AGRA 2017 - 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.
Ustanovljena je bila marca 2016 kot družba v 100-odstotni lasti države.

Aktivna udeležba družbe Slovenski državni gozdovi na sejmu AGRA 2017
Vodilni predstavniki SiDG bodo tokrat sodelovali v pogovorih na okroglih mizah:

➢ Leto dni po ustanovitvi SiDG – smo na pravi poti?

Nedelja, 27. 8. 2017, 15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGP (organizator: MKGP)

Glavni direktor SiDG, Zlatko Ficko, bo strokovni in drugi zainteresirani javnosti v pogovoru
predstavil dosedanje rezultate poslovanja v lanskem letu ustanovljene družbe za
gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije – Slovenski državni gozdovi, izpostavil
nekatere nove izzive, ki se kažejo tej družbi ter nakazal predvideno smer njenega nadaljnjega
razvoja, kot jo vidi novo poslovodstvo SiDG.

➢ Kako uspešni smo v borbi proti podlubnikom in drugim škodljivcem?
Ponedeljek, 28. 8. 2017, 11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGP (organizator: MKGP)

Vodja Službe za gozdarstvo SiDG, Miha Zupančič, bo v strokovni razpravi med drugim
predstavil, kako se s škodo, ki so jo v državnih gozdovih povzročili podlubniki, spopada
družba SiDG; o kakšnem obsegu škode v državnih gozdovih govorimo, s kakšnimi ukrepi se je
SiDG lotil aktivne sanacije poškodovanih gozdov, ter kako SiDG vidi nadaljnjo usodo državnih
gozdov in gospodarjenje z njimi.

GLAVNI DIREKTOR za področje
gozdarstva in lesarstva ter
Zlatko FICKO
koordiniranje poslovodstva:
DIREKTOR za področje financ,
računovodstva in kontrolinga: Dejan KAISERSBERGER

Vljudno vabljeni!

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

KLJUČNI CILJI GOSPODARJENJA:

• Ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in
sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati
čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov.
• Prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig,
promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih
delovnih mest.
• Dolgoročno povečevati površino državnih gozdov.
• Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti
ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem
svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja.
• Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k
doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih
območij.
• Na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati
usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
• Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.

DEJAVNOSTI SiDG:

• ZAGOTAVLJANJE IZVEDBE VSEH POTREBNIH IN
NAČRTOVANIH DEL V GOZDOVIH
➢ sečnja in spravilo lesa iz državnih gozdov,
➢ prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
➢ gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen
vzdrževanja gozdnih cest),
➢ gojitvena in varstvena dela ter druga 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 GOZDNO-LESNIH VERIG

VREDNOTE:

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

