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Ljubljana, 22. 2. 2021

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 37. seji, 24. 2. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20), obravnaval Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede količin
posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča in
Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter družbi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: SiDG), predlaga, da vprašanji proučijo in
na njiju odgovorijo.
Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča se glasita:
1. Zakaj SiDG ne izvaja poseka lesa v državnih gozdovih po načrtu in v skladu s
Strateškim načrtom poslovanja SiDG za obdobje 2017–2026, s temelji poslovne
politike za obdobje 2017–2021?
2. Zakaj SiDG ne dobavlja tekoče lesa domačim kupcem na podlagi sklenjenih pogodb
ali celo plačanih avansov?
Obrazložitev:
Po Strateškem načrtu poslovanja SiDG za obdobje 2017–2026, s temelji poslovne politike za
obdobje 2017–2021 (v nadaljevanju: Strateški načrt), bi moral SiDG zagotoviti posek vsaj
1,5 mio m3 (bruto) lesa na letni ravni v državnih gozdovih. Glede na opozorila slovenskih
žagarjev, da SiDG ne izpolnjuje dolgoročnih pogodb za dobavo hlodovine, zaradi česar se
prenekateri slovenski žagarji že soočajo s pomanjkanjem hlodovine in zaustavljajo
predelavo, nekateri celo navkljub plačanim avansom ne prejmejo dogovorjenih količin, se
zastavlja vprašanje, koliko lesa je SiDG posekala lani in kakšen je načrt poseka in prodaje za
tekoče leto.
Pomemben cilj dolgoročnih pogodb za prodajo gozdno-lesnih sortimentov SiDG je hitrejši
razvoj domače lesno-predelovalne industrije in gozdno-lesnih verig ter oblikovanje zelenih
delovnih mest, zato je nerazumljivo, da je po dolgoročnih pogodbah, ki jih sklepa SiDG s
slovenskimi žagarji, razdeljenih samo 888.400 m3 lesa na leto in se te pogodbe celo ne
izpolnjujejo. Postavlja se vprašanje, zakaj prihaja do takšnega odstopanja med strateškimi
cilji in dejansko realizacijo ter zakaj slovenskim žagam ni možno kontinuirano zagotavljati
10–20 % hlodovine v skladu z dogovorjenimi in veljavnimi dolgoročnimi pogodbami.

Ob navedenem pa je na trgu moč zaznavati, da SiDG vedno več gozdno-lesnih sortimentov
proda po sistemu direktnih prodaj na podlagi Pravila družbe Slovenski državni gozdovi,
d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je sprejela Vlada
Republike Slovenije 20. 8. 2020. Kupci po sistemu direktnih prodaj naj bi bili po neuradnih
podatkih večinoma zgolj preprodajalci, ki gozdno-lesne sortimente samo preprodajo oziroma
jih neobdelane izvozijo v tujino.
Ker se od SiDG, ki je v celoti v lasti države, pričakuje transparentno delovanje, se zaradi
domnevnih anomalij na trgu poziva k seznanitvi oziroma k javni objavi dvajsetih največjih
kupcev lesa leta 2020 po količini in vrednosti prodaje ter formule izračuna povprečne tržne
cene gozdno-lesnih sortimentov po Pravilih družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o
načinu in merilih za prodajo gozdnih-lesnih sortimentov, ki je podlaga za višje cene lesa po
dolgoročnih pogodbah od 1. 1. 2021 naprej.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., da vprašanji
proučijo in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) na njiju v roku 30 dni odgovorijo.

2

