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Štev.: 2-F/2016 

Datum: 25.1.2016 

 

 

Zadeva:  Predlog Programa dela in finančnega načrta ZGDS za leto 2016 
 

1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE 

1.1 Volilni občni zbor ZGDS (druga polovica aprila; prva polovica maja 2016) 

Na občnem zboru naj bi delegate seznanili o poslovanju zveze v letu 2015, potrdili in sprejeli 

program dela in finančni načrt za leto 2016, sprejeli Pravilnik zveze o imenovanju častnih in 

zaslužnih članov ter podelitvi Kafolovega priznanja in izvolili novo vodstvo zveze.  Dosedanje 

vodstvo je zvezo vodilo že dva mandata.  

1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov (maj 2016)  
Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih društev Slovenije sodelovala z Zavodom za 

gozdove Slovenije pri organiziranju in sofinanciranju dogodkov v okviru tedna gozdov 2016.  

Zveza bo sodelovala pri organizaciji razstave Zgornjesavskega muzeja o gospodarjenju Kranjske 

industrijske družbe z gozdovi in z javno predstavitvijo monografije o pogozdovanju krasa. 

1.3 Organizacija posvetovanja »Gozdarska stroka lahko zardeva od ponosa in sramu«  

(september 2016)  

Minilo je več kot 20 let odkar gozdarska stroka dela v okvirih, ki jih določajo predpisi, ki 

opredeljujejo gospodarjenje z gozdovi in izhajajo iz leta 1993. Brez dvoma je čas, da kot stroka 

naredimo majhno, samokritično bilanco svojega dela. Pohvalimo vsebine, ki so vredne pohvale 

in tudi grajamo tisto kar je vredno graje. Ob tem pa predlagamo tudi izboljšave. V tem okviru naj 

bi organizirali samokritično strokovno razpravo o uspehih in stran poteh gozdarskega dela, ki na 

stroko meče dobro in slabo luč in za to uporabili računalniško komunikacijo. Tako posvetovanje 

organizirano na računalniškem mediju je bilo v programu za leto 2015, vendar ni bilo izvedeno. 

Je pa gotovo aktualno.  

1.4 Organizacija posvetovanja ''Sistem ukrepov za vzdrževanje populacij podlubnikov v 

usklajenem stanju z okoljem ''(november 2016) 
Občutek je, da se gradacije podlubnikov pojavljajo v določenih časovnih zaporedjih in da stroka 

in lastniki na to nimajo zadostnega vpliva. Potrebno je kritično ugotoviti kje so v ukrepanju 

pomanjkljivosti, kaj je potrebno spremeniti kaj dodati dosedanjemu sistemu, da bo, če je sploh 

lahko, učinkovit. Pri količinah lesa iglavcev posekanih zaradi podlubnikov v zadnjih letih, 

nastaja prevelika izguba prihodkov, da bi lastniki gozdov, stroka in družba lahko tolerirali tako 

stanje. Posvet naj bi dal kratkoročne in nakazal dolgoročne rešitve.  

1.5 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev predpisov o gospodarjenju z gozdovi 

(september do december 2016) 
Zveza naj bi z organiziranjem javnih razprav animirala javnost, da bi povedala kaj od gozdov 

pričakuje in kaj je zanje pripravljena nameniti. Javne razprave naj bi prispevale k temu, da bi bilo 

jasno katere slovenske posebnosti pri gospodarjenju z gozdovi imajo splošno družbeno podporo. 

Za uresničevanje ciljev glede razvoja gozdov in gozdarstva naj bi tako prispevali k spremembi in 

dopolnitvi sistemskih določb, ki bi predstavljale  vsebinsko in materialno najbolj logično, 
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sprejemljivo, dolgoročno naravnano smer razvoja sistema gospodarjenja z gozdovi. Javne 

razprave naj bi predstavljale tudi začetek trajnega razmišljanja o oblikovanju politike 

gospodarjenja z gozdovi oziroma Nacionalnega gozdnega programa, ki je bil sprejet v 

parlamentu 20. novembra 2007. 

1.6 Razčiščevanje strokovnih dilem  

Zveza bo tudi v letu 2016 spodbujala razpravo o vsebinskih dilemah, ki so prisotne v 

gozdarskem strokovnem vsakdanu. Posebna komisija bo spodbujala polemično razpravo o njih in 

skupaj s sodelujočimi iskala odgovore. To je trajna strokovna naloga, ki se je začela uresničevati 

že v letu 2012, vendar s premalo odziva. Izvajala pa naj bi jo vsako leto še naprej komisija za 

izobraževanje pri zvezi. 

1.7 Ogledi strokovnih dobrih praks 

Gozdarsko strokovno delo po vsej Sloveniji letno gotovo sproducira dovolj strokovno zanimivih 

praks, dosti zanimivih rešitev strokovnih problemov, ki bi jih bilo dobro prevzeti tudi izven 

prostora kjer so nastale. ZGDS bo letno organizirala do štiri organizirane oglede takih praks. 

Financirala bo avtobusni prevoz. 

1.8 Priprava razstav v Galeriji - GIS 

Tudi v letošnjem letu naj bi skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove 

Slovenije in Oddelkom za gozdove in obnovljive gozdne vire nadaljevali z organizacijo razstav. 

Tudi ta del aktivnosti naj bi pomagal oblikovati in predstavljati podobo stroke. V letu 2016 naj bi 

skupaj organizirali 5 razstave. V letošnjem letu bo organiziranju štirih običajnih razstav dodali v 

mesecu maju še razstavo zgornjesavskega muzeja, ki bo predstavila gospodarjenje Kranjske 

industrijske družbe z gozdovi.  

 

2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST 

2.1 Izdaja 10. številk GV 
S podobno usmeritvijo kot je bila za letnik 73 stopa Gozdarski vestnik v 74 letnik, z željo, da bi 

objavili nekaj več razprav iz področja pridobivanja lesa, trženja ter ekonomike gozdarstva.  

Gozdarski vestnik si je zadal nalogo, da bo tudi v letu 2016 redno izhajal in omogočal 

znanstvenikom in operativcem objavo svojih raziskovalnih dosežkov in spoznanj  s ciljem 

prenosa  tega v prakso in s tem omogočal razreševanje aktualnih problemov slovenskega gozda 

in gozdarstva.   

Kot vsako leto naj bi tudi v letošnjem letu izšlo deset številk gozdarskega vestnika-74 letnik v 

predvidoma 8 zvezkih.  

Kot v preteklih letnikih, bo tudi letnik 2016 prispeval k uvajanju novih znanj in spoznanj v 

prakso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2 Izdaja monografij 

- ''Od ogolelega do gozdnatega krasa'', mag. Franca Perka in  

- ''Idrijski lauf'', dr. Tadeja Brateta 

Za izdajo sta že pripravljeni. Zveza pa se je angažirala tudi za pridobitev sponzorjev oziroma naročnikov, 

da bi tako zagotovili pokritje stroškov. 

Monografija o pogozdovanju krasa bo predstavljena v okviru tedna gozdov. 
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       -  ''Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa''.  

Za intenzivni razmislek za jesenski del leta pa ostaja tudi izdaja monografije dr. Boštjana 

Koširja. Tudi ta točka izdajateljskega programa v lanskem letu ni bila realizirana. Knjiga bo 

prikazovala odnos do gozda in razvoj tehnologije in organizacije pri pridobivanju lesa.                                                        

2.3 Spletna stran ZGDS 
Splet mora še bolj postati povezovalni element v zvezi. Bolj aktivno ga je potrebno izkoristiti, da 

bomo seznanjeni z vsem kar med letom zaposluje društva in predvsem tudi s tem kar le ta 

ponujajo širši slovenski javnosti. V ta namen ga morajo bolj kot doslej aktivirati društva in 

sekcija.  

 

3. DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE V LETU 2014 

3.1 Komisija za šport 

Smučanje: 

- Slovenske tekme:  če bodo dovoljevali snežni pogoji,  bo tekmovanje izvedeno v mesecu 

marcu na Treh Kraljih na Pohorju. 

- Alpe Adria: organizator Avstrijska Koroška marec 2016 Bleiburg/Pliberk 

- EFNS: Oslo/Norveška (7. do 14.februar 2016) 

Tenis: 

- Ponovno se načrtujejo turnirji in sodelovanje z Hrvaškimi gozdarji v Vinkovcih. Dvoboj 

naj bi bil v Sloveniji; 

- Predvideva se tudi prvenstvo Slovenije,  

- teniško srečanje v Dragatušu  

- Miklavžev turnir v Grosupljem. 

3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji 

V letu 2016 bo komisija, tako kot v minulem letu, posvetila pozornost obnovi in osvežitvi 

markacij na evropskih pešpoteh.  Da bo vsaj del obnove navedenih poti možno realizirati, bo 

moral vsak ustanovitelj nujno zagotoviti določena finančna sredstva. Komisija bo zagotovila 

organizacijo zbora pohodnikov v Sloveniji in  udeležbo na srečanju pohodnikov v evropskem 

merilu. Izvedene bodo aktivnostmi v okviru EVROPOHOD 2016.  

3.3 Terminološka komisija 

Delo komisije v letu 2016 bo osredotočeno na dve prednostni nalogi. V sodelovanju s SAZU 
bo začela z izdelavo »slovarčka za lastnike gozdov« s približno 200 izrazi. S tem želi 
približati odnos med znanstveno in strokovno sfero ter prispevati k doslednejši rabi 
ustrezne strokovne terminologije. Nadaljevala bo tudi z obravnavo možnosti oblikovanja 
uporabniku prijaznejše spletne verzije slovarja Lexicon Silvestre, kateremu bi kasneje 
dodajali angleške (in nemške) prevode ter slikovno gradivo za posamezne termine. S tem 
želi rabo ustrezne slovenske terminologije še bolj približati širši strokovni javnosti. V 
komisiji bodo tudi v prihodnje obravnavali vprašljive in problematične izraze ter nove 
razlage redno objavljali na spletni strani ZGDS in v reviji Gozdarski vestnik. Člani se bodo 
sestajali po ustaljenem redu, vsako drugo sredo v mesecu v prostorih Oddelka za 
gozdarstvo Biotehniške fakultete. V letu 2016 bo zasedba komisije ista kot v prejšnjem letu.  
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3.4 Sekcija Prosilva Slovenija 

 Urejanje prostora v dvorcu Radlje za predavanja, organiziranje delavnic  

 Organizacija delavnice za deležnike v razvoju in praksi spoznavanja in promocije 

sonaravnega gosp. z gozdovi  

 Udeležba na srečanju Prosilva EU na Škotskem  

 Predstavitev sonaravnega gospodarjenja na primeri Pahernikovih gozdov za Prosilva 

Avstrije, Italije in Hrvaške  

 Priprava radijskega prispevka o sonaravnem in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi  

 Sodelovanje v javnih razpravah ob pripravi novega zakona o gozdovih. 

 

4. DELOVANJE GOZDARSKIH DRUŠTEV: AKCIJE V JAVNEM INTERSU 

Izvedba projektov, ki so sestavni del programa gozdarskih društev za leto 2016 in po vsebini 

presegajo ožji društveni okvir, postanejo tudi sestavni del programa zveze. Na podlagi 

programov društev in določenih kriterijev jih bo v program zveze uvrstil IO. Društva bodo zvezi 

poročala o njihovi realizaciji. ZGDS bo najbolj odmevne akcije v skladu s finančnimi 

zmožnostmi tudi  sofinancirala.  

 

 

5. FINANČNI NAČRT ZA IZVEDBO PROGRAMA 2016        54.520 € 

5.1 POSVETOVANJA IN PRIREDITVE              5.600 €   

5.1.1 Občni zbor ZGDS (april, maj 2016)                750 €  

- drugi stroški (kava, sendviči)      350 

-  potni stroški (če bo problem prevoz delegatov)    400    

5.1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov   300 €     

(maj 2016)  

5.1.3 Organizacija E -posvetovanja »Gozdarska stroka lahko    200 

zardeva od ponosa in sramu«  (sept. 2016)                                

- animacija po spletu                               200 

5.1.4 Organizacija posvetovanja ''Sistem ukrepov za vzdrževanje  

populacij podlubnikov v z okoljem usklajenem stanju ''                           750 

(november 2016)'' 

- najem prostora            50 

- drugi stroški (vabila, povzetki referatov, kava, sendvič,...)                700 

5.1.5 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev              3.600 € 

predpisov o gospodarjenju z gozdovi – javne razprave 

- najem prostorov (14x100 €)                            1.400 

- moderatorji (14x50 €)              700 

- priprava materiala (letaki-vabila, plakati, uvod v razpravo)            1.500              

5.1.6 Razčiščevanje strokovnih dilem 

5.1.7 Ogledi strokovnih dobrih praks                                                        1.000 € 

- avtobus 4x250€                                                                                            

5.1.8 Priprava razstav v avli GIS (1x1.000)              1.000 € 
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5.2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST                40.000 € 

5.2.1 Izdajanje 8. zvezkov GV (10.številk) s sredico                       26.000 € 

- izdaja GV                  26.000 

5.2.2 Izdaja knjige dr. Boštjana Koširja ''Razvoj rabe gozdov   9.000 € 

in pridobivanja lesa '' (300 x 30 €) 

5.2.3 Izdaja monografije ''Pogozdovanje Krasa''                                      3.000 € 

5.2.4 Izdaja monografije ''Idrijski lauf''                                                     2.000 € 

             

5.3 DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE                4.500 €  

5.3.1 Komisija za šport          500 € 

- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS     500 

5. 3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji    1.000 € 

- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS  1.000 

5.3.3 Terminološka komisija      2.000 € 

- organiziranje 10 srečanj-razprav komisije     2.000  

5.3.4 Sekcija ProSilva Slovenija         500 € 

- organiziranje programiranih akcij         500 

5.3.5 Komisija za strokovne dileme - izobraževalna      500 € 

- stroški delovanja komisije              500 

 

5.4 AKCIJE DRUŠTEV, KI SO V JAVNEM INTERESU                  1.000 € 

 

5.5 STROŠKI DELOVANJA ZVEZE       2.420 € 

- najemnina za pisarno           420 

- vzdrževanje spletne strani           500 

- kilometrina in potni stroški                   1.500 

 

6. VIRI SREDSTEV                              54.520 €             

- prenos sredstev iz leta 2015       15.520 

- naročnina za GV za leto 2016       15.000 

- dotacije, sponzorstva in reklame      14.000 

- prodaja izdanih edicij       10.000 

 

 

Pripravil:  

 

Jože Falkner 

predsednik 


