SPOROČILO ZA JAVNOST
Odziv SiDG na obvestilo za javnost združenja SLOLES
Kočevje, 4. december 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) ostro
zavrača zavajajoče, nepopolne in neresnične informacije o prodaji lesa in njenem
delovanju, ki jih je slovensko lesno združenje SLOLES v svojem obvestilu za javnost s
pomenljivim naslovom "Slovenski žagarji se soočamo s pomanjkanjem gozdnih lesnih
sortimentov" konec novembra posredovalo javnosti.
Na SiDG smo 30. 11. in 1. 12. 2017 s presenečenjem spremljali poročanja nekaterih
medijev, ki so kot dejstvo objavili neosnovane pavšalne trditve in podatke združenja
Sloles, iz katerih izhaja, da naj bi bila družba SiDG osrednji krivec, da se slovenski žagarji
soočajo s pomanjkanjem gozdnih lesnih sortimentov. Menimo, da obvestilo Slolesa ni
nič drugega kot očiten poskus diskreditacije podjetja SiDG, njegovega poslovodstva
in nenazadnje tudi Vlade RS, ki je kot skupščina družbe SiDG sprejela Pravila o načinu
in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, po katerih SiDG izvaja prodajo lesa.
Nimamo namena razglabljati o motivih predstavnikov Slolesa, ki so botrovali odločitvi
za neupravičeno blatenje našega ugleda v javnosti, želimo pa – in tudi dolžni smo javnost seznaniti s pravimi dejstvi in informacijami, na podlagi katerih si bodo lahko
sami ustvarili mnenje o ustreznosti postopanja in gospodarnosti poslovanja SiDG. Zato
v nadaljevanju podajamo naslednja pojasnila:
Družba SiDG je bila ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi. Cilji družbe so
opredeljeni v Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in jasno
opredeljujejo širše poslanstvo te družbe. V drugem cilju je opredeljeno, da mora SiDG
prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih
proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest.
Program prodaje lesa je določen glede na letni obseg sečnje, ki je predpisan z
gozdnogospodarskimi načrti, ter glede na Pravila družbe Slovenski državni gozdovi,
d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (Pravila o prodaji lesa).
Na SiDG smo v začetku leta 2017 glede na takrat veljavna Pravila o prodaji lesa ter
glede na razpoložljive količine odkazane lesne mase, ki smo jih pridobili od Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS), pripravili program prodaje lesa. Vezano na veljavna Pravila
o prodaji lesa smo razdelil obseg sečenj glede na predvidene načine prodaje lesa, ki
obsegajo prodajo lesa na javnih dražbah, prodajo lesa na panju ter prodajo lesa z
javnim zbiranjem ponudb. Predvideli smo, da bomo s prodajo lesa z javnim zbiranjem
ponudb, ki obsega prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS), katerim količino in
kakovost določi SiDG in prodajo količinskim predelovalcem, prodali veliko večino lesa.
Plan sečnje je za leto 2017 obsegal plan redne sečnje, ki je odkazana s strani ZGS ter
nerazporejeni del sečnje, ki se ga je zgolj predvidevalo. V letnem planu, ki ga je potrdil

tudi nadzorni svet SiDG smo po obsegu predvideli 972.322 m3 lesa, od tega je bilo
redne sečnje 72 %. Program prodaje lesa z javnim zbiranjem ponudb je bil oblikovan
na način, da se poleg cene gozdno lesnih sortimentov upošteva tudi merilo lastne
proizvodnje, bonitetne ocene in izkušenj. Na podlagi omenjenih meril smo glede na
pridobljene ponudbe dobili program prodaje, ki smo ga v začetku leta začeli izvajati.
Problem, ki se je pojavil pri oblikovanju programa prodaje je bil v strukturi redne sečnje
in strukturi nerazporejene sečnje. Zaradi gradacij podlubnikov v zadnjih letih se je velik
del predvidene sečnje iglavcev predvidel za nerazporejeni del sečnje. Ker je
nerazporejeni del sečnje zgolj predvidevanje in ni zagotovila za njegovo dejansko
izvedbo, smo pri oblikovanju programa prodaje pri iglavcih nastopili z manjšim
obsegom. Preko leta smo od ZGS pridobili strukturo nerazporejene sečnje, kot smo jo
predvideli s planom. Za to kvoto iglavcev smo nato program prodaje, ki smo ga
oblikovali na podlagi zbiranja ponudb, dopolnili. Ker je bil les iz nerazporejenega dela
sečnje vezan predvsem na sanitarno sečnjo, se je večina te sečnje izvedla v času
gradacij podlubnikov, to je od maja do oktobra. Prodaja lesa iz sanitarne sečnje se je
izvedla po dejanski kvaliteti, ki je bila manjša od kvalitete iz redne sečnje in zato tudi
po nižji ceni. V času največje dinamike sanitarne sečnje smo imeli nekaj težav pri
prodaji, ker so nam kupci omejevali prodajo lesa. Navedene težave smo uspeli rešiti in
zaradi njih nobeden kupec, tudi domači kupec, ni izgubil pogodbe o prodaji lesa.
Za boljše zasledovanje drugega cilja, smo v podjetju SiDG pripravili predlog
spremembe Pravil o prodaji lesa, ki bolje opredeljujejo možnost sklepanja dolgoročnih
pogodb o prodaji lesa. V SiDG se namreč zavedamo, da lahko kot predstavnik
največjega lastnika gozda v Sloveniji, pozitivno vplivamo na razvoj domače gozdno
lesne verige. Eden od ključnih pozitivnih vplivov, ki ga SiDG lahko nudi domači gozdno
lesni verigi, je možnost dolgoročne dobave lesa po tržnih pogojih. Sprememba pravil
o prodaji lesa je bila sprejeta na Vladi RS z dnem 27. 7. 2017. S tem se je oblikovala
možnost dolgoročnih pogodb o dobavi lesa lesnim predelovalcem. Nova pravila o
prodaji lesa so poleg opredeljenih dolgoročnih pogodb opredelila tudi druge načine
prodaje lesa.
Ker smo s sklenjenimi pogodbami in aneksi kupcem že dobavili dogovorjene kvote
lesa, smo za dopolnitev programa prodaje do konca leta oblikovali nekaj javnih zbiranj
ponudb. Glede na nova Pravila o prodaji lesa je bilo merilo ponujena cena. Na javno
zbiranje ponudb so se lahko javili vsi potencialni kupci, tudi tisti, ki so že imeli sklenjeno
pogodbo. Glede na pridobljene ponudbe se je razpoložljiva kvota lesa razdelila. Preko
javnega zbiranja ponudb lesa hlodovine iglavcev smo razpoložljivo kvoto prodali in
glede na kupce ocenjujemo, da se bo večina tega lesa predelala v Sloveniji. Pri
analiziranju prodaje lesa, ki smo jo izvedli do sredine novembra po obstoječih
pogodbah in glede na prodajo lesa po pridobljenih ponudbah iz javnega zbiranja
lesa, ugotavljamo, da se je cena prodanega lesa dvignila, kljub temu, da so les kupili
domači kupci.
V podjetju SiDG smo veseli vsakega konstruktivnega sogovornika s strani domače lesne
industrije. Tudi s predstavniki združenja Sloles, ki predstavljajo predvsem primarne
predelovalce oziroma žagarje, se aktivno pogovarjamo in smo se preko leta že

večkrat sestali. Izmenjali smo stališča in predstavili probleme, zato nas zelo
presenečajo njihove izjave za javnost. Čudijo nas predvsem glede na dejstvo, da smo
z oblikovanjem programa prodaje, ki je bil postavljen na začetku leta, uspeli prodati
veliko večino hlodovine domači lesni industriji. Tudi na javnem zbiranju ponudb ni bilo
omejitev in glede na ponudbe so nekateri njihovi člani les tudi kupili. Zahteve, ki jih
postavljajo pa so opredeljene v že sprejetem predlogu Pravil o prodaji lesa.
Zavedamo se, da imamo kot državno podjetje, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike
Slovenije in kot predstavnik največjega lastnika gozda v Sloveniji (države RS), veliko
odgovornost, da pomagamo oblikovati ugodno poslovno okolje za nadaljnji razvoj
gozdno-lesne verige. Sam način prodaje lesa smo z možnostjo sklepanja dolgoročnih
pogodb poskušali prilagoditi temu cilju. Eden od kriterijev za določanje kvalificiranih
kupcev je tudi razdalja od mesta sečnje do obrata predelave, kar bo zagotovo
vplivalo na zmanjšanje ogljičnega odtisa. Zavedamo pa se tudi, da so možnosti po
dobavi lesa iz državnih gozdov omejene, ker le ti predstavljajo približno 20 % vseh
gozdov in ker že danes izkoriščamo celotno razpoložljivo količino sečnje. Poleg tega
moramo pri izvajanju sečnje in spravila upoštevati tudi vse usmeritve in omejitve, ki jih
imamo pri tem, in sicer v predpisovanju časa sečnje ter izvajanju sanitarne sečnje s
strani javne gozdarske službe, kar pa direktno vpliva na dinamiko sečnje in s tem
dinamiko prodaje gozdno lesnih sortimentov. Glede na do sedaj pridobljene izkušnje
pri prodaji lesa ocenjujemo, da z oblikovanim načinom prodaje lesa preko
dolgoročnih pogodb, ne bomo zasledovali kratkoročnega povečanja donosa od
prodaje lesa, temveč bomo preko oblikovanja ugodnejšega poslovnega okolja za
razvoj domačih gozdno lesnih verig, pridobili boljši donos na daljše obdobje.
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