
PRAVILNIK ČASTNIH IN ZASLUŽNIH ČLANOV ZGDS 
 
Ta pravilnik določa na podlagi 10. člena Pravil Zveze gozdarskih društev Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu Zveza) pogoje za imenovanje častnih in zaslužnih članov in njihove pravice ter obveznosti. 
 
I. Častni člani 

1. Častni član lahko fizična ali pravna oseba, ki se odlikovala s posebnimi prizadevanji za 
napredek gozdarske stroke, gozdarske znanosti ali pa pri delu Zveze. 

2. Predlaganec mora uživati splošno priznanje in njegove zasluge za gozdarstvo morajo biti 
dobro poznane. 

 
Zasluge za imenovanje so zlasti: 

a) inovacije ali izumi, ki so splošno uporabni in so uspešno racionalizirali delo v gozdarstvu 
b) publikacije ali študije, ki so znanstveno pomembne za gozdarsko stroko, 
c) poseben prispevek k strokovnemu izobraževanju v gozdarstvu 
d) uspešno prizadevanje na mednarodni ali nacionalni ravni za uveljavitev gozdarske stroke 
e) dolgoletno posebno prizadevanje za napredek društvene dejavnosti 
f) posebna uspešnost pri izvajanju del v gozdovih, pri usmerjanju gospodarjenja in 

gospodarjenju z gozdovi 
 
II. Zaslužni člani 

3. Zaslužni član lahko gozdarsko društvo ali član gozdarskega društva, ki se posebno odlikoval s 
svojim društvenim delom. 

4. Predlagancu morajo člani matičnega društva splošno priznati zasluge na področju 
društvenega dela. Izvršilni odbor ZGDS mora soglašati s predlogom. 

 
Zasluge za imenovanje so zlasti: 

a. večletno uspešno delo v organih društva ali Zveze 
b. uspešno in pogosto sodelovanje v društvenih akcijah 
c. aktivnost in uspešnost pri društvenih publikacijah 
b) priznano delovanje v sorodnih organizacijah, še posebej če je njegovo delo prispevalo k 

povezovanju društev. 
 
III. Pravice in obveznosti 

5. Častni in zaslužni člani so vabljeni in se lahko udeležujejo vseh prireditev društev ali Zveze. 
6. V javnosti morajo zastopati interese društev in Zveze. 

 
IV. Postopek za imenovanje častnega ali zaslužnega člana 

7. Častnega ali zaslužnega člana imenuje Občni zbor na predlog Izvršilnega odbora Zveze. 
Evidentira ga Izvršilni odbor Zveze, njen član ali upravni odbor posameznega društva. Če 
zaslužnega člana evidentira Izvršilni odbor Zveze mora pridobiti mnenje društva, katerega 
član je kandidat. 

8. Predlagatelj mora predlog obširno obrazložiti. Izvršilni odbor Zveze za sprejetje predloge 
sestavi končno obrazložitev. Letno lahko praviloma predlaga Občnemu zboru največ enega 
častnega člana in pet zaslužnih članov. Če več let ni imenovanj lahko tudi več. 

9. Če Izvršilni odbor Zveze predloga ne sprejme, mora to obrazložiti predlagatelju. 
10. Občni zbor ZGDS razpravlja o imenovanju posamezno in odloča "per acclamationem" . 
11. Diplome častnega in zaslužnega člana se podelijo svečano na naslednjem Občnem zboru. 

 
V. Končne določbe 

12. Zveza skrbno hrani evidenco in dokumentacijo predlagateljev častnih in zaslužnih članov 



13. S sprejetjem tega pravilnika na Upravnem odboru ZGDS dne 14.12.2000 preneha veljavnost 
Pravilnika o imenovanju častnih in zaslužnih članov Zveze društev inženirjev in tehnikov 
gozdarstva in lesarstva Slovenije sprejetem na Skupščini 6. junija 1985. 


