
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 24. marec 2017 

 

OBČINAM ČLANICAM SOS 

 

Zadeva: Poziv  za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta družbe Slovenski 

državni gozdovi, d.o.o. - URGENCA 

 

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavila 

poziv za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta družbe (rok za prijavo je 

27.3.2017). 

Strokovni svet 

Strokovni svet sestavlja 10 članov, v sledeči sestavi: 

- 2 predstavnika lokalnih skupnosti 

- 2 predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja ter 

- 6 predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva. 

 

Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o..  

NALOGA strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev 

zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog 

gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih: 

 odsvojitve državnih gozdov, 

 pridobivanju gozdov, 

 pripravi poslovnih načrtov ter 

 vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig. 

Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovodstvo družbe. Poslovodstvo imenuje 

tričlansko komisijo za pregled in oceno kandidatov. Komisija opravi pregled in oceno 

kandidatov ter predlaga poslovodstvu končni predlog kandidatov, poslovodstvo pa izbrane 

kandidate imenuje v strokovni svet s posamičnim sklepom. Konstitutivna seja strokovnega 

sveta mora biti sklicana v 30 dneh od imenovanja. Opravljanje funkcije člana strokovnega 

sveta je častno in člani niso upravičeni do sejnin oz. nagrad, upravičeni pa so do povračila 

stroškov. 
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Pogoji za člana  

Za člana strokovnega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki ima ustrezna znanja, izkušnje 

in sposobnosti za člana strokovnega sveta ter izpolnjuje naslednje dodatne pogoje: 

1. da ni zadržkov za njegovo imenovanje iz drugega odstavka 255. člena Zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1)1; 

2. da z imenovanjem za člana strokovnega sveta ne krši prepovedi konkurence iz 29. 

člena Akta o ustanovitvi družbe2; 

3. da ne opravljal funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, 

po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS ali drugem zakonu nezdružljiva s 

članstvom v organu upravljanja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v 

preteklih šestih mesecih;  

4. da ni član organa vodenja ali nadzora v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. in ni 

član organa vodenja ali nadzora v družbi, v katerem ima družba Slovenski državni 

gozdovi, d.o.o večinski delež ali prevladujoč vpliv; 

5. da ni v poslovnem razmerju z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o ali z njo 

povezano družbo. za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v 

katerih je član strokovnega sveta družbe odjemalec običajnih produktov in storitev te 

družbe po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.  

Vsak član strokovnega sveta bo moral pred imenovanjem predložiti poslovodstvu pisno 

izjavo, da ni okoliščin iz 1. do vključno zadnje 5. točke, ki bi nasprotovale njegovemu 

imenovanju.   

Predlaganje kandidata/kandidatov 

Občine članice SOS predlagate kandidate tako, da nam posredujete sledeče 

podatke/dokumente:  

                                                           
1 2. odst. 255. čl. ZGD-1: (2) Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, 
razen oseba, ki: 
-je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; 
-je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti 
član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; 
-ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali 
-je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. 
2 29. člen Akta o ustanovitvi družbe:  
Direktor, prokurist, člani nadzornega sveta in člani strokovnega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, 
pa tudi ne kot delavci v katerikoli družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem 
razmerju z dejavnostjo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 
Osebam iz prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet izjemoma po predhodnem soglasju skupščine dovoli opravljati 
dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe. 
Določbe tega člena ne posegajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju. 



 točen naziv in naslov predlagatelja, 

 ime, priimek in naslov predlaganega kandidata za člana strokovnega sveta, 

 pisno soglasje predlaganega kandidata na njegovo kandidaturo za člana 

strokovnega sveta, 

 osnovne podatke o predlaganem kandidatu (ime, priimek naslov, rojstni podatki, 

izobrazba) s krajšim življenjepisom kandidata s poudarkom na izkušnjah in 

znanjih s področja gospodarjenja z gozdovi ter s področja vzpostavljanja in razvoja 

gozdno-lesnih verig in ustrezna dokazila. 

 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu. Postopek izbire 

kandidatov in imenovanja strokovnega sveta bo potekal v skladu z določili Poslovnika 

strokovnega sveta, ki ga najdete v prilogi.  

Predlagate lahko do PONEDELJKA, 27.3.2017 DO 14.00 URE. Prepoznih vlog ne 

bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 

2000 Maribor ali skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si. 

S spoštovanjem, 

 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   

 

Priloga: 

- Poslovnik strokovnega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 
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