KDO SMO?
Republika Slovenija je družbo Slovenski državni
gozdovi d.o.o. (SiDG) leta 2016 ustanovila za
gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar pomeni
upravljanje in razpolaganje z gozdovi. Družba ima
več kot 240 zaposlenih. Njen sedež je v Kočevju.

GOZDOVI V SLOVENIJI
V ŠTEVILKAH

Skrbimo, da so vsa gozdna dela v gozdovih
izvedena strokovno in kvalitetno. Na podlagi
izdanih odločb Zavoda za gozdove Slovenije
skrbimo tako za redno načrtovano sečnjo kot
za sanitarno sečnjo drevja, poškodovanega
po raznih ujmah in prizadetega zaradi gradacij
podlubnikov.

SLOVENSKI
DRŽAVNI
GOZDOVI V
ŠTEVILKAH

Sečnjo in spravilo lesa iz gozdov večinoma
opravljamo z zunanjimi izvajalci. Do leta 2021
bomo 20 % del v gozdu opravili z lastnimi
gozdarskimi zmogljivostmi.

SiDG gospodari z 234.986 ha gozdov,
kar predstavlja skoraj 12 % površine
države in 21 % vseh gozdov v Sloveniji

Prek gozdnogojitvenih in varstvenih del, gozdnega gradbeništva ter ostalih spremljajočih
dejavnosti vlagamo nazaj v gozdove.
Izvajamo prodajo lesa in gozdno-lesnih sortimentov, posekanih v državnih gozdovih, in pri
tem oblikujemo ugodno poslovno okolje za
nadaljnji razvoj slovenske lesne industrije.
Pri prodaji gozdno-lesnih sortimentov stremimo k dolgoročnim poslovnim odnosom
z domačimi lesnimi predelovalci, ki so naši
ključni poslovni partnerji.
Lesarsko dejavnost izvajamo v okviru hčerinske družbe Snežnik.
Opravljamo številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij
gozdov.

58,4%
Slovenije
prekrivajo gozdovi
3. mesto v Evropi zasedamo
po gozdnatosti
950 rastlinskih vrst raste v slovenskih
gozdovih, od tega 71 drevesnih vrst

70 % gozdov je bukovih, jelovo-bukovih
in bukovo-hrastovih
95 vrst ptic, 70 vrst sesalcev, 17 različnih
dvoživk in 10 vrst plazilcev je našlo svoj dom
v slovenskih gozdovih

Slovenski gozdovi letno porabijo okoli 7,5 milijona ton
ogljikovega dioksida, katerega del se veže v les, in
proizvedejo okoli 5,5 milijona ton kisika.

5.996 ha je rezervatov
21.637 ha je varovanih gozdov
321 m3/ha znaša povprečna
lesna zaloga
Zastopanost drevesnih vrst: bukev 36 %,
smreka 32 %, jelka 11 %, plemeniti listavci
6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 %
1.500.000 m3 je ocenjeni bruto posek
v državnih gozdovih

POSLANSTVO
Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob
uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij
za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki
veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika
in okolje.

CILJI
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;
Na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega
osebja ter podpirati izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo;
Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem
obsegu.

V SiDG skrbimo za razvoj slovenskih gozdov z vidika gospodarske, ekološke in socialne funkcije.
Spodbujamo tudi razvoj poučne in raziskovalne
dejavnosti, rekreacijsko in turistično dejavnost ter
skrbimo za varovanje kulturne dediščine v gozdu.
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