SPOROČILO ZA JAVNOST
Letos izvedena že 4. javna dražba lesa
iz državnih gozdov v upravljanju SiDG
Kočevje, 9. junij 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), je včeraj
izvedla letošnjo že četrto javno dražbo za prodajo lesa iz državnih gozdov.
Predmet javne dražbe so gozdno lesni sortimenti, ki so bili razdeljeni v tri sklope, in sicer
• Sklop 1: hlodovina iglavcev (jelke) v skupni izmeri 306,4 m3,
• Sklop 2: hlodovina iglavcev (jelke in smreke) v skupni izmeri 293,49 m3 ter
• Sklop 3: hlodovina listavcev (gorski javor) v skupni izmeri 111,85 m3.
Na javni dražbi je sodelovalo 5 ponudnikov, ki je podalo skupno 6 ponudb, in sicer dve
ponudbi za Sklop 1, štiri ponudbe za Sklop 2, za Sklop 3 pa ponudb ni bilo.
Izklicna cena za Sklop 1 je bila 22.862,56 EUR brez DDV, za Sklop 2, 20.687,89 EUR brez
DDV in za Sklop 3, 8.900,18 EUR brez DDV.
Gozdno lesni sortimenti iz Sklopa je 1 so bili prodani za 22.862,56 EUR brez DDV dražitelju
Žaga trade d.o.o.; v tem primeru je kupca določil žreb, saj sta dva ponudnika potrdila
isto izklicno ceno. Les iz Sklopa 2 pa je bil prodan za 22.756,67 EUR brez DDV, dražitelju
Širles d.o.o. Ker za Sklop 3 ni bilo ponudnikov, les iz tega sklopa ni bil prodan.
Na dosedanjih javnih dražbah je sodelovalo 16 dražiteljev za skupno 1.964,36 m3
gozdnih lesnih sortimentov, v skupni vrednosti 147.981,19 EUR. Na vseh javnih dražbah
smo skupno prodali 1.740,66 m3 lesa za 146.582,78 EUR brez DDV.
V skladu z letnim načrtom SiDG je v letu 2017 predvidenih še 6 javnih dražb. Naslednja
javna dražba bo predvidoma prihodnji mesec.
Javna dražba je sicer eden od štirih osnovnih načinov prodaje gozdnih lesnih
sortimentov, ki jih družba izvaja na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov,
d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je z dnem 15. 6.
2016 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG.
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