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Europass  
življenjepis  

 
  

Osebni 
podatki 

 

Priimek / Ime Bojan Pogorevc 

Naslov Mislinjska dobrava 11a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Telefon 02 88 29 220  
GSM: 041 609 860 

  

Telefon služba  

E-pošta bojanpogorevc@siol.net    
ppis.Pogorevc@LKomp.eu  
 

  

Državljanstvo slovensko 
  

Datum rojstva 16.2.1959 
  

Spol moški 
  

  

Delovne 
izkušnje 

 
 

Obdobje 
Delodajalec 

   
 
 
 
 Junij 2000-  

Bojan Pogorevc s.p., SI Group 
Mislinjska Dobrava 11a 
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija  
 

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

Samostojni podjetnik 

mailto:bojanpogorevc@siol.net
mailto:ppis.Pogorevc@LKomp.eu
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Glavne naloge in 
pristojnosti 

Svetovanje, izobraževanje in posredništvo 
 
Celovita poslovna prenova poslovnih procesov v podjetjih (reorganizacija, celostno obvladovanje tehnoloških in  
poslovnih procesov, optimizacija, reinženiring, proces nenehnih izboljšav, vitka proizvodnja) 
 

  Svetovalec in presojevalec pri sistemu zagotavljanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti lesa  
  (FSC, PEFC, DDS, EUTR, C2C …) 
 
  Koordinator SLOBIOM za Koroško (Zveza društev za biomaso Slovenije) 
 
  Sodelovanje z vladnimi in NVO in privatnim sektorjem doma in v mednarodnem okolju na področju trajnostnega razvoja  
  s poudarkom na vrednostni verigi   lesa. 

 
Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in podjetji pri pripravi, vodenju projektov, pripravi poslovnih dogodkov in konferenc  
tudi mednarodnih 

 
Izobraževanje 
 
Svetovanje 

  
Oktober 2009 – november 2011 
Služba vlade RS za podnebne spremembe,  
Ljubljana 

 
  Zunanji strokovni sodelavec za področje trajnostnega razvoja  
 
  Izdelal program Trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa (2010) in Potencial gozdno-lesne biomase v Sloveniji (2011) 
   
 

Obdobje 
Delodajalec 

Januar 2006 – september 2009 
Zveza lesarjev Slovenije,  
Karlovška cesta 3 
1000 Ljubljana 
 

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

Pogodbeno preko s.p., sekretar, direktor revije LESwood in Lesarske založbe in odgovorni urednik 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Vodenje edine znanstveno strokovne revije za področje lesarstva, pisanje člankov in urejanje revije 
in Lesarske založbe, izdaja prvega Lesarskega terminološkega  slovarja v Sloveniji. 
 

 
Obdobje 

Delodajalec 

 
September 2005 – september 2007 
GZS, Združenje lesarstva 
Dimičeva 13 
1000 Ljubljana 
 

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

Sekretar združenja lesarstva 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Koordiniranje in vodenje združenja lesne in pohištvene industrije, projektni direktor Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme 
 
Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in podjetji pri pripravi, vodenju projektov 
 
Priprava in izdelava prvega Strateškega razvojnega programa za področje gozdno-lesnega sektorja v Evropi 
 
Priprava in organizacija poslovnih dogodkov in konferenc tudi mednarodnih 
 
Energetska in snovna učinkovitost 
 
Izobraževanje 
 
Svetovanje 
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Obdobje 
Delodajalec 

 
 
Junij 2000 – avgust 2005 
ITEO – INVIVO d.o.o.,  
Kotnikova 20, 
1000 Ljubljana 
 

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

Pogodbeno preko s.p., zunanji strokovni sodelavec –- celovita poslovna prenova podjetij in poslovno svetovanje 
 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Direktor, v različnih podjetjih z namenom poslovne revitalizacije in celovite poslovne prenove podjetij,  
na številnih tudi mednarodnih projektih 
 
Vodja projektov v različnih podjetjih z namenom poslovne revitalizacije in celovite poslovne prenove podjetij. 
 
 

Obdobje 
Naziv in naslov 

delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor 

 
Glavne naloge in 

pristojnosti   

jun. 2000 do dec. 2001 
SI Group,  
Bristol 
United Kingdom 
 
Pohištveni sektor, inženiring 
 

 
Vodja mednarodnega inženiring podjetja v Sloveniji (Country manager) 
 
Uveljavitev blagovne znamke WILLIAM MONTAGUE, vodenje in organiziranje celotne proizvodnje in logistike za opremo  
najprestižnejših hotelov v svetu,  
 
priprava razvojno poslovnega načrta in operativno vodenje izvedbe le tega 
 
operativno sodelovanje z izvajalci, slovenskimi podjetji lesne branže (Mizarstvo Jože Bobič, Novoles indr.) 
 

 
Obdobje 

Naziv in naslov 
delodajalca  

 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor 

 
November 1998 do maj 2000 
LESNA d.d.,  
Gosposvetska ul 2, 
2380 Slovenj Gradec 
 
Pohištvena dejavnost, lesarski sektor, reinženiring 
 

  

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Predsednik uprave, krizni manager 
 
Priprava in uspešna izvedba načrta poslovne prenove holdinga Lesne d.d. in povezanih podjetij (14 podjetij), Phare projekt 
 
Priprava in izvedba celovite poslovne prenove in finančne konstrukcije izvedbe projekta, izbira projektnih partnerjev, 
priprava konzorcijskih pogodb s projektnimi partnerji, izbira zunanjih izvajalcev in priprava pogodb z njimi, za 
delovanje.  
 
Vodenje in koordinacija interdisciplinarnega projekta celovite poslovne prenove holdinga in 14 povezanih podjetij   
(Lesna d.d., TSP Pameče, TSP Podvelka, TSP Radlje, TIP Otiki vrh, TSP Prevalje indr.) ter inštitucij (Scepter, RRA Celje,  
SRD, tudi mednarodnih SERIBO indr.). 
 
Povečanje realizacije v 6 mesecih za 36%. 
 
Najuspešnejše izvajanje PHARE projektov v Sloveniji, priznanje s strani vodje pisarne Phare v Ljubljani (g. Tom Bultereys). 
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Obdobje 
Naziv in naslov 

delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor 

 
 

Zaposlitev ali delovno 
mesto 

 
Glavne naloge in 

pristojnosti 

Oktober 1993-oktober 1998 
Lesna tovarna ivernih plošč d.o.o., 
Otiški vrh 
Šentjanž pri Dravogradu 
 
Pohištvena industrija, Lesarski sektor 

 

 

  
 Direktor, krizni manager 
 
 

Priprava in uspešna izvedba načrta poslovne prenove podjetja 
 
Priprava celovite poslovne prenove in finančne konstrukcije izvedbe projekta, izbira projektnih partnerjev, 
priprava konzorcijskih pogodb s projektnimi partnerji, izbira zunanjih izvajalcev in priprava pogodb z njimi, za 

  delovanje. 
 
  Dvig proizvodnje s 50 tisoč m3 ivernih plošč na preko 100 tisoč m3 in dvig realizacije od 13,6 mio. DEM v letu 1993 na 31,2 mio.  
  DEM v letu 1998.  
   
  Ena naj bolj uspešnih celovitih poslovnih prenova podjetja – reinženiringa v Sloveniji in tem delu Evrope. 

 
  Uspešna izvedba Phare projektov: 
 
1. Trženje izdelkov TIP Otiški vrh z uveljavitvijo lastne blagovne znamke v sodelovanju z eminentnimi domačimi in  

tujimi strokovnjaki, vodja projekta 
2. Implementacija informacijskega sistema BAAN IV, v sodelovanju z eminentnimi domačimi in  

tujimi strokovnjaki, vodja projekta 
 

 

Obdobje 
Naziv in naslov 

delodajalca 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor   

 Januar 1993-september 1993 
 DURS, Izpostava Velenje 
 Velenje 
 
 Davčna uprava 
 
  

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

 Samostojni strokovni sodelavec za računalniško obdelavo podatkov 
 
 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Nadzor in vzdrževanje računalniške opreme, strojne in programske in optimizacija le te glede na zahteve tudi sodelavcev.  

Obdobje 
Naziv in naslov 

delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor   

April 1987-december1992 
Lesna tovarna ivernih plošč d.o.o., 
Otiški vrh 
Šentjanž pri Dravogradu 
 
Pohištvena industrija, Lesarski sektor 

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

  Informatik, Tehnolog in Vodja proizvodnje 
 
 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

Vodenje in nadzor tehnološkega postopka izdelave ivernih plošč, oplemenitenih in končne obdelave,  
Izdelava tehnološkega informacijskega sistema za proizvodnjo in nadgradnja za analizo poslovanja 
(implementacija, neposredno delo z uporabniki),  
vodja proizvodnje končne obdelave.  

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

  Informatik, sistemski analitik 
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Glavne naloge in 
pristojnosti 

Samostojni sistemski analitik, analiza poslovanja podjetij in implementacija informacijskega sistema, neposredno delo  
z uporabniki, implementacija v podjetju EGP Škofja Loka.  

 
 

Obdobje 
Naziv in naslov 

delodajalca 
 
 
 

Vrsta dejavnosti ali 
sektor   

 
    

  April 1982 – december 1985 
  Slovenijales 
  Tovarna meril, Tozd Les 

Francetova 2 
Slovenj Gradec 
 

  Pohištvena industrija, Lesarski sektor  

Zaposlitev ali 
delovno mesto 

  Pripravnik, Vodja proizvodnje 
 
 

Glavne naloge in 
pristojnosti 

 Strokovno usposabljanje za delo inženirja v lesno predelovalni dejavnosti, vodja večje organizacijske enote -100 zaposlenih.  

Naziv izobrazbe in 
/ ali nacionalne 

poklicne 
kvalifikacije 

 
 

Univerzitetni diplomirani inženir lesarstva 

Obdobje 
 

Glavni predmeti / 
pridobljeno znanje 

in kompetence 

1977 - 1982 
 

  Usposobljena za uvajanje naprednih obdelovalnih in predelovalnih tehnologij, domiselno oblikovanje, trženje v  
lesnoindustrijskih podjetjih, vodenje in upravljanje podjetij, kot tudi za delo v državni upravi in v raziskovalnih inštitucijah. 
 

Naziv in status 
ustanove, ki je 

podelila diplomo, 
spričevalo ali 

certifikat 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana 

 
Obdobje 

 
1985-1987  

Naziv izobrazbe in 
/ ali nacionalne 

poklicne 
kvalifikacije 

Podiplomski študij 

Glavni predmeti / 
pridobljeno znanje 

in kompetence 

Poslovna politika in organizacija.  
Obvladovanje poslovnih procesov pri upravljanju in vodenju podjetij od majhnih do velikih, s poudarkom na kadrih, razvoju  
in trženju - na uveljavljanju lastnih blagovnih znamk – dobrega izdelka in imena, uvajanja sistema stalnih izboljšav,  
obvladovanja kakovosti, vodenja inovacij in aplikacije le teh, timskega dela v neposrednem stiku z zaposlenimi in   
poslovnimi patrnerji, tako na domačem kot na tujih trgih, v sodelovanju z lokalnimi in državnimi inštitucijami, poslovnimi partnerji,  
v Evropi in v svetu. 

Naziv in status 
ustanove, ki je 

podelila diplomo, 
spričevalo ali 

certifikat 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 

Stopnja izobrazbe 
po nacionalni ali 

mednarodni 
klasifikacijski 

lestvici 

VIII/1, nedokončan študij 
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Znanja in 
kompetence 

 
Materin jezik(i) 

 
Drug(i) jezik(i) 

 
 
 
Slovenski 

Samovrednotenje 0 Razumevanje Govorjenje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje 

Jezik  C1 Angleški C2  C1  C1  

Jezik  B2 Nemški C1  B1  B1  

  C2 Hrvaški C2  C2  C1  

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

  

  

Organizacijska 
znanja in 

kompetence 

Vodenje, organiziranje in upravljanje podjetij, krizno menežiranje, organizacija dela, organizacija projektnih skupin,  
organizacija izobraževalnih dogodkov, znam pripraviti, organizirati in zaključiti delo 

  

  

Računalniška 
znanja in 

kompetence 

Office, autocad, internet, strojna oprema in sistemska oprema, samostojno delo, izobraževanje na tem področju. 
 

  

Druga znanja in 
kompetence 

(dodatno 
izobraževanje in  
izpopolnjevanje)  

  Multisite Sampling Assessment (Course completed on Jan, 2019) 
  Auditing Trademarks (Course completed on Oct, 2018) 

Conversion Factors, Material Accounting Records, and Annual Volume Summaries, (avgust 2018) 
FSC STD 40-004 V.3.0 - Update Training & Assessment (avgust 2018) 
FSC-STD-50-001 V2.0 Requirements for use of the FSC Trademarks by Certificate Holders and Auditing Trademarks (junij 2018) 
ISO 19011 and FSC Trademarks ( marec 2017) 
Chain of Custody (marec 2017) 
Calibration training's and be regularly witnessed by experienced lead auditor for FSC CoC according requirements of standard "FSC-STD-20-001 V4-0 EN 
General Requirements for CBs". (april 2016) 
Seminar za nacionalne tehnične osebe (NTO) po programu in pooblastilu IAAF ( januar 2016) 
Izobraževanje za direktorje-vodje tekmovanj, AZS (november 2014) 
Te4čaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001-2008 (april 2014) 
Spremeniti Facebook oboževalce v kupce, OPENIT (oktober 2013) 
FSC in PEFC – sistem sledenja lesa, BV (november 2010) 
Izpit za mednarodnega atletskega sodnika, AZS (maj 1999) 
Prenova, dopolnitev in kreditno vrednotenje višješolskega študijskega programa Lesarstvo, ŠC Novo mesto (november 2007) 
Licenčni seminar atletskih trenerjev , AZS (1980-2005) 
Uvod v sinhrono proizvodnjo, Scepter, TOC-IT (maj 2003) 
Phare Emerging EU/Na poti v EU, GZS (maj 2003) 
Izobraževanja iz računalništva, programiranja in in aplikacij, Iskra-Delta (1985-1991) 

  Častnik TO, čin stotnik, od 1984 (aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni, povišan iz čina poročnik v čin stotnik) 
  Šola za rezervne oficirje, JLA (apr1983-apr1984) 
 

  

Vozniško 
dovoljenje 

A, B 

Osebne lastnosti 
Značajske 

lastnosti 

sem vodja, organizator in inovator, imam veliko sposobnost prilagajanja, sposobnost v kratkem času narediti maksimum,  
dober timski delavec, koordinirati delo znotraj tima, sprejemati odločitve, organizirati in voditi, samo organizirati,  
sem samoiniciativen, znam motivirati ljudi, odlično analizirati dejavnike iz različnih področij, vztrajen in nepopustljiv,  
v kritičnih situacijah znam dosegati optimalne rezultate in ohraniti mirno kri 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl
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Dodatni 
podatki 

ČLANSTVO V PROFESIONALNIH ZDRUŽENJIH 
 

                     Združenje Funkcija 

GZS Območna zbornica za Koroško – Upravni odbor Predsednik od 1999 - 2001 

CE - BOIS – Združenje združenj lesne industrije Evrope, EPF 
(European Panel Federation) 

Sodelovanje od 1994 - 2000 

GZS, Združenje za lesarstvo – Upravni odbor Član od 1999 - 2003 

SGLTP – Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma 
 

Projektni direktor od leta 2006 

FTP, Forest based Technology Platform, Advisory Commity Član 2006-2009 

SLOBIOM, Zveza društev za biomaso Slovenije Član od 2006, od 2012 koordinator za Koroško 

DLS – društvo lesarjev Slovenije Član od 1982, član UO od 2014 

Zveza športnih društev občine Ravne na Koroškem – Izvršni odbor Član od 1995  

Športni zavod občine Ravne na Koroškem – Svet zavoda Član od 1997 - 2008 

KAK – Koroški Atletski Klub Član od 1973, član IO od 1985, predsednik od 1993 – 
2010 in od 2014 - 

ZATS – Zveza atletskih trenerjev Slovenije Član od 1982 

ZASS -  Zveza atletskih sodnikov Slovenije, sodnika NTO (Nacionalna 
tehnična oseba) in aktiven GS (glavni sodnik) 

Član od 1979 

AZS, Atletska zveza Slovenije, Upravni odbor Član od 2015 

Planinska zveza Slovenije Član od 1987 

Zveza vojnih veteranov Slovenije Član od 1991 

Zveza potrošnikov Slovenije Član do 2017 

 
Sem vodilni presojevalec sistema sledljivosti lesa (COC), Bureau Veritas od 2016 
 

  Redno se udeležujem konferenc in drugih dogodkov s področja lesno predelovalne dejavnosti doma in v svetu. 
 
  Samostojno sem organiziral in vodil številne dogodke, konference tudi mednarodne konference na temo  
  Trajnostnega gospodarjenja, Trženja gozdno lesnih proizvodov, URE in OVE in Trajnostnega razvoja vrednostne verige lesa  
   od 2006 naprej, letno sodelujem pri pripravi vsaj dveh mednarodnih konferenc 
 
  Sodeloval sem pri pripravi Zelenih javnih naročil (2010- 2011) 
 

Sodeloval pri projektu vzpostavitve Mreže od Zibelke do zibelke, ki ga je sofinancirala  
Evropska komisija v okviru programa INTERREG IVC, vodja Marjana Dermelj (2010-2011) 
 
Pišem strokovne članke. Objavljenih imam preko 80 strokovnih člankov v različnih strokovnih revijah (LEswood, Lesarski utrip,  
Relacije, Zelena Slovenija in drugih) 

 
  Pri svojem delu sem v dobrih poslovnih in osebnih odnosih s podjetji in inštitucijami pomembnimi člani UL Biotehniške fakultete,  
  Strojne fakultete, ALUO; VŠD, IJS ter s pomembnimi člani Ministrstev (MGRT, MKO, MIZS indr.) 

  
Priznanja:  
Številna priznanja pri rednem šolanju (OŠ Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem) 
Številne medalje in priznanja za športne dosežke v smučanju in atletiki (1968 – 2018) 
Priznanja in zahvale za odlično poslovno sodelovanje (Lesna, Tovarna ivernih plošč d.o.o., GG Maribor) 
Bronasto priznanje Občine Ravne na Koroškem za delo in razvoj športa v občini 
Zlati znak Zveze atletskih sodnikov Slovenije (2016) 
Znak Stražnice 1991 
 
Javni nastopi v Sloveniji: 
Predavanje na mednarodni konferenci URE in OVE, DS RS (od 2010 – 2018) 
Organiziranje konference in predavanje Trženje gozdno-lesnih produktov, Licitacija lesa 2017, Slovenj Gradec 
Organiziranje konference in predavanje Trajnostni razvoj vrednostne verige lesa, Licitacija lesa 2016, Slovenj Gradec 
Predavanje Trajnostni razvoj vrednostne verige lesa, GR (2010) 
Organiziranje konference in predavanje Evropske gozdno lesne tehnološke platforme, FTP  
in Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme, SGLTP,  2008 
Organiziranje konference in predavanje Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme, SGLTP, GZS 2007 
Organiziranje konference in predavanje Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme, SGLTP, GZS 2006 
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