0

0

Pavel Brglez

3.397

0

3.397

2.470

0

0

0

0

Ernest Miheljak

6.159

2.920

9.079

8.055

1.996

10

6

0

Andreja Košir

6.775

2.920

9.695

7.275

308

10

6

0

Valerija Štiblar

7.391

1.960

9.351

7.010

287

10

0

0

294

200

494

359

0

1

0

0

1.782

1.760

3.542

2.823

339

0

11

0

69.836

30.760

100.596

81.188

11.034

Plačilo za
opravljanje
funkcije
– bruto
letno (1)

Sejnine NS
in komisij
– bruto
letno (2)

Skupaj
bruto
(1 + 2)

Skupaj
neto*

Potni
stroški
– bruto

Prisotnost
na sejah
nadzornega
sveta
v letu 2018

Prisotnost
na sejah
revizijske
komisije
v letu 2018

Prisotnost
na sejah
kadrovske
komisije
v letu 2018

Pavel Brglez

9.077

1.960

11.037

8.416

535

10

0

0

Ernest Miheljak

8.531

3.088

11.619

10.066

2.130

11

6

0

Andreja Košir

9.831

3.928

13.759

10.528

717

12

10

0

Valerija Štiblar

10.688

3.320

14.008

10.632

610

12

2

4

Andrej Janša

8.290

3.200

11.490

8.684

451

13

0

4

Boris Semenič

7.551

2.600

10.151

8.047

913

10

0

4

Lovro Bornšek

7.150

2.560

9.710

8.259

1.646

13

0

0

Damjan Golovrški

7.150

2.360

9.510

6.993

105

12

0

0

Janez Smolič – neodvisni
član Revizijske Komisije

1.788

1.568

3.356

2.656

297

0

10

0

70.055

24.584

94.639

74.282

7.405

Damjan Golovrški
Janez Smolič
Skupaj

Leto 2018
(v EUR)

Skupaj

Računovodsko poročilo

174

Na dan 31. 12. 2019 družba nima terjatev do članov nadzornega sveta, ima pa obveznosti iz naslova sejnin, upravljanja funkcij ipd. iz meseca decembra 2019, ki so bile izplačane v januarju 2020. Na dan 31. 12. 2018 družba ni
imela terjatev do članov nadzornega sveta, imela pa je obveznosti iz naslova sejnin, upravljanja funkcij ipd. iz
meseca decembra 2018, ki pa so bile izplačane v januarju 2019.
Posli z lastnikom in njegovimi povezanimi osebami

Družba je v 100-% lasti Republike Slovenije. Z lastnikom povezane družbe so tiste, v katerih ima Republika
Slovenija skupaj s Slovenskim državnim holdingom (SDH) skupno neposredno najmanj 20-% lastniški delež.
Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH. Skupna vrednost poslov je prikazana v spodnjih tabelah.
Terjatve in obveznosti
(v EUR)
Odprte poslovne terjatve
Kratkoročno vračunani stroški
Odprte poslovne obveznosti

2019

2018

220

0

0

1.927

62.784

88.014

Prihodki in stroški
(v EUR)

2019

2018

Prihodki iz poslovanja

3.418

4.214

629.459

274.368

Stroški za nakup materiala in storitev

Vse transakcije med povezanimi osebami potekajo po tržnih cenah.
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6. FINANČNI INSTRUMENTI IN OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ
6.1 KREDITNO TVEGANJE

Kreditno tveganje je tveganje neplačila kupcev in s tem povezanih odpisov terjatev. Družba je v letih 2019 in 2018
aktivno spremljala stanje terjatev do kupcev.
Na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2018 predstavlja maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju knjigovodska vrednost finančnih sredstev.
V skladu z MSRP 9 je družba preverila, ali se je kreditno tveganje neplačila kupcev znatno povečalo. Za terjatve,
pri katerih so zamude daljše in za katere so vložene izvršbe ali se vodijo postopki na sodišču, je oblikovala popravke. Večina terjatev je zavarovanih z bančnimi garancijami in kavcijskimi zavarovanji, nekatere so zavarovane
pri zavarovalnici Cofface PKZ (2018: SID PKZ), kjer je lastni delež od 15 % (2018: od 15 do 30 %), vendar vrednostno nepomemben. Nezavarovane terjatve oz. tveganje za njihovo neplačilo je tako majhno, da jih družba dodatno ni slabila.
(v EUR)

31.12.2019

31.12.2018

Kratkoročne finančne terjatve

19.000.000

13.000.000

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

7.301.111

8.064.392

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (brez terjatev do države)

3.769.654

1.423.521

Denar in denarni ustrezniki
Skupaj sredstva

9.467.162

13.758.178

39.537.927

36.246.091

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2019
(v EUR)
Nezapadle

Nominalna
vrednost

Popravek
vrednosti

Knjig. vred.
31. 12. 2019

Kupci v
državi

Kupci
v tujini

Skupaj

6.102.850

4.292

6.098.558

6.059.873

38.685

6.098.558

Od 0 do 30 dni

765.018

5.206

759.811

759.811

1

759.811

Od 31 do 60 dni

342.028

1.980

340.048

340.048

0

340.048

Od 61 do 90 dni

748

748

0

0

0

0

Od 91 do 120

6.143

1.660

4.483

4.483

0

4.483

219.011

120.801

98.210

98.210

0

98.210

7.435.798

134.687

7.301.111

7.262.425

38.686

7.301.111

Nominalna
vrednost

Popravek
vrednosti

Knjig. vred.

7.754.854

7.262

7.747.592

Od 0 do 30 dni

308.113

3.496

304.616

Od 31 do 60 dni

12.309

125

12.184

Od 61 do 90 dni

143

143

0

Nad 120
Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2018
(v EUR)
Nezapadle

Več kot 120
Skupaj
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135.809

0

8.211.228

146.836

8.064.392
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Gibanje oblikovanih popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev družbe
(v EUR)

Stanje 31. 12. 2018

Popravek vrednosti
kratkoročnih poslovnih
terjatev

Popravek vrednosti
kratkoročnih terjatev
za obresti

Skupaj

-138.152

-8.684

-146.836

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid

-21.641

0

-21.641

Odprava popravkov z vplivom na poslovni izid

40.843

31.181

72.024

Oblikovanje popravkov brez vpliva na poslovni izid

0

-39.059

-39.059

Odprava popravkov brez vpliva na poslovni izid

0

825

825

-118.950

-15.737

-134.687

Popravek vrednosti
kratkoročnih poslovnih
terjatev

Popravek vrednosti
kratkoročnih terjatev
za obresti

Skupaj

Stanje 31. 12. 2017

-84.642

-2.128

-86.770

Oblikovanje popravkov z vplivom na poslovni izid

-72.968

0

-72.968

Odprava popravkov z vplivom na poslovni izid

13.899

16.551

30.450

Stanje 31. 12. 2019

(v EUR)

Oblikovanje popravkov brez vpliva na poslovni izid
Odprava popravkov brez vpliva na poslovni izid
Stanje 31. 12. 2018

0

-23.106

-23.106

5.559

0

5.559

-138.152

-8.684

-146.836

Na dan 31. 12. 2019 znaša popravek vrednosti terjatev 134.687 EUR (31. 12. 2018: 146.836 EUR). 118.950 EUR
(31. 12. 2018: 138.152 EUR) se nanaša na popravek vrednosti terjatev do kupcev, 15.737 EUR (31. 12. 2018:
8.684 EUR) se nanaša na popravek vrednosti terjatev iz naslova zamudnih obresti.
Družba meri stopnjo obvladovanja terjatev preko doseganja kriterijev dni vezave terjatev.
(v dnevih)

2019

2018

Pogodbeni dnevi

8–90

8–90

Dnevi zapadlih terjatev
Skupaj dnevi vezave terjatev

12

10

20–102

18–100

6.2 LIKVIDNOSTNO TVEGANJE

Družba uspešno obvladuje likvidnostno tveganje. Likvidnostno tveganje družba upravlja z razdolževanjem (merjeno s kazalnikom neto dolg/EBITDA) skladno z letnim planom potrebnih finančnih sredstev za družbo ter mesečnim oz. dnevnim načrtovanjem, z enotnim pristopom do bank in z računalniško podprtim sistemom vodenja
denarnega toka.
V letih 2019 in 2018 je družba veliko pozornosti namenila pripravi načrtovanih denarnih tokov. Pojavlja se
problem likvidnostnih presežkov.
Družba je med poslovnimi partnerji znana po plačilni disciplini in stabilnih denarnih tokovih. Vse obveznosti
smo poravnavali redno in v dogovorjenih rokih.
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Obveznosti po zapadlosti družbe
Knjigovodska
vrednost
obveznosti

Obveznost

do
1 meseca

Nekratkoročne finančne
obveznosti

385.039

401.474

0

0

Kratkoročne finančne
obveznosti

264.803

281.406

24.755

4.831.434

4.831.434

Kratkoročne poslovne
obveznosti do drugih
(brez obveznosti do države,
zaposlencev in iz naslova
predujmov)

701.612

Stanje 31. decembra 2019

(v EUR)

Pogodbeni denarni tokovi
nad 1
do 5 let

nad 5 let

0

401.157

317

49.509

207.142

0

0

2.891.957

1.939.344

133

0

0

701.612

701.612

0

0

0

0

6.182.888

6.215.926

3.618.324

1.988.853

207.275

401.157

317

Knjigovodska
vrednost
obveznosti

Obveznost

do
1 meseca

Kratkoročne poslovne
obveznosti do dobaviteljev

5.532.046

5.532.046

3.457.107

2.055.856

Kratkoročne poslovne
obveznosti do drugih
(brez obveznosti do države,
zaposlencev in iz naslova
predujmov)

2.439.129

2.439.129

2.439.129

Stanje 31. decembra 2018

7.971.175

7.971.175

5.896.236

Kratkoročne poslovne
obveznosti do dobaviteljev

(v EUR)

nad 1 do 3 nad 3 mesecev
mesecev
do 1 leta

Pogodbeni denarni tokovi
nad 1 do 3 nad 3 mesecev
mesecev
do 1 leta

nad 1
do 5 let

nad 5 let

19.083

0

0

0

0

0

0

2.055.856

19.083

0

0

6.3 TVEGANJE SPREMEMB OBRESTNIH MER

Družba v letu 2019 ni bila izpostavljena tveganju sprememb referenčnih obrestnih mer, saj v obravnavanem obdobju ni najemala kreditov. Enako velja za leto 2018.
Depoziti pri bankah se obrestujejo po fiksnih obrestnih merah.
6.4 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI DENARNEGA TOKA PRI INSTRUMENTIH Z VARIABILNO
OBRESTNO MERO

Družba na dan 31. 12. 2019 ni imela niti finančnih sredstev niti finančnih obveznosti po variabilni obrestni meri,
zato povečanje oziroma zmanjšanje variabilne obrestne mere ne bi vplivalo na poslovni izid družbe. Enako velja
za leto 2018.
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6.5 UPRAVLJANJE S KAPITALSKO USTREZNOSTJO

Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti kapitalsko ustreznost in čim večjo finančno stabilnost ter
dolgoročno plačilno sposobnost in čim višjo vrednost za družbenika.
Finančno stabilnost nam dokazuje tudi bonitetna ocena AAA, ki jo izkazuje bonitetna hiša Bisnode, in pomeni,
da družba posluje odlično ter ima v prihodnje napovedano dobro poslovanje.
Družba je brez likvidnostnih težav in obenem dosega visoko donosnost ter ima majhno kreditno izpostavljenost
iz poslovanja in visok koeficient likvidnosti.
Družba se v letu 2019 ni zadolževala, zato spremljanje neto dolga v primerjavi s kapitalom ni bilo potrebno.
Enako velja za leto 2018.
6.6 VALUTNO TVEGANJE

Družba v letu 2019 ni bila izpostavljena valutnemu tveganju, ker je poslovala samo v evrih. Enako velja za leto 2018.
6.7 POŠTENA VREDNOST
2019
(v EUR)
Finančna sredstva po pošteni vrednosti
preko poslovnega izida
Kratkoročne finančne terjatve

2018

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poštena
vrednost

45.455

45.455

27.754

27.754

19.000.000

19.000.000

13.000.000

13.000.000

Poslovne terjatve do odvisne družbe

1.294.654

1.294.654

580.439

580.439

Poslovne terjatve do kupcev

6.006.457

6.006.457

7.483.954

7.483.954

Poslovne terjatve do drugih

3.975.202

3.975.202

1.511.281

1.511.281

Denar in denarni ustrezniki

9.467.162

9.467.162

13.758.178

13.758.178

Kratkoročne finančne obveznosti

-264.803

-264.803

0

0

Nekratkoročne finančne obveznosti

-385.039

-385.039

0

0

-47.275

-47.275

-297.234

-297.234

Finančne obveznosti po pošteni vrednosti
preko poslovnega izida
Poslovne obveznosti do odvisne družbe
Poslovne obveznosti do dobaviteljev
Poslovne obveznosti do drugih brez obveznosti
do države in zaposlenih
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj

-5.746

-5.746

-46.998

-46.998

-4.825.688

-4.825.688

-5.485.047

-5.485.047

-701.612

-701.612

-2.439.129

-2.439.129

-4.422

-4.422

-12.812

-12.812

33.554.344

33.554.344

28.080.385

28.080.385

Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni:
1. raven – sredstva po tržni ceni;
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno na
podlagi primerljivih tržnih podatkov;
3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.
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Poštena vrednost sredstev
31.12.2019
(v EUR)

31.12.2018

1. raven

2. raven

3. raven

Skupaj

1. raven

2. raven

3. raven

Skupaj

Finančna sredstva po
pošteni vrednosti preko
poslovnega izida

45.455

0

0

45.455

27.754

0

0

27.754

Skupaj sredstva, merjena
po pošteni vrednosti

45.455

0

0

45.455

27.754

0

0

27.754

Kratkoročne finančne terjatve

0

0

19.000.000

19.000.000

0

0

13.000.000

13.000.000

Poslovne terjatve
do odvisne družbe

0

0

1.294.654

1.294.654

0

0

580.439

580.439

Poslovne terjatve do kupcev

0

0

6.006.457

6.006.457

0

0

7.483.954

7.483.954

Poslovne terjatve do drugih

0

0

3.975.202

3.975.202

0

0

1.511.281

1.511.281

Denar in denarni ustrezniki

0

0

9.467.162

9.467.162

0

0

13.758.178

13.758.178

Skupaj sredstva, za katera
je poštena vrednost razkrita

0

0

39.743.475

39.743.475

0

0

36.333.851

36.333.851

45.455

0

39.743.475

39.788.930

27.754

0

36.333.851

36.361.605

Skupaj sredstva

Poštena vrednost obveznosti
31.12.2019
(v EUR)

31.12.2018

1. raven

2. raven

3. raven

Skupaj

1. raven

2. raven

3. raven

Skupaj

Finančne obveznosti po pošteni
vrednosti preko poslovnega izida

47.275

0

0

47.275

297.234

0

0

297.234

Skupaj obveznosti,
merjene po pošteni vrednosti

47.275

0

0

47.275

297.234

0

0

297.234

Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

264.803

264.803

0

0

0

0

Nekratkoročne
finančne obveznosti

0

0

385.039

385.039

0

0

0

0

Poslovne obveznosti
do odvisne družbe

0

0

5.746

5.746

0

0

46.998

46.998

Poslovne obveznosti
do dobaviteljev

0

0

4.825.688

4.825.688

0

0

5.485.047

5.485.047

Poslovne obveznosti do drugih
brez obveznosti do države
in zaposlenih

0

0

701.612

701.612

0

0

2.439.129

2.439.129

Nekratkoročne poslovne
obveznosti

0

0

4.422

4.422

12.812

12.812

Skupaj obveznosti, za katere
je poštena vrednost razkrita

0

0

6.187.310

6.187.310

0

0

7.983.987

7.983.987

47.275

0

6.187.310

6.234.586

297.234

0

7.983.987

8.281.221

Skupaj obveznosti
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7. POGOJNE OBVEZNOSTI

Družba ocenjuje, da v letu 2019 nima potencialnih obveznosti iz naslova tožb, za katere se pričakuje, da bodo
nastale kakršne koli obveznosti, in na podlagi tega družba ni vračunala rezervacij iz tega naslova. Enako velja za
leto 2018.
8. NAJEMI

Družba ima sklenjene najemne pogodbe za različna sredstva: poslovne in parkirne prostore, skladišča,
zemljišča in avtomobile.
Obdobje trajanja najema ocenjuje glede na vrsto najema:
▸ za poslovne in parkirne prostore ter skladišča GLS do 5 let,
▸ za zemljišča 7 let,
▸ za avtomobile do 1,5 leta.
Družba najetih sredstev ne daje v podnajem. Družba je za najem različne proizvajalne in neproizvajalne opreme,
parkirišč in skladišč GLS in neopredmetenih sredstev sklenila pogodbe, krajše od enega leta, ter zanje uporabila
praktično rešitev, ki jo omogoča standard.
Gibanje knjigovodske vrednosti obveznosti iz najema, ki so pripoznane v postavki dana in prejeta
posojila v obračunskem obdobju:
(v EUR)

Gibanje knjigovodske vrednosti obveznosti iz najema,
ki so pripoznane v postavki dana in prejeta posojila v obračunskem obdobju:

Stanje na 01. 01. 2019

767.070

Povečanja/zmanjšanja

120.857

Obresti

22.387

Plačilo najemnin

-260.471

Stanje na 31. 12. 2019

649.842

Kratkoročne obveznosti iz najemov

264.803

Nekratkoročne obveznosti iz najemov

385.039

Zneski pripoznani v izkazu poslovnega izida
(v EUR)
Amortizacija pravice do uporabe sredstva
Odhodki za obresti na obveznosti iz najema

2019
213.780
22.387

Stroški najema v zvezi s kratkoročnimi najemi

224.550

Stroški najema v zvezi z najemi sredstev majhnih vrednosti

280.229

V izkazu poslovnega izida za leto 2019 je družba pripoznala stroške najema v višini 504.779 EUR
(2018: 758.105 EUR).
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Družba kot najemodajalec

Družba kot najemodajalec nima sklenjenih nepreklicnih poslovnih najemov.
V letu 2019 so prihodki od najemnin, izkazani v izkazu poslovnega izida, znašali 10.587 EUR (2018: 4.295 EUR)
in so izkazani med drugimi poslovnimi prihodki.
9. DOGODKI PO DATUMU POROČANJA

Zaradi bolezni COVID-19 je Svetovna zdravstvena organizacija v marcu 2020 razglasila svetovno pandemijo.
Družba SiDG je sprejela vse potrebne ukrepe za zajezitev širitve okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in zagotavljala neprekinjeno poslovanje. Ob sprejetju ustreznih zaščitnih ukrepov za zaposlene se je družba, kljub razglašeni pandemiji, odločila za izvajanje gozdarske proizvodnje, in sicer iz treh razlogov:
▸ Zagotavljanje surovine kupcem, ki proizvodnje niso ustavili in s tem ohranjanje delovnih mest v lesni
industriji.
▸ Izvajanje sanitarne sečnje, ki tudi v letu 2020 predstavlja pomemben delež sečnje v gozdu.
▸ Izvajanje obsežne sadnje dreves. Družba je posadila preko 660.000 sadik, kar predstavlja polovico
spomladanske sadnje v vseh slovenskih gozdovih.
Ključni ukrepi za zaščito zaposlenih:

▸ Družba je organizirala delo od doma za delovna mesta, pri katerih ni nujno potrebna prisotnost v pisarni.
Na delovnih mestih, na katerih je nujna vsaj občasna prisotnost, je organizirala izmenično delo. Zaposlene
se je napotilo na koriščenje dopustov in viška ur.
▸ Družba je prepovedala vse zunanje obiske v prostorih družbe.
▸ Zagotovila je zaščitno opremo (pralne maske, rokavice, razkužila).
▸ Imenovan je bil koordinator za koronavirus, z namenom tekočega obveščanja zaposlenih o ključnih ukrepih
države, priporočilih NIJZ in ukrepih družbe.
Sproščanje zaščitnih ukrepov

S sproščanjem vladnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, je tudi družba SiDG
začela sproščati svoje ukrepe:
▸ Po prvomajskih počitnicah se je začel zmanjševati obseg dela od doma.
▸ Skladno z zakonsko obveznostjo, ki izhaja iz t.i. protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu,
je bil zaposlenim za marec in april izplačan krizni dodatek. Dodatek je za marec prejelo 235 zaposlenih, za
april pa 240 zaposlenih. Za izplačilo kriznega dodatka je bilo za marec in april skupaj porabljeno 62.791 EUR.
Vrnjeni prispevki za PIZ iz naslova izplačanega kriznega dodatka za marec in april 2020 znašajo 238.747 EUR.
▸ V skladu z navodili NIJZ družba zaposlenim še naprej zagotavlja ustrezna zaščitna sredstva.
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Vpliv na poslovanje

Družba beleži nižje prihodke od prodaje, kot posledica vpliva epidemije COVID-19, v marcu, aprilu in maju 2020
za 35 %. Kljub navedenemu družba še vedno posluje z dobičkom in pozitivnim denarnim tokom.
Družba ocenjuje, da vpliv epidemije novega koronavirusa ne bo vplival na: oslabitev nefinančnih in finančnih
sredstev, vrednotenje zalog (družba ne načrtuje zalog na skladišču), merjenje poštene vrednosti (družba ima zavarovane terjatve do kupcev z garancijami in zavarovanji), pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanja poslov v pogodbeno dogovorjenem roku in človeški kapital – zmanjšanje števila zaposlenih, odpravnine. Zaradi ohranjanja
likvidnosti, družbi k načrtu za prestrukturiranje ne bo potrebno pristopiti.
Družba bo konec leta 2020 izvedla test slabitve, in sicer tako, da bo izračunala nadomestljivo vrednost sredstev
oziroma skupine sredstev za vsako denar ustvarjajočo enoto.
Kot odziv na zaostrene razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov in žaganega lesa v Sloveniji in širšem evropskem prostoru ter še dodatno zaostritvijo s pojavom virusa COVID-19 ter razglasitvijo epidemije je družba SiDG
pristopila k spremembam in dopolnitvam Poslovnega načrta za leto 2020. K slednjemu je Nadzorni svet družbe
podal soglasje.
Računovodski izkazi v Spremembah in dopolnitvah Poslovnega načrta za leto 2020 za družbo SiDG so sestavljeni
ob predpostavki delujoče organizacije.
Na trgih okroglega in žaganega lesa prevladujejo negativni trendi pri obsegu proizvodnje, kot tudi pri povprečnih cenah gozdnih lesnih sortimentov. Nastale razmere zahtevajo spremembo in prilagoditev poslovanja, tako
na strani družbe SiDG, kot pri kupcih. S tem namenom je družba SiDG v marcu 2020 pripravila nabor dodatnih
ukrepov za prodajo GLS ter jih predlagala Vladi RS, kot skupščini družbe, v potrditev. Vlada RS je predlagane
ukrepe sprejela 23. 4. 2020 kot Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o začasnih ukrepih glede načina
prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19. Pri tem je izpostavljena zlasti možnost direktne
prodaje GLS v večjem obsegu, kar predstavlja boljšo fleksibilnost prodaje ter zmanjšuje tveganja pri prodaji v času
sanacije ujm v gozdovih.
V Spremembah in dopolnitvah Poslovnega načrta za leto 2020 se znižuje obseg gozdne proizvodnje, zlasti pri
listavcih, ki jih zaradi izpada v spomladanskem obdobju ne moremo nadomestiti do konca leta. Zaradi napovedi
Zavoda za gozdove Slovenije o povečani gradaciji podlubnikov na Kočevskem in Štajerskem se predviden obseg
sečnje iglavcev nekoliko povečuje.
Zaradi močno poškodovanih gozdov v preteklih letih ter nujnosti njihove čimprejšnje obnove se povečuje tudi
obseg vlaganj. Potrebna gojitvena in varstvena dela se povečujejo, pomemben dejavnik predstavlja tudi možnost
koriščenja namenskih sredstev iz programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, saj s tem družba izvede dela, za
katera je predvideno sofinanciranje tudi v državnih gozdovih in na podlagi tega pomembno znižuje lasten strošek.
Pomemben del Sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta za 2020 predstavljajo tudi dodatne investicije v strojno
opremo in kadre za izvedbo lastne proizvodnje. Dopolnitev je pripravljena na način, da se z letom 2021 lahko
izvede lastna proizvodnja v obsegu 20 % celotne proizvodnje.
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