SPOROČILO ZA JAVNOST
Odziv SiDG na izjave poslanca Janka Vebra o poslovanju SiDG
Kočevje, 8. december 2017 – Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) ostro
zavračamo izjave ter neosnovane očitke poslanca Janka Vebra, podane na nedavni
25. redni seji Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v
Slovenski kroniki na TV Slovenija, v zvezi s poslovanjem SiDG. Zato želimo javnosti
predstaviti nekaj dejstev, ki so potrebni za razumevanje naših doseženih prodajnih
cen v letu 2016/2017 ter razlogov za prenos dejavnosti gozdarstva iz Snežnika d.d. na
SiDG.
1. Prodajne cene lesa v letu 2016:
Izjava poslanca Vebra, da bi lahko izvažali les direktno v Avstrijo po višjih cenah,
namesto slovenskih izvoznikom, ki s tem dodatno služijo na račun nižjih prihodkov v
proračun države, ne drži. Prav tako SiDG ni bil ustanovljen z namenom, da bomo
prodajali les v Avstrijo. V svojih izjavah je g. Veber zatrjeval, da bi tak les lahko prodajali
po ceni 74 EUR/m3, namesto po takratnih 47 EUR/m3 v letu 2016, s čimer bi v proračun
priteklo vsaj 15 mio več denarja. Potrebno je upoštevati, da je hlodovine iglavcev, ki
se v Avstriji prodaja po ceni nad 74 EUR v naši strukturi na voljo manj kot 20%,
preostanek predstavlja les slabše kakovosti, za katerega so na trgu (tudi Avstrijskem)
nižje cene. Primerjati jih je namreč potrebno s hlodovino kategorije A, B in C, vse druge
primerjave sodijo med primerjave hrušk in jabolk.
Preostalih 80% prihodkov smo ustvarili s hlodovino kategorije D ter nehlodovino
(celulozni les, brusni les ipd.). Tako smo v letu 2016 prodali tudi 19% nehlodov iglavcev
(cena 25,6 EUR/m3) in nehlodov listavcev (36,6 EUR/m3), ki v strukturi celotne cene
zaradi svojih količin pomembno vplivajo na povprečno ceno. Te cene so bile v letu
2016 rahlo nižje od avstrijskih tržnih cen (vir: Avstrijski statistični urad), v letošnjem letu so
pa na povsem istem nivoju, če upoštevamo tudi prevozne stroške.
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IGLAVCI

LISTAVCI

Kakovost
A
B
C
D
A
B
C
D

Količina v m3
120
3.848
46.325
272.342
1.315
6.007
11.079
12.916

Dosežena cena / m3
99,77
88,08
72,34
53,21
85,35
63,17
52,14
42,51

Cene dražje hlodovine se na avstrijskem trgu res gibljejo okrog 75 EUR/m3, vendar je
tega lesa v naši prodajni strukturi kot izhaja iz tabele zgoraj količinsko premalo. Če
primerjamo z našim kakovostnim razredom B in C, smo pi iglavcih dosegali cene nad
72 EUR/m3, pri listavcih pa nad 52 EUR/m3. Skupaj je tovrstna hlodovina predstavljala
19 % prodane količine. Če k tem cenam dodamo še prevozne stroške, potem
ugotovimo da so zelo primerljive z avstrijskimi tržnimi in preprodajalci niso mogli
ustvariti s tem večje marže. Zanje tak posel ne bi bil preveč dobičkonosen, tako da je
proračun Slovenije z novo ureditvijo močno pridobil, kar izhaja iz spodaj predstavljene
tabele, ki temelji na uradnih revidiranih podatkih.
Neto donos države se v primerjavi s prejšnjo ureditvijo gospodarjenja z državnimi
gozdovi po sistemu dodeljenih dolgoročnih koncesij, iz meseca v mesec izboljšuje, in
danes znaša že preko 30 EUR/m3, to je 20 EUR/m3 več od povprečnega donosa v času
ureditve s koncesijami!
Primerjava neto donosa za državo v primerjavi s koncesijsko ureditvijo:
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Povprečje Koncesnine
2009-2016
Koncesnine 2016
(1. polletje)
Donos SiDG 2016
(2. polletje)
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Količina poseka
(m3)

Vrednost lesa
(EUR/m3)

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

Neto
donosEUR/m3

1.157.800

43,6

33,0

10,6

828.500

42,5

31,3

11,2

530.422

47,6

20,5

27,1

1.014.979

49,9

18,6

31,3

2. Prenos dejavnosti gozdarstva iz Snežnik d.d. na SiDG d.o.o.
G. Veber je v svojih izjavah že večkrat poudaril, da Snežnik d.d. ne more preživeti brez
gozdarstva. Pri tem želimo poudariti, da moramo v SiDG glede na strategijo in
izhodišča Vlade RS postati 100% lastnik Snežnika d.d., kar se je tudi zgodilo v mesecu
novembru 2017. Prav tako moramo v treh letih do 20% sečnje izvajati v lastni režiji. V
SiDG vsekakor ne vidimo nobenega smisla, da bi v dveh podjetjih razvijali gozdarsko
dejavnost, še posebej zato, ker gozdarski del na Snežniku posluje z izgubo in
likvidnostno močno obremenjuje Snežnik d.d. Iz tega razloga smo danes objavili še eno
izjavo za medije, v kateri so razložena dejstva, iz katerih je razvidno, da gozdarski del
Snežnika povzroča večino izgube na Snežniku in da je edini pravi smisel, da se
gozdarski del prestavi na SiDG.

V kolikor g. Veber dejansko želi dobro družbi Snežnik in tam zaposlenim, bi pričakovali,
da bi se (z namenom ustvariti si realno sliko) po podatke o dejanskem poslovanju tako
naše družbe kot družbe Snežnik obrnil tudi neposredno na nas. Ker tega doslej ni storil,
ga ob tej priložnosti izrecno lepo vabimo k nam na sedež SiDG v Kočevje na podrobno
predstavitev poslovanja obeh družb, iz katere mu bomo kot domačinu predstavili,
kako pomemben in koristen projekt za družbo Snežnik je, da se gozdarski del prestavi
na SiDG.
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