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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za 

gozdove Slovenije

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –

ZJZP) in drugega odstavka 54. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 

56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 

101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) je Vlada Republike 

Slovenije na … seji … sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in 

začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA 

Priloga:

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove 

Slovenije

Prejemniki:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

2. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

3. Zavod za gozdove Slovenije
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo,

- Samo Mihelin, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 
državnimi gozdovi,

- mag. Janez Vertačnik, sekretar, Sektor za gozdarstvo,

- Maja Žbogar, podsekretarka, Sektor za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 

državnimi gozdovi

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Predlog v 1. členu določa spremembo Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklep) zaradi poenotenja s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje. 

Uredba o upravnem poslovanju za upravne postopke ne določa uporabe štampiljke, temveč le 

uporabo žiga. Nadalje 2. člen predloga določa spremembo 4. člena Sklepa zaradi poenotenja z 

zakonom, ki ureja divjad in lovstvo. Naloge javne službe za ocenjevanje škod na divjadi se iz tržnih 

dejavnosti prenesejo v dejavnosti javne službe. Črtajo se tudi posamezne tržne dejavnosti v 4. točki 

4. člena Sklepa.

Predlog Sklepa v 3. in 4. členu vsebuje uskladitev imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet 

Zavoda s Priporočili Vlade Republike Slovenije, ki so bila sprejeta s Sklepom Vlade št. 00602-

3/2017/54 z dne 13. 1. 2022. Priporočila se nanašajo na predlaganje in izbiro kandidatov za 

predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov, glede ravnanja in potrebne skrbnosti članov 

svetov javnih zavodov ter določila o sodelovanju s predstavniki ter spremljanje njihovega delovanja.

Oblikovala se bo strokovna komisija, ki bo izbiro kandidatov opravila na podlagi javnega poziva.

Predlog vsebuje tudi spremembe, da svet Zavoda in sveti območnih enot odločajo o vprašanjih s

svojega področja na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov sveta. S spremembo se 

namesto absolutne večine (večina glasov vseh članov sveta), kakor jo določa veljavni Sklep, uvaja 

relativna večina, ko za sprejetje odločitve zadostuje večina prisotnih članov sveta Zavoda. S tem se 

zagotavlja večja učinkovitost in hitrejše sprejemanja pomembnih odločitev sveta Zavoda.

V prehodnih določbah je določena uskladitev statuta Zavoda.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu



3

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 povečanje prihodkov državnega proračuna 

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
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katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

(Če je odgovor DA, navedite: na E-demokracija
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Datum objave: 24. 11. 2022 in 23. 12. 2022

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 

poslovni subjekti, ne navajajte):

Zveza lastnikov gozdov Slovenije posredovala pripombe glede dejavnosti, ki jih izvaja Zavod. 

Posredovan jim je bil odgovor, da so dejavnosti zakonsko urejene in je predlog vezan na dikcijo 

Zakon o divjadi in lovstvu.

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                         Irena Šinko

                                       MINISTRICA
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PREDLOG:

EVA 2022-2330-0118

Na podlagi 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 54. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 

13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 –

ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 

77/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove 

Slovenije

1. člen

V Sklepu o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 

3/94 – popr., 43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12, 20/13 in 18/15) se v 3. členu prvi odstavek 

spremeni tako, da se glasi:

»Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečate, štampiljke in žige.«

V sedmem odstavku se beseda »štampiljke« nadomesti z besedo »žige«.

2. člen

V 4. členu se v 2. točki v dvanajsti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova, trinajsta alineja, 

ki se glasi: 

»- ocenjevanje škod na in od divjadi, ko je Zavod upravljavec lovišča s posebnim namenom.«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:

»4. Tržne dejavnosti:

- prodaja žive odlovljene divjadi, trofej, mesa in delov odstreljene divjadi ter primarna predelava 

mesa,

-  turistična dejavnost, povezana z lovstvom, gozdarstvom in ekologijo,

-  izdelava presoj življenjskih možnosti divjadi ob posegih v prostor,

-  izdelava strokovnih podlag in priprava podatkov ter sodelovanje pri projektih na področju 

gozdarstva in lovstva, ki niso sestavni del nalog javne gozdarske službe,

-  pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti,

- organizacija in izvajanje usposabljanj in izobraževanj, ki niso sestavni del nalog javne 

gozdarske službe, ter izvajanje gozdne pedagogike,

- oddajanje nepremičnin v najem,

-  založništvo in prodaja obrazcev in listin za izvajanje gospodarjenja z gozdovi in opravljanje 

druge založniške in izdajateljske dejavnosti za informiranje javnosti o vsebinah, povezanih s 

popularizacijo gozdov, gozdarstva in lovstva ter z dejavnostjo Zavoda.«

3. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
vlada), se izberejo na podlagi predhodnega izbirnega postopka, ki ga izvede strokovna komisija
(v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
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Strokovno komisijo imenuje minister, pristojen za gozdarstvo. Sestavljajo jo strokovnjaki z 
izkušnjami in poznavanjem področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih financ ter znanosti in 
raziskav, ki jih predlagajo:

- minister, pristojen za gozdarstvo;
- minister, pristojen za finance;
- minister, pristojen za znanost; in
- minister, pristojen za naravo.

Strokovna komisija, ki jo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (v nadaljnjem 

besedilu: ministrstvo), na spletni strani ministrstva najmanj enkrat na štiri leta objavi javni poziv 

za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu Zavoda, izvede postopek ocenjevanja 

in izbire kandidatov ter pripravi stalni seznam primernih kandidatov za predstavnike

ustanovitelja (v nadaljnjem besedilu: stalni seznam). 

Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov ali če prijavljeni kandidati ne 

izpolnjujejo pogojev in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta Zavoda, lahko strokovna 

komisija na predlog ministra, pristojnega za področje, s katerega ni dovolj prijavljenih 

kandidatov, v stalni seznam vključi tudi kandidate, ki se niso prijavili na javni poziv, vendar 

izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.

V predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda strokovna komisija s

stalnega seznama ob upoštevanju načela uravnotežene zastopanosti spolov in pogojev 

delovnih izkušenj z ustreznega področja vključi:

- tri kandidate s področja gozdarstva;

- enega kandidata s področja ohranjanja narave;

- enega kandidata s področja javnih financ in

- enega kandidata s področja znanosti in raziskav iz gozdarstva ali narave. 

Prednost imajo kandidati, ki imajo znanje in izkušnje s področja vodenja in upravljanja zavodov 

ter s področja delovanja Zavoda. Tako oblikovan predlog kandidatov za predstavnike 

ustanovitelja ministrstvo posreduje vladi v imenovanje.

Za imenovanje nadomestnega člana iz četrtega odstavka 9. člena se smiselno uporabijo 

določbe tega člena.«.

4. člen

Za 11. členom se doda nov, 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

Za predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:

- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza 

ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z  

zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja 

kvalifikacij;

- ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih 

financ ali znanosti in raziskav na področju gozdarstva ali narave;

- ni član sveta zavoda kot predstavnik ustanovitelja v več kakor treh organih nadzora ali 

upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike 

Slovenije izvršuje vlada;
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- če je član javni uslužbenec, ki je zaposlen pri državnem organu,  ne sme biti član v več 

kakor dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo 

ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje vlada;

- ima delovne izkušnje v državni upravi ali v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika 

Slovenija, s področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih financ ali znanosti in raziskav

na področju gozdarstva ali narave.

Člani sveta Zavoda, predstavniki ustanovitelja, morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s 

skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja 

poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih kazenskega in 

obligacijskega prava.

Člani sveta Zavoda, predstavniki ustanovitelja, morajo ministrstvo in ministrstvo, pristojno za 

naravo, redno obveščati o sklicih sej sveta Zavoda, obravnavanih dokumentih in sprejetih 

sklepih ter jima posredovati zapisnike sej sveta Zavoda, obe ministrstvi pa člane redno 

obveščata o usmeritvah in problematiki na področju dejavnosti Zavoda ter jim nudita strokovno 

pomoč.«.

5. člen

V 15. členu se v prvem odstavku v tretjem stavku za besedo »večina« doda beseda »prisotnih«.

6. člen

V 24. členu se v prvem odstavku v tretjem stavku za besedo »večina« doda beseda »prisotnih«.

PREHODNI  IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Statut Zavoda se uskladi s tem sklepom v 90 dneh po uveljavitvi tega sklepa.

Do uskladitve statuta Zavoda s tem sklepom se za odločitve sveta Zavoda in sveta območne 

enote uporabljajo spremenjene in dopolnjene določbe sklepa.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-519/2022

Ljubljana, dne … 2023

EVA 2022-2330-0118

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) je bil ustanovljen z Zakonom o 

gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93). Ustanovitelj Zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske 

pravice in obveznosti pa izvršuje v skladu z Zakonom o gozdovih Vlada Republike Slovenije. 

Vlada je sprejela Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list 

RS, št. 72/93, 3/94 – popr., 43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12, 20/13 in 18/15; v nadaljnjem 

besedilu: Sklep), ki podrobneje ureja organe in organizacijo Zavoda, njegovo poslovanje in 

financiranje ter posamezne dejavnosti, ki jih Zavod za gozdove Slovenije opravlja kot javno 

gozdarsko službo, in dejavnosti javne službe s področja divjadi, dejavnosti na podlagi javnega 

pooblastila ter tržne dejavnosti. 

OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM:

K 1. členu:

Sprememba vsebuje poenotenje z veljavno ureditvijo upravnega poslovanja. Zavod pri svojem 

poslovanju uporablja pečate, štampiljke in žige. Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, 

št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) od leta 2018 ne ureja več pojma 

štampiljka, temveč v 64. členu ureja uporabo žigov vseh nosilcev javnih pooblastil. Besedilo 

dosedanjega prvega in sedmega odstavka 3. člena Sklepa se zato uskladi z navedeno uredbo.

K 2. členu:

Predlagana sprememba v 2. členu spreminja 4. člen Sklepa, kjer so navedene dejavnosti 

Zavoda. Te so razdeljene na 4 področja: dejavnosti javne gozdarske službe (1. točka), 

dejavnosti javne službe s področja divjadi (2. točka), dejavnosti na podlagi javnega pooblastila 

(3. točka) in tržne dejavnosti (4. točka). Zaradi uskladitve z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo,

se dejavnost ocenjevanja škod na divjadi prenese iz tržnih dejavnosti med dejavnosti javne 

službe, zato se tretja alineja 4. točke črta in se v 2. točki doda nova trinajsta alineja, ki ureja

ocenjevanje škod od in na divjadi, ko je Zavod upravljavec lovišča s posebnim namenom.

Med tržnimi dejavnostmi se črtajo dejavnosti, navedene v peti, osmi, deseti, dvanajsti, trinajsti in 

štirinajsti alineji: pogodbeno gospodarjenje in organizacija gospodarjenja z gozdovi in z gozdnim 

prostorom ter ostale strokovno-organizacijske in strokovno-izvedbene naloge v zvezi s tem; 

organizacija povezovanja lastnikov gozdov; raziskovalna dejavnost; svetovanje in organizacija 

aktivnosti pri odkupu lesa in učinkoviti rabi lesa za predelavo in energijo; izdelava okoljskih 

poročil oziroma poročil o vplivih na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in presoj 

sprejemljivosti vplivov planov in posegov na varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo 

ohranjanje narave; svetovanje pri prometu z gozdovi in izdelava cenitev gozdov ter izvedenskih 

mnenj. Dejavnosti se v praksi ne izvajajo, saj Zavod v primeru potrebe naroči izvedbo 

neposredno na trgu. 4. točka se zato spremeni tako, da se glasi:

»4. Tržne dejavnosti:

- prodaja žive odlovljene divjadi in trofej, mesa ter delov odstreljene divjadi in primarna 

predelava mesa,

-  turistična dejavnost, povezana z lovstvom, gozdarstvom in ekologijo,

-  izdelava presoj življenjskih možnosti divjadi ob posegih v prostor,

-  izdelava strokovnih podlag in priprava podatkov ter sodelovanje pri projektih na področju 

gozdarstva in lovstva, ki niso sestavni del nalog javne gozdarske službe,

-  pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti,
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- organizacija in izvajanje usposabljanj in izobraževanj, ki niso sestavni del nalog javne 

gozdarske službe, ter izvajanje gozdne pedagogike,

- oddajanje nepremičnin v najem,

-  založništvo in prodaja obrazcev in listin za izvajanje gospodarjenja z gozdovi in opravljanje 

druge založniške in izdajateljske dejavnosti za informiranje javnosti o vsebinah, povezanih s 

popularizacijo gozdov, gozdarstva in lovstva ter z dejavnostjo Zavoda.«

K 3. členu:

S sklepom št. 00602-3/2017/54 z dne 13. 1. 2022 je Vlada Republike Slovenije sprejela 

Priporočila pristojnim ministrstvom za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov (v nadaljnjem 

besedilu: priporočila vlade). V teh priporočilih je vlada s ciljem zagotavljanja učinkovitejšega 

upravljanja javnih zavodov izpostavila tri priporočila,  ki se nanašajo na predlaganje in izbor 

kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov ter glede osnovnih pogojev in 

meril za imenovanje članov sveta javnih zavodovo, predstavnikov ustanovitelja; glede ravnanja 

in potrebne skrbnosti članov svetov javnih zavodov, predstavnikov ustanovitelja ter glede 

sodelovanja s predstavniki ustanovitelja v svetih zavodov in spremljanja njihovega delovanja.

Glede predlaganja in izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov in 

glede osnovnih pogojev in meril za imenovanje članov svetov javnih zavodov, predstavnikov 

ustanovitelja se oblikuje posebna strokovna komisija za ocenjevanje in izbor primernih 

kandidatov. Nova ureditev določa, da se predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), izbere na podlagi predhodnega izbirnega 

postopka. Postopek izbire opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen 

za gozdarstvo. Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki štirih ministrstev, in sicer strokovnjaki 

z izkušnjami in poznavanjem področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih financ ter znanosti 

in raziskav, in ki jih predlagajo minister, pristojen za gozdarstvo, minister, pristojen za finance, 

minister, pristojen za znanost in minister, pristojen za naravo. 

Strokovno komisijo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (v nadaljnjem 

besedilu: ministrstvo). Postopek izbire kandidatov za predstavnike v svetu Zavoda se opravi na 

podlagi javnega poziva, ki se najmanj enkrat na štiri leta objavi na spletni strani ministrstva. 

Strokovna komisija izvede postopek ocenjevanja in izbire kandidatov ter pripravi stalen seznam 

kandidatov. Slednji se uporabi tudi za morebitno imenovanje nadomestnega člana.

Člen določa tudi možnost, ko se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma 

če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti 

nemoteno delovanje sveta Zavoda. V tem primeru lahko strokovna komisija na predlog ministra, 

pristojnega za področje, s katerega ni dovolj prijavljenih kandidatov, vključi tudi kandidate, ki se 

niso prijavili na javni poziv, vendar izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva, brez 

ponovljenega javnega poziva.

Strokovna komisija po končanem izbirnem postopku oblikuje stalen seznam kandidatov, na 

podlagi katerega pripravi predlog za imenovanje. Ob upoštevanju načela uravnotežene 

zastopanosti spolov in pogojev glede delovnih izkušenj v predlog vključi: tri kandidate s 

področja gozdarstva, enega kandidata s področja ohranjanja narave, enega kandidata s 

področja javnih financ in enega kandidata s področja znanosti in raziskav iz gozdarstva ali 

narave. 

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo znanje in izkušnje s področja vodenja in upravljanja 

zavodov ter s področja delovanja Zavoda. Tako oblikovan predlog kandidatov za predstavnike 

ustanovitelja ministrstvo posreduje vladi v imenovanje.
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Skladno z določbo četrtega odstavka 9. člena Sklepa v primeru predčasnega prenehanja 

mandata članu sveta Zavoda imenuje nadomestnega člana za preostali del mandata 

predlagatelj, katerega predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal, in sicer do naslednje

seje sveta Zavoda, najkasneje pa v dveh mesecih po predčasnem prenehanju mandata članu 

sveta Zavoda. Nova ureditev imenovanja predstavnika ustanovitelja je določena tudi za 

imenovanje nadomestnega člana, kjer se smiselno uporabijo določbe novega 11. člena.

K 4. členu:

V zvezi z izbiro in imenovanjem predstavnikov Sveta zavoda se določijo tudi pogoji za 

imenovanje, zato se doda novi 11.a člen. Določijo se pogoji, ki jih mora izpolnjevati predstavnik

ustanovitelja, in sicer:

- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza 

ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z  zakonom, ki 

ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;

- ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih financ 

ali znanosti in raziskav na področju gozdarstva ali narave,

- ni član sveta zavoda kot predstavnik ustanovitelja v več kot treh organih nadzora ali 

upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike 

Slovenije izvršuje vlada, 

- če je član javni uslužbenec, ki je zaposlen pri državnem organu,  ne sme biti član v več kakor

dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja 

v imenu Republike Slovenije izvršuje vlada,

- ima delovne izkušnje v državni upravi ali v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika 

Slovenija, s področja gozdarstva, ohranjanja narave, javnih financ ali znanosti in raziskav na 

področju gozdarstva ali narave.

V drugem odstavku 11.a člena se določijo ravnanja in potrebne skrbnosti članov svetov javnih 

zavodov, predstavnikov ustanovitelja. Člani sveta Zavoda, predstavniki ustanovitelja, morajo pri 

svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne 

skrbnosti in kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih 

načelih kazenskega in obligacijskega prava.

V tretjem odstavku se določita sodelovanje pristojnih ministrstev s predstavniki ustanovitelja v 

svetih zavodovo in spremljanje njihovega delovanja. Člani sveta Zavoda, predstavniki 

ustanovitelja, morajo ministrstvo in ministrstvo, pristojno za naravo redno obveščati o sklicih sej 

sveta Zavoda, obravnavanih dokumentih in sprejetih sklepih ter posredovati zapisnike sej sveta 

Zavoda, pri čemer jih obe ministrstvi redno obveščata o usmeritvah in problematiki na področju 

dejavnosti Zavoda ter jim nudita strokovno pomoč.

K  5. členu:

Člen uvaja spremembo večine pri sprejemanju odločitev sveta zavoda. Organi Zavoda so: svet, 

direktorja in strokovni svet. Zavod opravlja naloge, navedene v 11. členu Statuta Zavoda za 

gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Statut).

Svet Zavoda za gozdove Slovenije vodita predsednik Sveta Zavoda in njegov namestnik. 

Skladno z določili Sklepa ima svet Zavoda 27 članov, in sicer 14 predstavnikov svetov 

območnih enot Zavoda, dva predstavnika izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s področja 

gozdarstva, tri predstavnike organizacij lastnikov gozdov, šest predstavnikov ustanovitelja in 

dva predstavnika javnih uslužbencev Zavoda. Svet Zavoda odloča o vprašanjih s svojega 
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delovnega področja na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov sveta. Odločitev 

sveta Zavoda je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov sveta. (15. člen Sklepa)

S spremembo Sklepa se namesto absolutne večine (večina glasov vseh članov sveta), kakor jo 

določa veljavni akt, uvaja relativna večina, ko za sprejetje odločitve zadostuje večina prisotnih 

članov sveta zavoda. S tem se zagotavlja večja učinkovitost in hitrejše sprejemanja pomembnih 

odločitev sveta Zavoda.

K 6. členu:

Enaka ureditev, kakor je predvidena za svet Zavoda, se določi tudi za sprejemanja odločitev s 

strani sveta območne enote (24. člen).

K 7. členu:

Zaradi spremembe in dopolnitve Sklepa bo treba spremeniti oziroma uskladiti tudi Statut. Svet 

Zavoda mora v 90 dneh od uveljavitve tega sklepa uskladiti Statut Zavoda. Do uskladitve

Statuta pa se glede sprejemanja odločitev Sveta Zavoda v skladu s Sklepom na sejah odloča z 

večino prisotnih članov.
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