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Uspešno poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi v njenem
prvem letu delovanja
Preliminarno poročilo o poslovanju
družbe v letu 2016
Konec februarja 2017 se je nadzorni svet družbe
Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) na
redni seji seznanil s Preliminarnim poročilom
poslovanja družbe za leto 2016. V preliminarnem poročilu je zajeto poslovanje družbe od
ustanovitve v mesecu marcu 2016, do zaključka
leta. Ključno je obdobje od 1. julija do 31. 12.
2016, ko je družba začela gospodariti z gozdovi
v lasti države. Družba je v letu 2016 usmerjala
poslovanje na podlagi začasnega poslovnega
načrta in doseženi rezultati kažejo, da je planirani
poslovni rezultat močno presežen. Konec leta je
bilo v družbi 161 zaposlenih, večina od njih na
terenu, kjer so naloge izvajali v štirih poslovnih

enotah, ki imajo sedeže v Kočevju, Trzinu (PE
Ljubljana), Postojni in Limbušu (PE Maribor).
Podatki o sečnji in spravilu ter prodaji gozdnih lesnih sortimentov demantirajo napovedi
dvomljivcev, da se bo s 1. julijem 2016 zgodil
kolaps v državnih gozdovih. Družba je prevzela
oziroma dobila preko 4.600 odločb za sečnjo (od
tega večina za sanitarno sečnjo) Zavoda za gozdove Slovenije. Na tej podlagi je bilo posekanih in
prodanih 530.422 m3 gozdnih lesnih sortimentov.
Od tega 22 % listavcev in 78 % iglavcev.
Na dan 31. 12. družba nima najetih posojil,
višina terjatev, ki znašajo okoli 7,6 mio EUR, je
skoraj usklajena z višino obveznosti. Ob ustanovitvi je Republika Slovenija izvedla stvarni vložek
v obliki 70,04 % delnic Snežnik d.d. Tako družba

Preglednica 1: Nekateri ključni podatki o poslovanju SiDG iz preliminarnega poročila za leto 2016
Postavka

Preliminarno poročilo 2016 [€]

Začasni poslovni načrt [€]

Prihodki skupaj

25.712.816

26.323.964

Odhodki skupaj

19.216.990

23.511.267

Dobiček pred davki (EBT)

6.515.966

2.814.793

Vračunana vplačila v gozdni sklad

5.082.118

5.257.546

Bilančna vsota

36.011.741

30.140.592

Kapital

27.986.293

24.905.428

Preglednica 2: Posek neto m3 v obdobju julij – december 2016 ločeno po poslovnih enotah podjetja
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Poslovna enota

Iglavci [m3]

Listavci [m3]

Skupaj [m3]

PE Kočevje

130.336

55.564

185.900

PE Postojna

132.673

5.110

137.783

PE Ljubljana

101.296

18.963

120.260

PE Maribor

51.613

34.967

86.479

Skupaj

415.818

114.604

530.422
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SiDG skupaj s Snežnikom in njegovim invalidskim
podjetjem tvori skupino, za katero se že pripravljajo konsolidirani računovodski izkazi v skladu
z MSRP (mednarodni standardi računovodskega
poročanja). Obe družbi, tako Snežnik kot Sinpo,
sta poslovno leto 2016 zaključili z dobičkom.
Rezultati preliminarnega poročila kažejo, da
je bila ustanovitev družbe smiselna, saj je donos
družbe v na m3 v primerjavi z donosom iz naslova
koncesij, več kot dvakrat večji, in z nadaljevanjem
takšnega poslovanja bo možno realizirati cilje
ustanovitve, zapisane v 7. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Povpraševanje po gozdnih lesnih
sortimentih (GLS) iz državnih
gozdov v letu 2017
Družba SiDG izvaja prodajo GLS v skladu s
Pravili družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,
o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov, ki jih je Vlada Republike Slovenije
v vlogi skupščine SiDG sprejela 15. 6. 2016 (v
nadaljevanju: Pravila). Dostopna so prek:
http://www.sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=4.
Pravila določajo štiri osnovne načine prodaje
gozdnih lesnih sortimentov, in sicer:
• prodaja GLS na javnih dražbah,
• prodaja GLS, katerim količino in vrednost
določi SiDG,
• prodaja GLS količinskim predelovalcem in
• prodaja lesa na panju (zgolj v minimalnem
obsegu, kot to določa zakon).
V decembru 2016 je družba začela postopek
prodaje GLS, na podlagi količin za redno sečnjo,
ki jih je za leto 2017 predvidel Zavod za gozdove
Slovenije, to je 703.167 m3 GLS.
V skladu s Pravili je dne 8. 12. 2016 javno objavila
informacijo o predvidenih količinah gozdnih
lesnih sortimentov za prodajo v letu 2017 v enem
od osrednjih slovenskih časopisov kot tudi na
spletni strani družbe SiDG, obenem pa pozvala
vse zainteresirane za nakup gozdnih lesnih sortimentov, k oddaji (cenovne in količinske) ponudbe
za nakup.
Odziv ponudnikov na javni poziv k oddaji
ponudb za prodajo 703.167 m3 gozdnih lesnih
sortimentov je bil izjemen, saj je povpraševanje
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za cca 9-krat preseglo ponudbo družbe. Prejetih
je bilo namreč okoli 250 ponudb, v katerih so
ponudniki napovedali potrebo po izjemno veliki
količini gozdnih lesnih sortimentov, in sicer
5.381.151 m3 hlodovine in 1.333.761 m3 ostale
oblovine. Največ ponudb kupcev za gozdne lesne
sortimente je bilo iz Slovenije, sledi Avstrija, in
zgolj simbolično Madžarska, Italija, Hrvaška ter
Bosna in Hercegovina.
Iz prispelih ponudb so strokovne službe SiDG
na podlagi ponudbenih cen za posamezne sortimente izvedle tako imenovano cenovno analizo
trga, katere rezultati so bili (poleg podatkov o
dosedanjih doseženih cenah družbe na trgu
gozdnih lesnih sortimentov in tržnih razmer v
Sloveniji in sosednjih državah) v pomoč tudi
pri pripravi Cenika za prodajo gozdno lesnih
sortimentov na kamionski cesti za leto 2017.
Navedeni Cenik, ki ga je družba sprejela in tudi
javno objavila na svoji spletni strani 4. 1. 2017,
določa najnižje prodajne cene za prodajo GLS na
kamionski cesti v obdobju od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2017. Predstavlja izhodišče za dogovarjanje
končne cene med družbo SiDG in kupcem, pri
čemer se prilagaja razmeram na trgu in se tekom
leta lahko tudi ustrezno spremeni.
Z namenom razporeditve omejenih količin
GLS, s katerimi razpolaga družba za prodajo, je bil
pripravljen razdelilnik, ob upoštevanju kriterijev.
S kriteriji je družba seznanila tudi ponudnike.
Ključno vlogo pri razdelitvi je imela ponujena
cena. Za gospodarsko družbo je namreč povsem
normalno in pričakovano, da ima ponudbena
cena, seveda ob primerni boniteti ponudnika,
največjo težo. Kot vsaka gospodarska družba mora
namreč tudi SiDG stremeti k učinkoviti prodaji,
kar pomeni tudi k doseganju čim višjih cen in
realizacijo ciljev iz poslovnega načrta. Skladno s
cilji zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, po katerem mora SiDG prispevati
k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, pa
je družba upoštevala tudi kriterij nadaljnje lesne
predelave potencialnega kupca.
Zaradi zahtevnosti razporeditve omejenih
količin in velikih pričakovanj je družba ponudnike
redno informirala o postopkih in izvedla dva kroga
zbiranja ponudb, v katerih so ponudniki lahko
navedli in tudi spreminjali pričakovane količine
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in cene. Od skupne razpoložljive količine GLS
703.167 m3, je bilo 596.690 m3 GLS ponujenih
146 kupcem, katerim so bile najavljene količine
zniževane praviloma v sorazmerju z razpoložljivimi količinami (razkorak med povpraševanjem
za cca 6,7 mio m3 in razpoložljivimi količinami
GLS cca 600 tisoč m3). Ob delitvi pa so bile upoštevane tudi izkušnje, ki jih je družba pridobila
v sodelovanju s kupci v lanskem letu.
Vso razpoložljivo količino hlodovine (razen
najkvalitetnejših listavcev), primerne za razrez, to
je okoli 310 tisoč m3 (iglavci in listavci), je SiDG
s pogodbami zagotovil domačim kupcem. Prav
tako tudi okoli 200 tisoč m3 lesa nižje kakovosti.
Tujim kupcem je bil prodan le manj vreden les v
količini okoli 90 tisoč m3, za katerega v Sloveniji
- vsaj v tem trenutku - ni zadostnih kapacitet za
predelavo.
Za 106.477 m3 GLS pa družba ni razporedila
med kupce. Te količine so namenjene: prodaji
na javnih dražbah, ki jih bo SiDG po poslovnem

načrtu za leto 2017 organiziral najmanj 10; del
količin - najkvalitetnejših listavcev, razen bukve in
javorja, pa bo ponujenih pogodbenim partnerjem,
prodanih pa tistim, ki bodo ponudili najvišje cene.
Na SiDG se zavedamo, da razpoložljiva količina
ne zadostuje za vse potrebe lesne panoge, vendar
pa je potrebno tudi razumeti, da ima država v svoji
lasti zgolj 20 % vseh gozdov. Zato vsem slovenskim
kupcem lesa predlagamo, da se glede oskrbe z
lesom obrnejo tudi na druge lastnike gozdov
oziroma prodajalce GLS. Dejstvo je namreč, da
smo glede razpoložljive količine GLS za prodajo
omejeni. Nekaj hlodovine bo (predvidoma) na
razpolago še zaradi delovanja podlubnikov in
posledično sanacijske sečnje, kar pa je količinsko
v naprej nemogoče predvideti.

mag. Katarina Stanonik Roter
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

Slika 1: Odvoz lesa s traktorsko polprikolico (foto: arhiv SiDG)
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