
 
 
 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Novo vodstvo SiDG napoveduje celostno upravljanje z državnimi 

gozdovi 
 

Kočevje, 5. maj 2017 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je z majem 2017 

dobila novo poslovodstvo. Zlatko Ficko, glavni direktor, in Dejan Kaisersberger, 

direktor za finance, računovodstvo in kontroling, sta 1. maja 2017 nastopila v petletni 

mandat. Na današnji novinarski konferenci sta izpostavila dolgoročne in kratkoročne 

izzive družbe SiDG in se osebno predstavila. 

 

Družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. je Republika Slovenija ustanovila z namenom 

gospodarjenja z državnimi gozdovi na površini 234.986 ha po 30. juniju 2016. Ključni cilji 

gospodarjenja z gozdovi v lasti RS so opredeljeni z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti 

Republike Slovenije: dosegati čim višji donos, prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdnih 

lesnih verig, uveljavitvi lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest, 

povečevati površino gozdov v lasti RS, prispevati k razvoju podeželja, upoštevati javni interes 

in zaveze RS na vseh varovanih območjih narave, usposabljanje strokovnega kadra, podpora 

izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela ter prodajati les na panju v čim manjšem 

obsegu. 

 

Ključni cilji, ki jih bo zasledovalo novo poslovodstvo SiDG, so opredeljeni z Zakonom o 

gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki jih bodo v družbi zaokrožili tudi z 

gospodarjenjem z ostalimi funkcijami gozda. Za doseganje vseh ciljev bo poslovodstvo moralo 

dopolniti organizacijo dela v podjetju. Za oblikovanje učinkovite organizacije bo potrebno do 

konca urediti vse poslovne procese in kadrovsko strukturo, ustrezno informatizirati poslovanje 

s prenovo programskih rešitev in dopolnitvijo tehnične opreme.  

Med kratkoročnimi izzivi v prvem letu mandata je Zlatko Ficko, glavni direktor, izpostavil: 

»Državni gozdovi so danes z 20 odstotki v manjšini, vendar so po urejenosti in kvaliteti 

gospodarjenja na zelo visoki ravni. V svojem mandatu si želim v čim večji meri zasledovati 

cilje, ki nam jih predpisuje Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ter cilje, 

ki so me vodili pri aktivnem sodelovanju preko celotnega postopka oblikovanja novega modela 

gospodarjenja z državnimi gozdovi. Družbo SiDG tako vidim v vlogi dobrega gospodarja z 

državnimi gozdovi, ki poleg osnovnih nalog, kot so doseganje ustreznega donosa iz naslova 

gospodarjenja z državnimi gozdovi in povečevanja površine le teh, skrbi tudi za ostale naloge, 

ki so ji zaupane. Med ostale naloge spadajo skrb za razvoj gozdarstva in lesarstva, 

spodbujanje gozdno lesnih verig, skrb za ohranjanje narave in izobraževanje ter nenazadnje 

gospodarjenje z ostalimi funkcijami gozda. S spodbujanjem gozdno lesnih verig želimo 

spodbujati dodajanje čim višje dodane vrednosti lesu v Sloveniji.  



 
 
 

 

Slovenski državni gozdovi morajo gospodariti z državnimi gozdovi tako, da bomo preko 

celostnega upravljanja z državnimi gozdovi oziroma z upravljanjem vseh njegovih dobrin, 

dosegli preko sinergije učinkov takšnega načina upravljanja, največji donos za lastnika in 

okolje. 

V prvem letu mandata bomo aktivno nadaljevali z oblikovanjem vseh potrebnih poslovnih 

procesov v družbi, potrebnimi kadrovskimi dopolnitvami in dopolnitvami tehnične opreme. V 

tem letu bomo tudi dokončali prevzem lastništva družbe Snežnik, ki bo po priključitvi 

predstavljala osnove lastnih kapacitet za delo v gozdu in lesne predelave. V začetku mandata 

bomo še enkrat pregledali plan dela in predvideno dinamiko izvajanja del. Do konca letošnjega 

leta nameravamo posekati celoten razporejen in nerazporejen etat, ki ga je ZGS pripravil za 

letošnje leto ter opraviti vsa potrebna vlaganja. Med potrebna vlaganja v prvi vrsti štejemo 

predpisan obseg gozdnogojitvenih in varstvenih del, vlaganja v gozdno infrastrukturo in vsa 

potrebna dela za ureditev delovišč, ki so v domeni SiDG. Dinamiko vseh potrebnih vlaganj 

bomo tudi v bodoče izvajali skladno z gozdnogospodarskimi načrti.« 

Zlatko Ficko je tesno povezan z gozdom in gozdarstvom. Obiskoval je srednjo gozdarsko šolo 

v Postojni in študij nadaljeval na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani. V gozdarstvu je zaposlen vse od pripravništva leta 1978, najprej v podjetju Snežnik 

ter v Zavodu za gozdove RS, od julija 2016 pa v družbi SiDG. Na svoji poklicni poti je opravljal 

predvsem strokovne in poslovodne naloge, med drugim je bil vodja urejanja gozdov, vodja 

gojitvenega lovišča, vodja poslovne enote lovstvo in turizem, vodja lovišča s posebnim 

namenom ter svetovalec za trženje. Aktivno je sodeloval pri pripravi Zakona o gospodarjenju 

z gozdovi v državni lasti. V družbi SiDG je doslej opravljal naloge poslovnega pooblaščenca 

za gozdarstvo in lesarstvo. Skrbel je za organizacijske, tehnične, kadrovske in druge pogoje 

za pričetek poslovanja družbe. Vodilno vlogo je imel pri izdelavi letnega načrta gospodarjenja 

z gozdovi ter dolgoročne strategije. Naklonjen je trajnostnemu razvoju slovenskega gozda.  

Dejan Kaisersberger, direktor za finance, računovodstvo in kontroling, je med svojimi 

usmeritvami izpostavil: »SiDG ima izjemen potencial postati dobičkonosno podjetje ob 

hkratnem upoštevanju visokih standardov trajnostnega gospodarjenja. Ključnega pomena so 

vzpostavitev in razvoj lesnih verig ter povečevanje površine gozdov v lasti RS, predvsem z 

nakupi večjih kompleksov gozdov, solastniških deležev drugih fizičnih in pravnih oseb za 

gozdove, v katerih podjetje že ima lastniški delež. Kot finančni direktor se bom zavzemal za 

vzpostavitev naprednega sistema za poročanje in informatizacijo na vseh področjih, saj je to 

edini pravi način, da se zagotovi transparentnost za vse deležnike. Hkrati bom poskrbel, da 

bodo vse projektne iniciative ustrezno ovrednotene z vidika vpliva na bodoče poslovanje, še 

posebej  s strani tveganj in finančne konstrukcije«. 
 

Dejan Kaisersberger je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski 

fakulteti v Ljubljani na smeri Poslovna informatika. Dobro poznavanje financ in informacijskih 

tehnologij ga je podpiralo na vseh njegovih poslovnih izzivih. Na svoji 13-letni poklicni poti je 

bil ves čas zaposlen v bančnem svetu; v 10 letih je zrasel iz analitika v člana uprave za finance 

(CFO) in člana uprave za upravljanje tveganj (CRO). Leta 2004 je pričel kot analitik v 



 
 
 

 

kontrolingu UniCredit Banke Slovenije, kjer je bil od leta 2006 kot vodja odgovoren za različne 

oddelke znotraj finančne divizije, sprva za kontroling in kasneje kot namestnik CFO  še za 

računovodstvo, centralno bančno poročanje in davke. V obdobju 2013-2014 je kot finančni 

direktor Hypo Alpe Adria Bank Slovenija in Hypo Alpe Adria Bank Leasing v Ljubljani sodeloval 

v procesu privatizacije banke. Od 2014 do 2016 je bil najprej član uprave za finance in zadnje 

leto mandata tudi član uprave za upravljanje tveganja (CFO in CRO) v Addiko Bank Slovenija. 

Od oktobra 2016 dalje je bil samostojni finančni svetovalec za različne naročnike. Od marca 

2017 opravlja tudi funkcijo člana nadzornega sveta v Abanki d.d. 

 

 

Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 


