DRUŽBA ZA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V DRŽAVNI LASTI

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG), na podlagi zakona
o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije gospodari z
okoli 235.000 ha gozdov v državni lasti v skladu z načeli
transparentnosti, učinkovitosti in odgovornosti pri upravljanju
državne lastnine, pri čemer sledi ciljem Nacionalnega gozdnega
programa in načrtom za gospodarjenje z gozdovi.

Ključni cilji gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije so:
1. Ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi v lasti RS dosegati čim višji donos.
2. Prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdnih lesnih verig, uveljavitvi
lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest.
3. Povečevati površino gozdov v lasti Republike Slovenije.
4. Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja
kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi
možnostmi gospodarjenja.
5. Upoštevati javni interes in zaveze Republike Slovenije na vseh
varovanih območjih narave.
6. Na področju gozdov in gozdarstva omogočati usposabljanje
strokovnega kadra ter podpirati izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo.

GLAVNI DIREKTOR za področje
gozdarstva in lesarstva ter
koordiniranje poslovodstva:

Zlatko FICKO

DIREKTOR za področje financ,
računovodstva in kontrolinga:

Dejan
KAISERSBERGER

N: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
T: 08 2007 100
E: tajnistvo@sidg.si
W: www.sidg.si

Okoli 235.000 ha gozdov =
20% vseh gozdov v Sloveniji
DEJAVNOSTI SiDG:

• IZVAJANJE VSEH POTREBNIH IN NAČRTOVANIH DEL V
GOZDOVIH
➢ izvajanje sečnje in spravila lesa iz državnih gozdov,
➢ prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
➢ gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen
vzdrževanja gozdnih cest),
➢ izvajanje gojitvenih in varstvenih del ter drugih del za
zagotavljanje vseh funkcij gozdov
• PRODAJA LESA IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV
• RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI TER
PRIDOBIVANJE GOZDOV
• CERTIFICIRANJE
• SODELOVANJE V EUSTAFOR
• DRUGE DEJAVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE RAZVOJA VSEH
FUNKCIJ GOZDOV TER PRISPEVANJE K VZPOSTAVITVI IN
RAZVOJU GOZDNIH-LESNIH VERIG

VREDNOTE:

• Odgovoren odnos do vseh deležnikov
• Trajnostna naravnanost
• Preglednost poslovanj in poštenost
• Uresničevanje pričakovanj lastnika

