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Številka:  interno 
Datum:  23. 08. 2013 
 
Zadeva:  Zabeležka ustanovne seje Sveta za gozdno lesno verigo 
 
Prisotni: 

minister, mag. Dejan Židan, državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, Jošt Jakša, Igor 
Milavec, Alojz Selišnik, Jože Sterle, Silvo Pritržnik, Ivan Rehar, Andrej Berdajs, Franc 
Prelesnik, Irena Šinko, dr. Franc Pohleven, dr. Janez Krč, dr. Primož Simončič, Niko 
Laznik, Marjan Ferčec 

 
Opravičili odsotnost: 

Gregor Benčina, Cvetko Zupančič, Jože Prah 
 
Seja potekala: 

V torek, 20. 08. 2013, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, sejna soba 533, 
od 16:00 do 17:40 

 
 
Ustanovno sejo Sveta za gozdno lesno verigo (v nadaljevanju: Svet) je s pozdravnim govorom 
odprl minister, mag. Dejan Židan. V nadaljevanju je minister opisal in obrazložil namen in 
naloge, ki jih bo Svet, kot posvetovalno telo ministra, opravljal. Svet je oblikovan po vzoru Sveta 
za kmetijstvo in bo razpravljal o problemih, podajal pobude, predloge in stališča, vezana na 
gozdarstvo, primarno predelavo lesa, predelavo lesa, skratka na gozdno lesno verigo. Glavni 
cilji, ki naj jih Svet zasleduje, so povezani z izhodišči, ki so: 

• Ohraniti princip sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na osnovi nege gozdov 
• Država mora kot dober gospodar iztržiti čim več iz svojih gozdov – gledano v celoti 
• Čim več predelave lesa, ki se ga v Sloveniji predla do čim večje stopnje predelave in 

ustvari čim večjo dodano vrednost. 
 
Po uvodnih besedah ministra je Svet pričel s konstituiranjem. Za predsednika je bil predlagan in 
Izvoljen prof. dr. Franc Pohleven (11 za in 1 vzdržan), za namestnika pa sta bila predlagana dva 
kandidata, prof. dr. Janez Krč in g. Niko Laznik. Za podpredsednika je bil izvoljen z 12 glasovi 
za g. Niko Laznik. 
 
Po izvolitvi je minister predal vodenje seje predsedniku, dr. Pohlevnu. Ta se je v krajšem 
nagovoru zahvalil za izkazano zaupanje in podal kratko vizijo svojega dela, ki temelji na 
povezovanju gozdarstva in lesarstva v trdne verige. Sledila je predstavitev članov Sveta. 
 
Za pripravo poslovnika o delu Sveta se je oblikovala komisija v sestavi: 

- dr. Primož Simončič, 
- Jože Sterle, 
- Alojz Selišnik, 
- Niko Laznik, 
- dr. Franc Pohleven. 

 



 

2 
 

Za poslovnega sekretarja Sveta se je imenovalo g. Tomaža Remica z Direktorata za 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 
 
Dogovorjeno je bilo, da se 28. 8. 2013 na 51. Sejmu Agra srečajo vsi predsedniki in namestniki 
svetov, ki delujejo v okviru MKO. 
 
Za 2. sejo je bil določen datum 16. 09. 2013, v sejni sobi MKO št. 533. Na drugi seji se bo 
obravnavalo poslovnik Sveta, spremembe Zakona o gozdovih (prevoznica in zaseg lesa) in 
priprave na obisk finskega ministra v Sloveniji. 
 
Na naslednjo seje Sveta se poleg predstavnikov MKO vabi še ministra pristojnega za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter pristojnega državnega sekretarja. 
 
 
 
Zapisal: 
Jošt JAKŠA 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr. Franc Pohleven 
   predsednik Sveta za 

                                                                                        gozdno-lesno verigo  
 
 


