SPOROČILO ZA JAVNOST
Vlada RS sprejela
Strateški načrt poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi
Ljubljana, 31. avgust 2017 – Vlada Republike Slovenije je na današnji 146. redni seji kot
skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) sprejela Strateški načrt
poslovanja družbe za obdobje 2017 - 2026 s temelji poslovne politike za obdobje 2017
- 2021 (v nadaljevanju: Strateški načrt).
Strateški načrt je pripravljen v skladu z Izhodišči za pripravo strateškega načrta
poslovanja SiDG. ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 19. 10. 2016.
Strateški načrt predstavlja podlago in okvir poslovanja državnega podjetja za
gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenij za obdobje 10 let, s temelji poslovne
politike družbe za 5-letno obdobje. Za realizacijo celotnih investicijskih aktivnosti je v
obdobju 2017-2021 namenjenih 33.181.000,00 EUR.
Ključne vsebine Strateškega načrta so:
➢ Oblikovanje ustreznega modela gospodarjenja z državnim gozdovi: v strategiji
je predvideno oblikovanje poslovnih procesov, ki bodo omogočali učinkovito
gospodarjenje z državnimi gozdovi. Poleg oblikovanja vseh poslovnih procesov se
načrtuje tudi zagotovitev lastnih kapacitet v višini 20 % vseh potreb na področju
gozdne proizvodnje in transporta lesa. Izvajanje del v gozdovih v lasti RS z lastno
delovno silo in opremo bo družbi omogočilo pregled nad stroški dela in lažjo oceno
cen teh storitev na trgu ter možnost za izvedbo raziskav na področju gozdne
proizvodnje. SiDG želi v čim večji meri digitalizirati poslovanje, kar naj bi pomenilo
tudi določen napredek na samem področju poslovanja v gozdarstvu.
➢ Spodbujanje gozdno lesnih verig: poleg oblikovanja ustreznega modela prodaje
gozdno lesnih sortimentov, ki predvideva spremembo Pravil družbe Slovenski
državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov,
so v strategiji predvideni tudi ukrepi, ki poleg vzpostavitve gozdno lesnih centrov,
obsegajo - tudi možnosti iskanje rešitev za predelavo lesa slabše kakovosti. V načrtu
je določeno, da se vzpostavijo najmanj štirje centri za zbiranje in predelavo lesa, in
sicer na območju Kočevja, Maribora, Postojne in Otiškega vrha, ki bodo regijski
iniciatorji razvoja gozdno-lesne verige in celovite izrabe lesa.

➢ Povečanje gozdnih površin v lasti RS: SiDG je v strategiji predvidel aktivno vlogo v
razpolaganju državnih gozdov. Površino državnih gozdov bodo povečevali, urejali
solastniške deleže ter zaokroževali posest državnih gozdov.
➢ Podpora izobraževanju in znanstveno-raziskovalnem delu: v družbi nameravajo
izvajati ukrepe, ki bodo preko raziskav vodili k večji in boljši predelavi lesa v Sloveniji
in razvoju tako gozdarske, kot tudi lesnopredelovalne stroke.
➢ Razvoj ostalih dejavnosti: SiDG z državnimi gozdovi gospodari celostno, zato je v
strateškem načrtu predvideno tudi gospodarjenje z ekosistemskimi storitvami
gozda oziroma ostalimi dobrinami gozda. Z razvojem ostalih ne lesnih gospodarskih
dejavnosti se bodo tako razvijale tudi socialne in ekološke funkcije gozdov.

Družba SiDG je v roku, ki ga je določila Vlada RS, dne 12. 7. 2017, resornemu ministrstvu
(MKGP) predložila predlog Strateškega načrta, h kateremu je svoje pozitivno mnenje
podal tudi Nadzorni svet družbe. MKGP je kot pooblaščeni predlagatelj vladnih gradiv
usklajen predlog Strateškega načrta predložilo Vladi RS v obravnavo.
Na Vladi RS so se po daljšem medresorskem usklajevanju strinjali, da predloženi
Strateški načrt v bistvenem upošteva sprejeta vladna Izhodišča za pripravo
strateškega načrta poslovanja SiDG, s katerimi je Vlada RS kot predstavnica lastnika
(države) in kot Skupščina družbe SiDG, poslovodstvu podala usmeritve po posameznih
področjih dela, ki naj bi se smiselno upoštevale pri pripravi Strateškega načrta, in ga
kot takšnega sprejeli.
Vlada RS sicer uresničuje naloge in pristojnosti skupščine družbe SiDG na podlagi 14.
člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – ZGGLRS (Uradni
list RS št. 9/2016), o sprejetju Strateškega načrta pa odloča v skladu s točko b. drugega
odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi SiDG, in sicer na predlog poslovodstva družbe
in mnenja nadzornega sveta SiDG.
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