ZVEZAGOZDARSKIHDRUŠTEVSLOVENIJE
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA
Davčnašt. 61337765; Matičnašt. 5010365
Email: zveza.gozd@gmail.com

Datum: 23.4.2014
Zadeva: Zapisnik Občnega zbora Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS)
Občni zbor ZGDS je potekal v sredo 23.4.2013 od 16:15 do 18:30 ure v veliki sejni sobi
Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Prisotni delegati naslednjih društev in vodstva zveze:
 DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA NOVO MESTO: Toni Turk
 PODRAVSKO GOZDARSKO DRUŠTVO in predstavnik IO: mag. Andrej Breznikar
 KRANJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO: Matija Mediživec, Tomaž Polajnar
 SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE: Alojzij Gluk
 DRUŠTVO ŠTUDENTOV GOZDARSTVA: Vasja Leban
 DIT NOVO MESTO: Marjia Černe
 DIT GOZDARSTVO BREŽICE: Franc Žibert
 SEKCIJA PROSILVA SLOVENIJA: Tone Lesnik
 TERMINOLOŠKA KOMISIJA:dr. Marjan Lipoglavšek
 DIT GOZDARSTVA POSOČJA: Zoran Zavrtanik
 DIT SEŽANE: Zvonko Sadar
 DIT POMURJA: Danilo Buck
 GD MEDVED in KOMISIJA ZA ŠPORT IN EU POTI: Janez Konečnik
 ZALOŽBA ZGDS: mag. Franc Perko
 ZGDS: Jože Falkner, predsednik
 ZGDS: Mitja Skudnik, tajnik, blagajnik
Na občnem zboru je bilo prisotnih 16 članov in sicer predstavniki 10-ih društev, 4-ih komisij in
trije predstavnika izvršilnega odbora.
Po uvodnem pozdravu je predsednik ZGDS Jože Falkner pozval člane k razpravi o predlaganem
dnevnem redu in ni bilo predloga za njegove spremembe.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
2. Izvolitev verifikacijske komisije in imenovanje zapisnikarja ter overovateljev zapisnika
3. Predstavitev poročil za leto 2013: predsednik, blagajnik, urednik GV in založbe,
predsedniki sekcij in komisij, poročilo Nadzornega odbora (NO)
4. Razprava o poročilih
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Sprejem poročila
7. Predstavitev predloga programa in finančnega načrta ZGDS za leto 2014
8. Razprava o predlogu Programa dela in finančnem načrtu
9. Sprejem programa ZGDS za leto 2014
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10. Razno
Ad 1: Za člane delovnega predsedstva so bili predlagani Jože Falkner (kot predsednik ZGDS),
Marija Černe in dr. Marjan Lipoglavšek.
Vse predlagane člane so delegati potrdili in predsedstvo občnega zbora je prevzelo vodenje
občnega zbora.
Ad 2: Za člane verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovatelja zapisnika so bili predlagani:
- Verifikacijska komisija: Tone Lesnik
- Zapisnikar: Mitja Skudnik
- Overovatelj zapisnika: mag Andrej Breznikar
Vse predlagane člane so delegati potrdili.
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je OZ sklepčen saj je bilo prisotnih 16 članov iz 10
gozdarskih društev, predsedniki dveh komisij, ene sekcije in predstavnik založniške dejavnosti
ter predsednik in tajnik zveze. Udeležba je razvidna iz priložene liste udeležencev.
Ad 3: Jože Falkner je predstavil poročilo o delu ZGDS v letu 2013. Poročilo je bilo posredovano
tudi društvom in je del priloge zapisnika. Izpostavil je, da je bil program ZGDS za leto 2013 v
celoti izveden, razen organizacija Foruma za vodo, ki je bil prestavljen v letu 2014. ZGDS je v
letu 2013 ponovno organizirala posvet, ki je nosil naslov »Kje smo z uresničevanjem vsebin
NGP?«. Predsednik je opozoril na težavo, da društva ne poročajo matični organizaciji o
njihovem delu. V letu 2013 je ZGDS prejela poročilo o delu samo od DIT GOZDARSTVA
POSOČJA in SAVINJSKO GOZDARSKEGA DRUŠTVA NAZARJE. Predsednik je prosil, da
bi v bodoče vsa društva poslala poročila o svojem delu in tako bi lahko ZGDS bolj enakomerno
razdelila namenska denarna sredstva med društva.
V nadaljevanju OZ so bila predstavljena še naslednja poročila:
- Založniška dejavnost ZGDS – ker je bil mag. Franc Perkoje poudaril, da je v letu 2013
revija Gozdarski vestnik izhajala po načrtu. V letu 2013 je izšlo 8 zvezkov oz. 10 številk
revije letnik 71. V letu 2013 je ZGDS izdala tudi knjigo Gozd in gozdarstvo v
Bleiweisovih novicah 1843-1902. Natisnjena je bila tudi IV zvezek Lexicon Sylvestre.
Knjiga Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah je bila uradno predstavljena dne 30.
januarja v prostorih Svetovnega Slovenskega kongresa v Ljubljani. Ponovno je bila
izpostavljena težava s strokovnimi prispevki za GV, ki jih pogosto primanjkuje. Želja
urednika je, da bi bilo v reviji objavljenih več prispevkov iz gozdarske prakse. Ti
prispevki bi lahko bistveno povečali branost revije in s tem število naročnikov.
Predstavniki društev so urednika podprli in obljubili, da bodo vzpodbudili svoje člane k
pisanju prispevkov. Predlog je bil, da bi vsako društvo v letu zagotovilo vsaj 1 prispevek.
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Predlog je tudi bil, da bi za izpolnitev vsebine GV lahko izkoristili tudi diplomske naloge,
ki bi jih avtorji priredili za objavo v GV.
Janez Konečnik je predstavil delo Komisije za šport. Delo komisije je potekalo po
programu. V letu 2013 so ponovno organizirali gozdarske zimske športne igre in sicer so
v letu 2013 organizacijo prevzeli Gozdarsko društvo Bled in Podravsko gozdarsko
društvo za organizacijo mednarodnega tekmovanja Alpe - Adrija.
Terminološka komisija: dr. Marjan Lipoglavšek je povedal, da je bil v letu 2013
dokončan in natisnjen IV. zvezek terminološkega slovarja. Vsi zvezki so brezplačno
dostopni tudi na spletni strani ZGDS. Izpostavljena je bila težava, da komisija nima novih
članov. Vabljeni so vsi, ki bi jih zanimalo delo terminološke komisije.
Sekcija Prosilva Slovenija: Tone Lesnik je predstavil delo sekcije. Ena pomembnejših
aktivnosti sekcije v letu 2013 je bilo sodelovanje pri nastajanju novega ZOG. Udeležili so
se ene mednarodne konference in srečanja članov Prosilva v Avstriji.
Delo Komisije za Evropske pešpoti: delo je v imenu Jožeta Praha predstavil Janez
Konečnik. Sekcija še deluje, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev le za
najnujnejše dejavnosti. Prenehalo se je celo financiranje vzdrževanja poti!? Poudaril je,
da bi ustanovitelji komisije morali zagotoviti minimalna sredstva za uresničevanje
programa.
Finančno poročilo ZGDS za leto 2013: Mitja Skudnik je predstavil, da je imela ZGDS v
letu 2013 za 41.431 € prihodkov in 40.546 € odhodkov. Pozitivni del poslovanja se
prenese v naslednje leto.
Mitja Skudnik je tudi poudaril, da je bila spletna stran ZGDS obnovljena in da prosijo
društva, da jo uporabljajo za svoje namene. Na spletni strani so objavljene najnovejše
novice iz gozdarskega področja. Uporabnikom pa so na voljo tudi stare številke revije
Gozdarski vestnik in slovarji terminološke komisije.
Poročila društev – za leto 2013 sta poročila o delovanju na ZGDS poslala le dva društva
in sicer SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE in DRUŠTVO
INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA POSOČJA).

Ad4: V razpravi po poročilih je predsednik predlagal, da se vsakega od treh gozdarskih društev,
ki so realizirala aktivnosti za širšo javnost nagradi in za to zagotovi skupaj 650 evrov:
- Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje
300 €
- DIT gozdarstvo Posočja
150 €
- Podravsko gozdarsko društvo za organizacijo 200 €
medn.smuč. tekm. Alpe-Adrija v letu 2013
Gozdarska društva so bila pozvana, da bi v prihodnje o svojih aktivnostih za širšo javnost sproti
obveščala preko spletne strani ZGDS.
Ad5: Član nadzornega odbora mag. Franc Perko je na kratko predstavil glavne ugotovitve in
sicer, da je bilo delo ZGDS v letu 2013 v skladu s programom in s pravili ZGDS ter veljavnimi
predpisi. Finančni del poročila (bilanco) je pripravila računovodska hiša UNIJA.
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Ad6: Poročilo predsednika o delu in realizaciji finančnega načrta s poročili komisij in sekcije so
bila soglasno sprejeta in so del prilog zapisnika OZ.
Ad 7: Predsednik ZGDS Jože Falkner je predstavil Predlog programa dela in finančnega načrta
ZGDS za leto 2014. Poudaril je, da je bil program že pred več kot dvema mescema posredovan
društvom v dopolnitve. Pobud za spremembe in dopolnitve iz društev ni bilo. Program je del
priloge zapisnika.
Ad 8: V razpravi po uvodu, ki ga je o predlogu programa dela podal predsednik, predlogov za
dopolnitev programa ni bilo.
Ad 9: Udeleženci OZ so program in finančni načrt soglasno sprejeli in dali IOZGDS zavezo, da
ga realizira v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Ad 10: Razno
Mag. Andrej Breznikar je predstavil, da bo v letu 2014 teden gozdov potekal pod imenom
»Partnerstvo za gozd«. ZGDS in ZGS bosta sodelovala pri organizaciji dogodkov, ki bodo
potekali v okviru tedna gozdov od 24.5. do 1.6.2014.
Občni zbor se je zaključil ob 18:30 uri.
Zapisal:
Mitja Skudnik,
JožeFalkenr

Zapisnik overil:
mag. Andrej Breznikar
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PRILOGE
Zadeva: POSLOVNO POROČILO ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
(ZGDS) ZA LETO 2013
ZGDS deluje in je organizirana na podlagi zakona o društvih in predpisov izdanih na njegovi
podlagi. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju gozdarstva (odločba MKGP
št.322-85/00 z dne 4.12.2000) in na področju znanosti (odločba MVŠZŠ št. 0142-60/2010/6 z
dne 1.7.2010).
Zvezo sestavlja 14 društev in sekcija Prosilva Slovenija, ki imajo od 40 do 80 članov. Vsako
društvo izvaja svoj letni program. ZGDS sprejme letni program tako, da ga pripravi IO zveze,
sprejme pa ga občni zbor. Sestavni del programa postanejo tudi programske vsebine društev, ki
po pomenu in vsebini izstopajo iz regionalnega značaja in jih IO na podlagi ocene (podlaga so
programi društev) vključi v letni program zveze. V letu 2013 sta s svojimi aktivnostmi, ki si bile
namenjene širši javnosti, spet izstopalo Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje in DIZ gozdarstva
Posočje.
Pomembna dejavnost zveze je izdajanje gozdarske strokovne revije Gozdarski vestnik in
izdajanje monografij in publikacij za strokovno in širšo javnost, organizacija posvetovanj za
stroko in širšo javnost, skrb za razvoj slovenskega gozdarskega izrazja, razvoj misli in dejanj
glede sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in Evropi, razvijanje športne in
rekreativne dejavnosti svojih članov in mednarodno povezovanje na strokovnem in družabnem
področju s sorodnimi stanovskimi organizacijami v Evropi. Z letom 2013 pa je postala stalnica v
programu zveze tudi organizacija razstav v galeriji GIS skupaj z Gozdarskim inštitutom
Slovenije, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Zavodom za gozdove Slovenije.
Program razstavne dejavnosti sprejmejo vse štiri ustanove.
ZGDS je sprejeti program za leto 2013 izvedla v zadovoljivem obsegu kljub temu, da finančna
sredstva niso bila zbrana v celoti kot je predvideval finančni načrt za to leto. Vse temeljne točke
programa, so bile izvedene. Ponovno je potrebno samokritično priznati, da nam ni uspelo
oblikovati foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih virov kljub temu, da je pobuda dobila
polno podporo na posvetu o vodi (leto 2013 je bilo mednarodno leto voda) v okviru tedna
gozdov. Vsebina omenjene točke programa pa mora ostati aktualna tudi za program zveze v
naslednjem letu, ker je voda in ozaveščanje javnosti o njenem pomenu, ohranjanju in
izboljševanju kjer je to potrebno, tudi prizadevanje gozdarstva.
24. aprila 2013 je bil organiziran redni občni zbor zveze, ki se ga je udeležilo: 8 udeležencev iz 3
gozdarskih društev, predsednik 1 komisije in 1 sekcije, predsednik ter tajnik zveze. Kljub temu ,
da občni zbor ni bil sklepčen je bil na predlog udeležencev dnevni red obravnavan v celoti.
Predlog udeležencev občnega zbora je bil tudi, da se zbora ne sklicuje ponovno, ampak se naj od
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društev pridobi pisna mnenja glede sprejemanja vsebine in sklepov zbora. Ker je večina
delegatov določenih za sodelovanje na občnem zboru, iz vrst delavcev Zavoda za gozdove
Slovenije, je obstajala velika verjetnost, da ponovni sklici zbora, zaradi materialnega stanja
zavoda, ne bi bili sklepčni. Na rednem občnem zboru so bile obravnavane običajne točke
dnevnega reda glede dela v minulem letu in programa za tekoče leto. Poročilu o delu v minulem
letu in predlogu programa dela za leto 2014, pa so bile dodane še spremembe in dopolnitve
pravil zveze in Pravilnik o založniški dejavnosti ZGDS. S pisnim odzivom vseh društev, ki na
zboru niso sodelovala, je bila dosežena obravnava dnevnega reda občnega zbora v celoti in
sprejem stališč do predlaganih sklepov v vseh društvih, ki tvorijo zvezo. Brez nasprotnih
predlogov so bile potrjene tudi spremembe in dopolnitve pravil zveze in Pravilnik o založniški
dejavnosti zveze.
S spremenjenimi pravili se število organov zveze zmanjšuje na Občni zbor in Izvršilni odbor.
Število individualnih organov ostaja enako. Naloge Upravnega odbora se smiselno porazdelijo
na navedena organa, ki ostaneta, prevzameta pa tudi naloge, ki jih določa pravilnik o založniški
dejavnost zveze. Predlagane spremembe pravil določajo tudi, da ima vsako društvo (ne glede na
število članov) na občnem zboru zveze enega delegata. Na ta način bodo dosežene določene
racionalizacije v njenem delovanju.
V okviru tedna gozdov je bilo organiziranih vrsta aktivnosti od katerih so nekatere postale tudi
tradicionalne (»Gozd, voda in mlinček«, vodeni obiski gozdnih učnih poti…). V največji meri
gre zahvala za njihovo realizacijo Zavodu za gozdove Slovenije in njegovim območnim enotam
kjer je bila organizirana vrsta javnih prireditev namenjenih seznanjanju z gozdom in njegovim
pomenom. V letu 2013 je bil teden gozdov od 27.maja do 2. junija in je potekal pod geslom
»GOZDOVI ZA VSE«. Uvodna prireditev je bila 28.5. pred Gozdarskim inštitutom Slovenije.
Na njej je bilo predstavljeno sporočilo tedna gozdov, predstavljeni so bili rezultati natečaja
»Trajnostno ravnotežje med različnimi interesi v gozdu« in možen ogled razstave o gozdu in
gozdarstvu. Ta dan je bil izveden tudi posvet »Prispevek gozdarstva k celostnemu gospodarjenju
z vodami«. Posvet je imel cilj poudariti pomen voda in prispevek gozdov ter gozdarstva k
ohranjanju vodnih virov. Posvetovanje naj bi na učinkovit način poudarilo pomen Mednarodnega
leta voda. V okviru tedna gozdov je bilo v Ljubljani tudi posvetovanje »Gozd in gorsko
kolesarjenje« in znanstveno posvetovanje »Gozd in les«.
27.11.2013 je zveza organizirala posvet z naslovom ''Kje smo z uresničevanjem vsebin NGP?''.
Cilj posveta je bil, da bi ustanove in organizacije od katerih je najbolj odvisno uresničevanje
usmeritev NGP, predstavile uresničevanje usmeritev NGP, ki so pomembne za ustanovo oziroma
organizacijo, potrditi korektnost usmeritev za današnji čas in ugotoviti potrebe za njihovo
morebitno dopolnjevanje, spreminjanje. V pripravi in realizaciji posveta je sodelovalo 18
referentov iz 10 organizacij. Udeležencev posveta pa je bilo okoli 70. Posvet je opravičil
pričakovanja in opozoril na dejstvo, da bi morali v javnostim spodbuditi proces stalne prisotnosti
razmišljanj o politiki gospodarjenja z gozdovi, njihovimi dobrinami in lesom. Referati in
zaključki posveta bodo objavljeni v tematski številki Gozdarskega vestnika letnika 72.
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V pripravah sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih se v letu 2013 ni dogajalo nič
posebnega kar bi zahtevalo sodelovanje javnosti in zlasti strokovne javnosti. Brez večje razprave
je bila sprejeta sprememba ZG, ki je pomenila prevedbo uredbe EU, ki nalaga lastnikom gozdov
oziroma tistim, ki dajejo les v promet, da morajo imeti sistem potrebne skrbnosti. Pri nas naj bi
to dosegli z izdajanjem prevoznic ob prvem prometu lesa. Rešitev se je pokazala kot nepotrebna
in prevelika birokratizacija gozdarskega dela. Prevzem določil evropskega predpisa bi bil do
večjih sprememb ZG lahko rešljiv na bolj racionalen način z uredbo vlade.
Na spletni strani je bil v tem letu napravljen poskus, da bi elektronski medij porabili za
učinkovito razčiščevanje strokovnih dilem. Ponujanje razčiščevanja strokovnih dilem ni bilo
uspešno. IO zveze je sklenil, da se mora s poskusi razgibati strokovno javnost nadaljevati in naj
to nalogo opravi komisija za izobraževanje.
27.11.2013 je bila v Galeriji GIS po skoraj 10 letnem premoru odprta razstava fotografij avtorja
Janeza Konečnika. Organizatorji tokratne razstave Gozdarski inštitut Slovenije, BF-Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih društev
Slovenije prevzeli obvezo, da bodo z obnovitvijo razstavne dejavnosti pokazali na aktivnosti
gozdarstva z drugačne plati. Galerija, ki je v svoji zgodovini do leta 1994 že gostila 34 razstav,
naj bi z 4 razstavami letno spet opozorila na kulturno umetniško in organizacijsko dejavnost
gozdarstva.
V letu 2013 je skladno s programom izhajal 71. letnik Gozdarskega vestnika. Izdajanje v tem
letu je bilo, tako kot običajno zadnja leta, realizirano z 10. številkami (dve številki sta bili dvojni)
v 8 zvezkih. Skupni obseg strokovne revije, ki je izhajala v nakladi 650 izvodov je v tem letu
znašal 496 strani. Dodatno pa je bilo natisnjeno še po 200 izvodov sredice, ki so predstavljale
Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov lipe in breka. Obseg znanstvenih razprav
je bil v strokovni reviji ustrezen. Lahko pa se oceni, da je bilo tudi v tem letniku GV še vedno
premajhno število prispevkov, ki bi načenjali in odgovarjali na najpomembnejše konkretne
probleme, ki se v praksi pojavljajo pri gospodarjenja z gozdovi.
V nakladi 300 izvodov je bila izdana knjiga Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 18421902, avtorja mag. Franca Perka. V njej so na 832 straneh zbrani članki namenjeni gospodarjenju
z gozdovi iz časopisa, ki je med prvimi izhajal v slovenskem jeziku.
V letu 2013 je bil dokončan in natisnjen tudi Lexicon Silvestre IV, ki ga je pripravila
terminološka komisija, uredil pa dr. Marjan Lipoglavšek. Dopolnitev je bila izvedena tudi v
računalniški obliki.
Izdaja monografije Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa dr. Boštjana Koširja, ki je bila tudi v
založniškem programu zveza za to leto, ni bila pripravljena, ker avtor ni uspel dokončati dela.
ZGDS je članica mednarodne organizacije za promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
PROSILVA Evrope. Predstavniki sekcije ProSilva Slovenija so se udeležili strokovnega
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srečanja, ki je bilo letos v Avstriji in letnega srečanja ProSilve EU. Člani so sodelovali na
prireditvi Parada znanja v Tednu vseživljenjskega učenja 10. in 19. maj 2013 na Magolniku in
podelili priznanja za Sodelovanje na natečaju Za gozdove in ljudi, za osnovne in srednje sole na
osrednji prireditvi Tedna gozdov 2013, ki je bila 28.5.2013.
Komisija za šport in rekreacijo je že tradicionalno najbolj aktivna na področju prirejanja in
sodelovanja na različnih tekmovanjih gozdarjev, tudi mednarodnih, predvsem v smučarskih
disciplinah. V letu 2013 so bila organizirana vsa programirana smučarska tekmovanja. Kljub
nekoliko slabšemu vremenu za smučarijo je republiško izbirno tekmovanje v tem letu
organiziralo GD Bled v Bohinju. Tekmovanje je bilo 9.3.2013 na Senožetah. Zanimiv je podatek,
da je Bohinj pred 50 leti (28.2.-2.3.1963) gostil 1. državno (jugoslovansko) tekmovanje
gozdarjev, lesarjev in lovcev v smučarskih disciplinah. V Ribnici na Pohorju pa je Podravsko
GD v času od 1.-3.2.2013 organiziralo gozdarske zimsko-športne igre Alpe Adria. Udeležba na
vseh tekmovanjih je bila podobna kot v preteklih letih, druženje z gozdarji iz drugih držav pa
uspešno.
Komisija za evropske pešpoti je kot že tradicionalno, tudi v tem letu organizirala vodene pohode
po določenih etapah evpopskih pešpoti v Sloveniji in sodelovala pri organiziranju obnavljanja
markacij na E6 in E7 in bila z udeležbo aktivna na različnih zborih pohodnikov.
Terminološka komisija je tudi v letu 2013 nadaljevala s svojim delom. Posvetila se je
odpravljanju nekaterih nedoslednosti v gozdarskem izrazju in izboljševanju strokovnih pojasnil
nekaterih izrazov ter pripravila Lexicon Silvestre IV za tisk. Komisija tako kot vsako leto, tudi
zdaj vljudno vabi k sodelovanju kolegice in kolege, ki vas zanima prizadevanje, da bi gozdarska
stroka uspešno pripravljala ustrezne slovenske izraze povezane z gospodarjenjem z gozdovi.
Društva, ki so sestavni del zveze so programe izvedla skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi.
Predvsem v okviru tedna gozdov so poskušala animirati tudi širšo javnost predvsem na svojem
področju. Pri tem je bilo kot že vrsto let do sedaj najbolj uspešno Savinjsko gozdarsko društvo
Nazarje.
Finančni načrt je bil uresničen v skladu z realizacijo programa in razpoložljivimi finančnimi
sredstvi. Pri tem je potrebno poudariti, da je vir praktično večine prihodkov v zvezi naročnina na
strokovno revijo, izdajanje in trženje izdanih monografij, in sofinanciranje strokovne revije iz
sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost. Porabljena sredstva za realizacijo
programa niso bila v primerjavi s planiranimi, nikjer prekoračena.
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Zadeva: Predlog Programa ZGDS v letu 2014
1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE
1.1 Občni zbor ZGDS (april 2014)
Na rednem letnem občnem zboru naj bi delegate seznanili o poslovanju zveze v letu 2013,
potrdili in sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2014. Občni zbor naj bi potekal po
novih pravilih, po katerih mora vsako društvo za odločanje na njem, zagotoviti po enega
delegata.
1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov (maj 2014)
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 2014.
1.3 Organizacija posvetovanja »Gozdarska stroka lahko zardeva od ponosa in sramu«
(maj ali september 2014)
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. Minilo je skoraj 20 let odkar gozdarska stroka dela v okvirih, ki jih določajo
predpisi, ki opredeljujejo gospodarjenje z gozdovi in izhajajo iz leta 1993. V tem obdobju je bilo
marsikaj iz gozdarskega dela pohvaljeno in še ohranja pohvale, marsikaj pa je bilo deležno in je
deležno tudi graje. Na razpravi naj bi prikazali eno in drugo in ugotovili kako naj stroka dela
naprej, da bo graje čim manj. Proučiti smotrnost za obnovitev razprave o gozdarskem kodeksu.
Na organiziran način bi bilo potrebno sprožiti diskusijo in jo tudi zaključiti z zaključki. Delo naj
bi vodila komisija za izobraževanje. Preizkusili naj bi računalniški medij za organizacijo takega
posveta.
1.4 Organizacija posvetovanja ''Ali realizacija načrtovanega pri gospodarjenju z gozdovi
zagotavlja usmerjanje razvoja gozdov?''(november 2014)
Že vrsto let se ugotavlja, da je realizacija načrtovanih vlaganj v gozdove, zlasti to velja za
zasebne gozdove, tako nizka, da ne more vplivati bistveno na usmerjanje njihovega razvoja
oziroma lahko verjetno že govorimo o negativnih vplivih takega manjka. Posvet naj bi dal
odgovor na to kako zagotoviti fizične in finančne možnosti za realizacijo na ravni načrtovanega.
1.5 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev predpisov o gospodarjenju z gozdovi
(april in oktober 2014)
Zveza naj bi z organiziranjem javnih razprav (po možnosti v vsakem območju eno) 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 tudi jasno katere slovenske posebnosti pri
gospodarjenju z gozdovi podpira tudi širša družba. Za uresničevanje ciljev glede razvoja gozdov
in gozdarstva naj bi tako prispevali k spremembi in dopolnitvi sistemskih določb, ki bi v danem
času predstavljale vsebinsko in materialno najbolj logično, sprejemljivo, dolgoročno naravnano
smer razvoja sistema gospodarjenja z gozdovi. Mogoče bo to tudi priložnost za zagon procesa
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trajnega razmišljanja in oblikovanja politike gospodarjenja z gozdovi oziroma Nacionalnega
programa gozdov.
1.6 Organizacija razčiščevanja strokovnih dilem
Na način, ki ga omogoča sodobna tehnologija (računalniki...) bo zveza še naprej spodbujala
razpravo o vsebinskih dilemah, ki so prisotne v gozdarskem strokovnem vsakdanu, pa niso
učinkovito razrešene. V obliki E-konference, foruma, se bodo dileme oblikovale in posebna
komisija naj bi spodbujala polemiko o njih in razreševanju dilem. Predstavniki strokovne
komisije, ki jo bo imenovala zveza, bodo dileme pomagali razreševati, predvsem pa bo njihova
naloga spodbujati polemično razpravo. Naloga komisije bo tudi poiskati rezultanto opravljene
polemike in jo stroki tudi predstaviti. To je trajna strokovna naloga, ki se je začela uresničevati
že v letu 2012, vendar s premalo odziva. Izvajala pa naj bi jo komisija za izobraževanje pri zvezi.
1.7 Izdelava pobude in ustanovitev slovenskega foruma za ohranjanje in izboljšavo vodnih
virov
Ponovno neuresničena je ostala ta točka lanskoletnega programa. Ne smemo je pozabiti in
dopustiti, da ne bi bila realizirana. To še toliko bolj, ker je bila pobuda podprta tudi na majskem
posvetu o vodah v okviru tedna gozdov 2013. Naša obveza je, da v letošnjem letu s pomočjo
iniciativnega odbora pripravimo pravila delovanja foruma in prispevamo, da bo začel delovati. V
njem bomo poskušali združiti Slovence za trajno spremljanje in ohranjanje kvalitete ter
izboljševanje vodnih virov v Sloveniji. Zgradili naj bi sistem, ki bo trajno, na prostovoljni
podlagi opozarjal in spodbujal k vsesplošni skrbi za vodo. V forumu naj bi delovale organizacije
civilne družbe in ustanove in podjetja, ki imajo opravka z vodo. Odprt bo za vse, ki čutijo, da je
potrebno za ohranitev in izboljšavo vodnih virov, pripraviti družbo, da pravi čas naredi prave
korake in ohranja njihovo kvantiteto in kvaliteto za bodočnost. V iniciativni odbor naj bi
vključili vplivne posameznike in organizacije.
1.8 Priprava razstav v Galeriji - GIS
Z letošnjim letom 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 2014 naj bi
skupaj organizirali 2-4 razstave, ki naj bi jih prispevali ustvarjalci gozdarji. Skupni razstavni
odbor naj bi zagotovil izvedbo razstav skladno s programom in finančnim načrtom, ki ga potrdijo
vse ustanove, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi razstav.
2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST
2.1 Izdaja 10. številk GV
Kot vsako leto naj bi tudi v letošnjem letu izšlo deset številk gozdarskega vestnika-72 letnik v
predvidoma 8 zvezkih. Sredica bo še v letošnjem letu namenjena vsebinam, ki predstavljajo in
bodo predstavljale srčiko našega ravnanja za ohranitev in razvoj gozdov. Od tematskih številk
GV bo najmanj ena namenjena objavi referatov in zaključkov posveta ''Kje smo z
uresničevanjem vsebin NGP'' izvedenega novembra leta 2013.
2.2 Izdaja monografije ''Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa''
Knjiga bo prikazovala odnos do gozda in razvoj tehnologije in organizacije pri pridobivanju lesa.
Monografija bo delo dr. Boštjana Koširja in bo brez dvoma prispevala marsikakšen razmislek
tudi za obdobje, ko bo s povečano sečnjo v slovenskih gozdovih, ki jo opredeljuje najnovejša
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generacija načrtov gozdnogospodarkih območij, lahko povečan prispevek gozdov v bruto
družbenem proizvodu. Knjiga bo prikazala razvoja človeškega odnosa do gozda in tehnologije
uporabljane pri gospodarjenju z gozdovi skozi zgodovino.
2.3 Izdaja Flamekovih načrtov
Slovenska gozdarska stroka je ponosna na to, da so gozdarski kolegi sorazmerno zgodaj začeli
načrtovano pristopati h gospodarjenju z gozdovi. Že v letu 1771 so bili izdelani temeljiti
razmisleki o ravnanju z gozdovi v JZ delu Slovenije. Ti načrti, ki so bili napisani v gotici, naj bi
doživeli tudi prevod v slovenščino in natis v obeh jezikih. Predgovor za to monografijo bosta
prispevala kolega dr. Bončina in Kozorog, uredil pa naj bi jo mag. Perko.
2.5 Spletna stran ZGDS
Še bolj naj bi postala povezovalni element v zvezi. Sprejeti jo moramo za svojo in jo izkoristiti
za to, da bomo seznanjeni z vsem kar med letom zaposluje društva in predvsem tudi kar le ta
ponujajo širši slovenski javnosti. V ta namen naj se aktivirajo strani, ki so namenjene društvom
in sekcijam, ki so tudi v preteklem letu ostale preveč neizkoriščene.
3. DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE V LETU 2014
3.1 Komisija za šport
Smučanje:
Komisija bo zagotovila, da bo organizirano domače izbirno prvenstvo za udeležbo na
mednarodnih tekmovanjih smučarjev gozdarjev. Teh tekmovanj se po zaslugi predsednika
komisije naši predstavniki redno udeležujejo in so tudi uspešni.
Tenis:
- Odprto gozdarsko teniško prvenstvo Hrvaške na katero so vabljeni tudi naši tenisači,
- Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška - Slovenija
- pripravlja se tudi vsakoletno gozdarsko teniško prvenstvo Slovenije.
Drugi športi:
Doslej so bila kar redna srečanja gozdarjev v odbojki in košarki, ki pa so žal prekinjena.
Vsako leto je še nekaj gozdarskih športnih prireditev, ki pa so organizirana na društveni ravni.
Prav bi bilo, da bi bili na spletnih straneh Zveze, obveščeni tudi o njih.
3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji
V letu 2014 bo komisija posvetila pozornost obnovi in osvežitvi markacij na E6 in E7. 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.
3.3 Terminološka komisija
Terminološka komisija bo v letu 2014 oblikovala razlage za izraze, ki so vključeni v abecedni
seznam Lexicon silvestre iz drugih virov npr. standardov, pa v LS 1 - 4 še niso razloženi. Te
izraze bo z razlagami postopoma po vsebinskih sklopih objavljala v GV. Odgovarjala bo tudi na
morebitna terminološka vprašanja oz. probleme, če bodo pišoči strokovnjaki povprašali zanje.
Sodelovala bo tudi z drugimi skupinami, ki se ukvarjajo s strokovnimi terminologijami drugih
strok.
3.4 Sekcija Prosilva Slovenija
Sekcija bo v letu 2014 svoje delovanje namenila naslednjim vsebinam:
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-Postavitev in vzdrževanje spletne strani ProSilva Slovenija na strani ZGDS
- Priprava gradiva za izobraževanje lastnikov gozdov
- Udeležba na letnem srečanju ProSilve EU
- Širjenje članstva v ProSilvo Slovenija
- Izdelava seznama dobrih praks v gojenju gozdov po načelih ProSilve
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi javne razprave 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 2014 in po vsebini
presegajo ožji društveni okvir na nek način postanejo sestavni del programa zveze. Na podlagi
določenih kriterijev jih bo v program zveze uvrstil IO zveze. Društva pa bodo zvezi poročala o
njihovi realizaciji. Najbolj odmevne akcije bo v skladu s finančnimi zmožnostmi tudi
sofinancirala.
5. FINANČNI NAČRT ZA IZVEDBO PROGRAMA 2013
5.1 POSVETOVANJA IN PRIREDITVE

5.1.1 Občni zbor ZGDS (april 2013)
- najem prostora
- drugi stroški (kava, sendviči)
- potni stroški (če bo problem prevoz delegatov)
5.1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov
(maj, september 2014)
5.1.3 Organizacija posvetovanja »Gozdarska stroka lahko
zardeva od ponosa in sramu« (maj 2013)
- najem prostora, animacija po spletu
- drugi stroški (kava, sendvič, vabila, izvlečki referatov)
5.1.4 Organizacija posvetovanja ''Ali dosežena realizacija
načrtovanega pri gospodarjenju z gozdovi zagotavlja
usmerjanje razvoja gozdov?''(november 2013)''
- najem prostora
- drugi stroški (kava, sendvič, vabila...)
5.1.4 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev
predpisov o gospodarjenju z gozdovi – javne razprave
- najem prostorov (14x80 €)
- moderatorji (14x50 €)
- priprava materiala (letaki-vabila, plakati, uvod v razpravo)
5.1.5 Izdelava pobude za oblikovanje foruma
»Zbudimo se, žeja bo!«
- izdelava projekta, predlog pravil
- seje inic. odbora
- ustanovna seja foruma

63.610 €
8.390 €
820 €
70
350
40
300 €
350 €
250
100
600 €

100
500
3.320 €
1.120
700
1.500
2.000 €
800
500
700
12

ZVEZAGOZDARSKIHDRUŠTEVSLOVENIJE
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA
Davčnašt. 61337765; Matičnašt. 5010365
Email: zveza.gozd@gmail.com

5.1.6 Priprava razstav v avli GIS (4x1.000)
5.2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST

5.2.1 Izdaja 8. zvezkov GV s sredico
- izdaja GV
- izdaja sredice GV
5.2.2 Izdaja knjige dr. Boštjana Koširja ''Razvoj rabe gozdov
in pridobivanja lesa '' (300 x 20 €)
5.2.3 Izdaja Flamekovih načrtov

1.000 €
41.200 €
28.200 €
25.000
3.200
6.000 €

5.3.1 Komisija za šport
- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS
5. 3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji
- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS
5.3.3 Terminološka komisija
- organiziranje 10 srečanj-razprav komisije
5.3.4 Sekcija ProSilva Slovenija
- organiziranje programiranih akcij
5.3.5 Komisija za strokovne dileme - izobraževalna
- stroški delovanja komisije

7.000 €
6.700 €
1.000 €
1.000
2.000 €
2.000
2.000 €
2.000
1.000 €
1.000
700 €
700

5.4 AKCIJE DRUŠTEV, KI SO V JAVNEM INTERESU

5.000 €

5.5 STROŠKI DELOVANJA ZVEZE

- najemnina za pisarno
- vzdrževanje spletne strani
- kilometrina in potni stroški

2.320 €
420
400
1.500

6. VIRI SREDSTEV
- prenos sredstev iz leta 2013
- naročnina za GV za leto 2014
- dotacije, sponzorstva in reklame
- prodaja izdanih edicij

63.610 €
31.510
16.000
8.100
8.000

5.3 DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE

Pripravil:
Jože Falkner
predsednik
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