SPOROČILO ZA JAVNOST
Prvo leto gospodarjenja z državnimi gozdovi
s strani družbe Slovenski državni gozdovi
Kočevje, 1. julij 2017 – Minilo je prvo leto, od kar je družba Slovenski državni gozdovi,
d.o.o. (SiDG), pričela gospodariti z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Prvega julija
2016 je namreč družba SiDG, ki je bila sicer ustanovljena v marcu 2016, pod svoje
okrilje prevzela okoli 235.000 ha gozdov v lasti Republike Slovenije, tako zdaj praznuje
prvo obletnico gospodarjenja s temi gozdovi.
Spomnimo, da so bila družbi SiDG področja upravljanja in razpolaganja z državnimi
gozdovi, pa tudi pridobivanje gozdov v državno last, ki jih je prevzela od Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, poverjena na podlagi zakona o gospodarjenju z
gozdovi v lasti Republike Slovenije. Pred tem je namreč z veliko večino teh gozdov
upravljalo 14 večjih koncesionarjev (bivših upravljavcev državnih gozdov do 1996),
katerim je bila leta 1996 neposredno z zakonom (brez javnega razpisa) podeljena
koncesija za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za dobo 20 let.
Glede na dejstvo, da se je večini koncesionarjem s 30. junijem 2016 izteklo dolgoročno
koncesijsko razmerje, je bilo potrebno v obdobju pred potekom, na podlagi
dotedanjih izkušenj, pa tudi priporočil in zahtev s strani Računskega sodišča RS, proučiti
opcije sistemskih sprememb gospodarjenja z državnimi gozdovi. Država je tako na
podlagi zakona ustanovila SiDG, ter namesto dotedanjega izvajanja del v državnih
gozdovih na podlagi koncesij, določila, da SiDG izvajalce del išče na trgu prek instituta
javnega naročanja. S tem je zagotovila večjo transparentnost in možnost konkuriranja
za dela vsem usposobljenim izvajalcem.
Dobri poslovni rezultati družbe v času njenega delovanja potrjujejo pravilnost oziroma
smotrnost odločitve zakonodajalca za ustanovitev državnega podjetja za
gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije ter za uveljavitev potrebnih in nujnih
sistemskih sprememb na tem področju.
V SiDG se zavedamo, da gospodarimo z državnimi gozdovi, ki predstavljajo dragulj v
premoženju Slovenije, zato si bomo tudi v bodoče prizadevali v okviru celostnega
upravljanja z državnimi gozdovi oziroma vseh njihovih dobrin dosegati optimalni donos
za lastnika in okolje. V prvem letu svojega operativnega delovanja smo pokazali, da
znamo in zmoremo.

Zavedamo pa se tudi, da je pred nami še veliko dela, da družba potrebuje okrepitve
na vseh področjih, tako kadrovsko, tehnološko kot tudi informacijsko. Zato bomo z
namenom doseganja zakonskih ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, vanje
prioritetno usmerili svoje aktivnosti.
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