SPOROČILO ZA JAVNOST
Glavni direktor SiDG na strokovni konferenci »Wood-Tech-Talks«
v okviru Festivala lesa v Kočevju predstavil
Strateški načrt poslovanja podjetja
Kočevje, 10. oktober 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
(SiDG), Zlatko Ficko, je na strokovni konferenci »Wood-Tech-Talks« predstavil Strateški
načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., za obdobje 2017 – 2026, s
temelji poslovne politike za obdobje 2017 – 2021. Konferenca, ki je javnosti osvetlila
teme o krožnem gospodarstvu, gozdno-lesni verigi in njeni digitalizaciji je bila sicer
zadnja v sklopu prireditev 5. Festivala lesa (5.10.-10.10.2017), katerega glavni sponzor
je bila družba SiDG, njegov častni pokrovitelj pa predsednik Vlade RS, Miro Cerar.
Glavni direktor SiDG, Zlatko Ficko, je v predstavitvi Strateškega načrta poslovanja
podjetja SiDG uvodoma podal in pojasnil nekaj bistvenih dejstev, aktivnosti in
odločitev, na katerih posledično temelji ta strateški akt, ki postavlja temeljne okvire
dela in razvoja te družbe.
Osvetlil je razloge države (ustanovitelja, zakonodajalca) za spremembo sistema
gospodarjenja z državnimi gozdovi in za odločitev za sedanjo preglednejšo in za
državo bolj gospodarno ureditev v obliki državnega podjetja v 100-odstotni lasti RS,
glede na prejšnji sistem koncesij za izkoriščanje gozdov s strani bivših gozdnih
gospodarstev. V zvezi s sprejetjem (sprejemanjem) Zakona o gospodarjenju z gozdovi
v lasti Republike Slovenije, ki je pravna podlaga za ustanovitev podjetja SiDG je
izpostavil številna tako strokovna kot politična usklajevanja različnih interesov oziroma
stališč in ob tem posebej izpostavil prizadevanja in aktivnosti, ki so bile izvedene s
ciljem, da se sedež družbe postavi v Kočevju, v osrčju največjih kompleksov državnih
gozdov. Po njegovem mnenju je namreč takšen ukrep bistven z vidika razvoja oziroma
revitalizacije gozdarstva in lesarstva ter pomeni pozitiven doprinos tako ljudem kot
okolju na tem območju. Predstavil je nekaj osnovnih podatkov o ustanovitvi in prvih
korakih družbe SiDG – glede sprejemanja akta o ustanovitvi, imenovanja prvega
poslovodstva, vzpostavljanja formalnih osnov za poslovanje, prevzema področja
gospodarjenja z državnimi gozdovi in delavcev s Sklada KZG RS s 1. julijem 2016 ter s
tem začetek operativnega delovanja. Kljub običajnim porodnim težavam, ki so
sovpadale še s problematiko podlubnikov v slovenskih gozdovih, zaradi katere je
moralo podjetje vse aktivnosti podrediti sanaciji škode v gozdovih, so bili prvi obdobni
rezultati poslovanja nad pričakovanji, je poudaril Ficko in ob tem izpostavil tudi nujnost
in pomen sprejetja Strateškega načrta za izvajanje ciljev, ki jih mora družba zasledovati
in uresničevati na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi in prispevanja k
vzpostavitvi ter razvoju gozdnih-lesnih verig. Ta strateški dokument predstavlja podlago
in okvir poslovanja tega državnega podjetja za obdobje 10 let, s temelji poslovne

politike družbe za 5-letno obdobje, zato je bila njegova priprava kljub izhodiščem, ki
jih je Vlada Republike Slovenije sprejela že v oktobru 2016, vse prej kot preprosta: »V
samem postopku sprejemanja je bila prva verzija dokumenta, ki ga je pripravilo bivše
poslovodstvo, zavrnjena. Novo poslovodstvo je v zelo kratkem času, ki ga je imelo na
razpolago zavihalo rokave in se lotilo zahtevnega dela. S sodelavci različnih služb je
do roka pripravilo nov predlog Strategije, ki ga je predhodno obravnaval nadzorni
svet SiDG in ga tudi potrdil. Pred potrjevanjem na Vladi RS je dokument romal v
medresorsko usklajevanje različnih ministrstev, kar je terjalo dodatne napore pri
oblikovanju vsebine, ki je bila sprejemljiva za vse akterje v postopku sprejemanja
Strategije. 31. avgusta je bil Strateški načrt naše družbe sprejet.«, je pojasnil Ficko.
Nadalje je predstavil glavne poudarke vsebin tega strateškega dokumenta po
posameznih ciljih gospodarjenja z gozdovi v lasti RS ter nekatere že načrtovane ukrepe
in aktivnosti za realizacijo teh strateških usmeritev, pri čemer je podrobnejša pojasnila
namenil tistim vsebinam in planom, ki so neposredno vezani na tematiko in lokacijo te
strokovne konference.
Svoj prispevek je sklenil s prepričanjem, da je družba na pravi poti. Takšne so bile
namreč – po seznanitvi z dobrimi rezultati dosedanjega poslovanja in s strateškimi
načrti za prihodnost - tudi ugotovitve lastnika, države RS.
Glavni direktor SiDG, Zlatko Ficko, je po konferenci pohvalil delo organizatorjev za
strokovno pripravo in izvedbo Festivala lesa ter njihova prizadevanja tako za
osveščanje javnosti o predstavljenih vsebinah kot tudi za pospeševanje izobraževanja
ter promocijo razvoja in oživitve gozdarstva, lesarstva in spremljajočih panog, kar je,
kot je poudaril, v tem okolju še posebej pomembno. Ob tem je izpostavil predvsem
nujnost, da se lokalna lesna podjetja usmerijo tudi v lastno izobraževanje in razvoj ter
skušajo slediti trendom, ki jih narekujeta moderna tehnologija in znanost. V tej zvezi je
napovedal, da: »bomo tudi v podjetju nekje v novembru formirali oddelek za
izobraževanje in razvoj, ki bo podaljšana roka med operativo, torej tistimi, ki se z lesom
ukvarjajo in znanostjo. Zagotavljali bomo na nek način kader, prakso in pa denar. To
bo naš prispevek k promociji gozdarstva, k odpiranju zelenih delovnih mest in tako
naprej.«.
Konferenco »Wood-Tech-Talks« je odprla ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
Maja Makovec Brenčič. Poleg glavnega direktorja SiDG, Zlatka Ficka, pa so s svojimi
prispevki sodelovali tudi predstavnik vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko Marko Hren, vodja strateško razvojno-inovacijskega partnerstva za krožno
gospodarstvo na štajerski gospodarski zbornici Dragica Marinič, profesorja ljubljanske
Biotehniške fakultete Primož Oven in Miha Humar ter dr. Boris Horvat, direktor podjetja
Abelium, s predstavitvijo pilotnega projekta postavitve informacijsko-tehnološkega
programa na področju gozdno-lesne verige v Sloveniji.
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