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ZADEVA: Zabeležka 2. seje Sveta za gozdno-lesno verigo
2. seja Sveta za gozdno-lesno verigo je potekala v ponedeljek , 16. 9. 2013 od 17:00 do 19:45
ure, v sejni sobi 533 Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana.
Prisotni: minister, mag. Dejan Židan, državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, Darja Kapš, Jošt
Jakša, Simona Vrevc, Tomaž Remic, Igor Milavec, Alojz Selišnik, Jože Sterle, Silvo Pritržnik,
Ivan Rehar, Andrej Berdajs, Franc Prelesnik, Irena Šinko, dr. Franc Pohleven, dr. Primož
Simončič, Niko Laznik, Marjan Ferčec, Gregor Benčina, Cvetko Zupančič, Jože Prah, Edo
Oblak in Danilo Knap.
Odsotni: dr. Janez Krč (opravičeno), Natalija Medica (opravičeno) in Mitja Vodnjov.
Predlagani dnevni red seje:
1.
Potrditev dnevnega reda in zapisnika 1. seje Sveta
2.
Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta za gozdno-lesno verigo
3.
Kratko poročilo o sestanku podpredsednika Sveta z ministrom,
na 51. sejmu AGRA, dne 28. 8. 2013
4.
Problematika gozdno-lesnih verig in zagona predelave lesa
5.
Kratka informacija o pripravi sprememb Zakona o gozdovih in Pravilnika o pogojih
prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi
sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi
6.
Priprave na obisk finskega ministra za gozdarstvo
7.
Razno
Sklepi in dogovori po točkah dnevnega reda:
Ad 1
Sklep 1: Predlagani dnevni red 2. seje se spremeni tako, da se za 2. točko dnevnega reda
obravnava 6. točka dnevnega reda – priprave na obisk finskega ministra za gozdarstvo (sklep
sprejet soglasno).
Sklep 2: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta z dne 23. avgusta 2013 (sklep sprejet soglasno).
Ministrstvo preveri, ali članom Sveta možno zagotoviti povračilo potnih stroškov za udeležbo
na sejah Sveta.
Ad 2
Sklep 3: Sprejme se predlagani Poslovnik o delu Sveta za gozdno-lesno verigo, ki je kot priloga
sestavni del tega zapisnika (sklep sprejet soglasno).
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Ad 3
Podpredsednik Sveta je podal kratko informacijo o sestanku z ministrom na 51. sejmu AGRA,
dne 28. 8. 2013. Med drugim je ministru predlagal, da bi na pilotnem območju vzpostavili
gozdno-lesno verigo s centrom za predelavo lesa. Rezultate bi upoštevali ob pripravi
sistemskega zakon, ki bo celovito urejal to področje.
Minister se je z nevednim strinjal in povedal, da bo predlagal spremembo Uredba o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti RS tako, da bo možno na podlagi razpisa podeliti koncesijo za
izkoriščanje gozdov v lasti RS tudi gozdno-lesnim verigam. Navedeni model bi nato preizkusili
na območju, kjer za koncesijo v skladu s Program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in
hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja ni na voljo hribovsko-gorskih kmetij.
Navzoče je tudi seznanil, da bo zaradi velikega obsega škod po divjadi v kratkem ustanovljena
komisija, ki bo pripravila poenostavitve letnih lovsko upravljavskih načrtov v roku dveh
mesecev.
Ad 4
Člani Sveta so med drugim podali sledeče predloge v povezavi s problematiko gozdno-lesnih
verig in zagona predelave lesa:
- potrebno je zagotoviti ustrezno strokovno podporo podjetjem s področja lesarstva v
državnih organih in Vladi RS, predlaga se okrepitev Ministrstva za kmetijstvo in okolje
s kadri za področje lesarstva in ustanovitev Nacionalnega inštituta za gozdarstvo in
lesarstvo Slovenije;
- treba je dopolniti akcijski načrt »LES JE LEP« z 10 točkami, ki jih je na prvi seji
predstavilo Združenje za lesarstvo;
- treba je vzpostaviti konkurenčne lesno predelovalne centre in gozdno-lesne verige s čim
večjo dodano vrednostjo, ki naj se praviloma vzpostavijo z nadgradnjo in združevanjem
obstoječih centrov;
- treba je zagotoviti, da bodo imeli novi centri dostop do lesa po konkurenčnih cenah tako
iz državnih kot zasebnih gozdov;
- treba je zagotoviti kohezijska sredstva iz strukturnih skladov za ta namen, pri tem so bili
člani Sveta pozvani, da poskušajo aktivno vplivati tudi na dokumente, ki jih za črpanje
sredstev iz teh skladov za EU pripravlja MGRT;
- na državni ravni je treba zagotoviti tržni marketing za gozdno-lesne verige in promocijo
lesa in izdelkov iz lesa;
- predlaga se uvedba davka na drevje, označeno za posek (odkazilo; davek plača lastnik
za les, ki je odkazan v tekočem letu ter tudi v naslednjih letih, če le tega ne poseka v
tekočem letu);
- v mali zasebni posesti se razmisli o ponovni uvedbi skupinskega gospodarjenja oddelčne sečnje;
- zagotoviti je treba, da v Programu razvoja podeželja ostane možnost podpore skupin
proizvajalcev s področja gozdarstva;
- treba je ponovno vzpostaviti zaupanje med vsemi deležniki v gozdno-lesni verigi,
- treba je doseči (po zgledu Poljske, Češke in Slovaške), da si izvoznik gozdnih lesnih
sortimentov ne bo mogel obračunati pavšalnega nadomestila kot izstopnega davka v
sistemu obračunavanja DDV;
- čimprej se naj pristopi, k pripravi novega sistemskega zakona, ki bo celovito obravnaval
tako gozd, kot tudi gozdno-lesno verigo,…
Sklep 4: Ministrstvo v povezavi s problematiko obračuna pavšalnega nadomestila DDV in
izstopnega davka organizira sestanek z MF in poroča Svetu na naslednji seji.
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Ad 5
Državna sekretarka je predstavila predlog spremembe Zakona o gozdovih, ki je posledica
zaveze ministra Državnemu svetu RS. Za prevoz majhnih količin lesa (do 6 m3) za lastno
porabo, prevoznice ne bodo potrebne. Vse druge predlagane spremembe pa so vezane na
izvajanje zakona in nadzora.
Člani Sveta so na besedilo zakona podali sledeče pripombe:
- na drugo alineo, drugega odstavka, 1. člena: gozdni lesni sortimenti se ne prevažajo
zgolj s »traktorsko oziroma gozdarsko prikolico«, potrebno je razširiti navedeno dikcijo
na vsa prevozna sredstva;
- na tretjo alineo, drugega odstavka, 1. člena: besedilo »zakoniti dediči« se nadomesti z
besedilom »člani gospodinjstva«.
Člani Sveta so v povezavi z veljavno zakonodajo glede prevoza in prodaje gozdnih lesnih
sortimentov predlagali še:
- v prevoznici je treba popraviti 3. točko po avstrijskem vzoru, v Avstriji se poroča le o
skupni teži naloženih gozdno lesnih sortimentov, skupni količini (cca. m3) in številu
naloženih kosov, poleg tega pa je na avstrijski prevoznici navedeno tudi kdo je izvajal
sečnjo;
- da bomo onemogočili sivo ekonomijo, naj se uvedejo licence za trgovce/odkupovalce
gozdnih lesnih sortimentov ter sledenje lesa (podobno kot se že izvaja v državnih
gozdovih, podatki o odkupu lesa na KC, naj se neposredno prenašajo na strežnike
Zavod za gozdove Slovenije, SURS-a….).
Sklep 5: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih je, ob upoštevanju
podanih pripomb na besedilo zakona, primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo pa naj tudi
čimprej pristopi k pripravi novega sistemskega zakona, ki bo celovito obravnaval tako gozd, kot
tudi gozdno-lesno verigo (15 za, 1 vzdržan, 1 proti).
Ad 6
Ga. Simona Vrevc je predstavila predlog programa obiska finskega ministra za gozdarstvo, ki se
bo med drugim udeležil naslednje terenske seje Sveta za gozdno-lesno verigo.
Sklep 6: Posamezne predstavitve, ki ne smejo biti daljše od 10 minut, se pošljejo najkasneje v
sredo 2. 10. 2013 sekretarju Sveta na elektronski naslov: tomaz.remic@gov.si. Predstavitve so
lahko pripravljene v slovenskem jeziku, vendar jim mora biti priložen kratek povzetek v
angleščini (sklep sprejet soglasno).
Sklep 7: 3. seja Sveta za gozdno-lesno verigo (terenska seja) bo na Mašunu 9. 10. 2013 s
pričetkom ob 10 uri (sklep sprejet soglasno).
Zabeležil:
Tomaž Remic, poslovni sekretar Sveta (MKO)
Priloga:
Poslovnik o delu Sveta za gozdno-lesno verigo
Poslati:
članom Sveta
V vednost:
o
o
o
o

mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
Jošt Jakša, v. d. generalnega direktorja, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, MKO;
arhiv, tu.
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