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Datum: 24.4. in 12.6.2013 

 

Zadeva: Zapisnik Občnega zbora Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) 
 

Občni zbor ZGDS je potekal v sredo 24.4.2013 od 13:15 do 16:30 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 

 KRANJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO: RolandoNardoni, Tomaž Polajnar 

 DIT GOZDARSTVO BREŽICE: Franc Žibert, Boris Bogovič 

 SEKCIJA PROSILVA SLOVENIJA: Tone Lesnik 

 TERMINOLOŠKA KOMISIJA:dr. Marjan Lipoglavšek 

 ZGDS: Jože Falkner, predsednik 

 ZGDS: Mitja Skudnik, tajnik, blagajnik 

 

Upravičili so se: 

Alojzij Gluk – SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE 

Mag. Franc Perko – GOZDARSKA ZALOŽBA 

Janez Konečnik - KOMISIJA ZA ŠPORT IN EU POTI 

 

Po uvodnem pozdravu je predsednik ZGDSJože 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 verifikacijskekomisije in imenovanjezapisnikarja teroverovateljev zapisnika 

3. Predstavitev poročil za leto2012: predsednik,blagajnik, urednik GVinzaložbe, 

predsedniki sekcij in komisij, poročiloNadzornega odbora (NO) 

4. Razprava o poročilih 

5. Poročilo verifikacijskekomisije 

6. Sprejem poročila 

7. Predstavitev predlogaprograma in finančneganačrta ZGDS za leto 2013 

8. Razprava o programu infinančnem načrtu 

9. Sprejem programaZGDSza leto 2013 

10. Predstavitev sprememb indopolnitev Pravil ZGDS inPravilnika o založniškidejavnosti 

ZGDS 

11. Razprava in sprejemPravil in Pravilnika 

12. Razno 
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Ad 1: Za člane delovnega predsedstva so bili predlagani JožeFalkner (kot predsednik ZGDS), Toni 

Turk in Boris Bogovič 

 

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 OZ, ni sklepčen saj je bilo prisotnih 8 udeležencev iz 3 

gozdarskih društev, predsednik 1 komisije in 1 sekcije, predsednik ter tajnik zveze. Udeležba je 

razvidna iz priložene liste udeležencev. 

 

Ad 3: Jože Falkner je predstavil poročilo o delu ZGDS v letu 2012. Poročilo je bilo posredovano 

tudi društvom. Izpostavil je, da je bil program v celoti izveden.ZGDS je v letu 2012 ponovno 

organizirala posvet, ki je v letu 2012 nosil naslov »Kako učinkovito obvladovati poškodbe gozdov 

večjih razsežnosti«. 

 

V nadaljevanju OZ so bila predstavljena še naslednja poročila: 

- Finančno poročilo ZGDS za leto 2012 - Mitja Skudnik je predstavil, da je imela ZGDS v 

letu 2012 za 39.473 € prihodkov in 42.067 € odhodkov. Negativno poslovanje v letu je bilo 

pokrito iz dobička preteklih let. 

- Založniška dejavnost ZGDS – ker je bil mag. Franc Perko odsoten je njegovo poročilo 

predstavil predsednik ZGDS Jože Falkner. Revija Gozdarski vestnik je izhajala po 

programu. V letu 2012 je izšlo 8 zvezkov oz. 10 številk revije letnik 70. Organizirana je 

bila tudi slovesnost ob 70. letnici izhajanja revije. V letu 2012 je ZGDS izdala tudi knjigo 

Za naš gozd – Gozdarska anketa 1941 kjer so predstavljeni zborniki referatov prvega 

posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem. 

- Sekcija Prosilva – Tone Lesnik je predstavil delo sekcije. Ena pomembnejših aktivnosti 

sekcije v letu 2012 je bila organizacija dogodka »Za gozdove in ljudi«, ki je potekal v 

Pahernikovih gozdovih na Pohorju. 

- Terminološka komisija – dr. Marjan Lipoglavšek je povedal, da komisija nadaljuje s 

prevajanjem IV zvezka in delo bo končano v letu 2013. V tem letu naj bi šel zvezek tudi v 

tisk in dodan bo ostalim trem zvezkom, ki so trenutno dostopni tudi na spletni strani ZGDS. 

- Poročilo komisije za šport je zaradi odsotnosti predsednika komisije Janeza Konečnika 

predstavil predsednik ZGDS in sicer je delo komisije potekalo po programu. V letu 2012 

so ponovno organizirali gozdarske zimske športne igre. 
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- Poročila društev – za leto 2012 so poročila o delovanju na ZGDS poslala tri društva 

(SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE, KRAŠKO GOZDARSKO 

DRUŠTVO 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 600 evrov: 

- Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje                   300 € 

- Kraško gozdarsko društvo                                     150 € 

- DIT gozdarstvo Posočja                                        150 € 

 Gozdarska društva so bila pozvana, da bi v prihodnje o svojih aktivnostih za širšo javnost sproti 

obveščala preko spletne strani ZGDS. V prihodnje bi se denarno nagradilo samo tista društva, ki 

svojo aktivnost predstavijo tudi na spletni strani ZGDS. 

 

Prisotne je predsednik obvestil, da je iz ZGDS v letu 2012 izstopila Sekcija sodnih izvedencev in 

cenilcev. 

 

Izpostavljen je bil ponoven padec števila naročnikov na revijo GV v letu 2012. Prisotni so 

pojasnili, da je revija pogosto preveč znanstvena in da bi morala imeti tudi kaj bolj poljudnih 

prispevkov. Potrebno bi bilo aktivirati gozdarje zaposlene pri ZGS, ki predstavlja največje zaledje 

delujoče stroke, da bi pričeli objavljati primere dobrih praks in mogoče bi lahko v revijo vključili 

tudi zanimivosti iz kronik OE ZGS. 

 

Ad5: Član nadzornega odbora Vid Mikulič je na kratko predstavil glavne ugotovitve in sicer, da 

je bilo delo ZGDS v letu 2012 v skladu s programom in statutom ZGDS. Izpostavljen je bil 

negativni trend finančnega poslovanja ZGDS, ki pa trenutno še ni kritičen zaradi dobička 

ustvarjenega v preteklih letih. Kljub temu pa se bo moralo vodstvo zveze v naslednjih letih 

posvetiti virom prihodkov in zlasti iz prodaje monografij iztržiti več kot doslej. 

 

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 program dela in finančnega načrta 

ZGDS za leto 2013. Poudaril je, da je bil program že pred več kot dvema mesecema posredovan 

društvom v dopolnitve. Pobud za spremembe in dopolnitve iz društev ni bilo. Program je del 

priloge zapisnika. 

 

Ad 8: Glede programa dela ZGDS v letu 2013 je potekala razprava o tem ali so člani društev 

pripravljeni organizirati interne razprave o prihodnosti gozdarske stroke oziroma skupni posvet 

stroke o tem. Prisotni so poudarili, da bi bila razprava nujna. Drugih dopolnitev programa ni bilo. 

 

Ad 9: Udeleženci OZ so program in finančni načrt soglasno sprejeli in dali IO ZGDS zavezo, da 

ga realizira v skladu z  razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
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Ad 10: Predsednik ZGDS je predstavil predlog sprememb in dopolnitev Pravil ZGDS in Pravilnika 

o založniški dejavnosti ZGDS. Predlog sprememb so vsa društva prejela tudi po elektronski pošti. 

Kot se da ugotoviti gre predvsem za to, da bi delovanje zveze napravili bolj smotrno. Zato se 

predlaga opustitev Upravnega odbora, ki je praktično sestavljen tako kot občni zbor. Njegove 

naloge naj bi se smiselno razdelile med Občni zbor in Izvršilni odbor. V pravilih naj bi bila 

sprememba tudi ta, da bi na občni zbor poslalo vsako društvo in sekcija po enega delegata (do 

sedaj enega na 30 članov društva).Ta sprememba pomeni racionalnost( manjše število) in omogoča 

pravično, enakopravno glasovanje o sklepih OZ. 

Pripomb in dopolnitev društva niso posredovala. 

Doslej zveza ni imela izdelanih pravil po katerih bi potekalo izdajanje GV in na podlagi katerih bi 

delovala Gozdarska založba. Najprej je bilo mišljeno, da bi zveza to uredila v nekaj členih v sklopu 

Pravil, pozneje pa je bil izdelan predlog Pravilnika o založniški dejavnosti, ki je bil tudi posredovan 

za sejo Občnega zbora. V njem se celovito ureja izdajanje GV, členi pa naj bi se smiselno 

uporabljali tudi za založniško dejavnost zveze.  

 

Ad 11: Spremembe Pravil in Pravilnik o založniški dejavnosti sta bila soglasno sprejeta z dvigom 

rok prisotnih delegatov na OZ. 

 

Ad 12: Razno 

Mag. Andrej Breznikar je predstavil, da bo v letu 2013 teden gozdov potekal pod imenom 

»Gozdovi za vse«. ZGDS in ZGS bosta sodelovala pri organizaciji dogodkov, ki bodo potekali v 

okviru tedna gozdov. 

 

Mitja Skudnik je prisotni predstavil obnovljeno spletno stran ZGDS. Izražena je bila želja po večji 

uporabi spletne strani in objavljanju aktivnosti društev. 

 

Prisotni na občnem zboru so bili mnenja, da se kljub nesklepčnosti zbora ne sklicuje ponovno, ker 

je zaradi materialnega stanja v katerem je trenutno ZGS, večina delegatov pa izhaja iz vrst njegovih 

delavcev, malo verjetno, da bo sklepčen. Predsednik zveze se zadolži, da društvom, ki niso 

zagotovila udeležbe na zboru posreduje predlog sklepov, ki so bili sprejeti na občnem zboru in jih 

pozove, da se opredelijo o njihovem sprejetju. Če bo zagotovljena soglasna podpora sklepom v 

taki obliki, se Rednega občnega zbora ne sklicuje ponovno.  

 

Občni zbor se je zaključil ob 16:30 uri. 

 

Zapisal:         Zapisnik overil: 

Mitja Skudnik,                                                                                           mag. Andrej Breznikar 

JožeFalkenr  
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PRILOGE 
 

A)  

Zadeva: POSLOVNO POROČILO ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

(ZGDS) ZA LETO 2012 

 

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 

MKGPšt.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 za Slovenijo, ki imajo od 40 do 80 članov. V letu 

2012 je Sekcija sodnih izvedencev in cenilcev gozdarske stroke postala samostojno društvo in se 

izločila iz ZGDS. Vsako društvo izvaja svoj program, vsako leto pa je sprejet tudi skupni program 

ZGDS, ki ga pripravi izvršni odbor, sprejme pa občni zbor oziroma upravni odbor zveze. Sestavni 

del programa so tudi programske vsebine društev, ki po vsebini izstopajo iz regionalnega značaja 

in jih IO na podlagi ocene (podlaga so programi društev) vključi v letni program zveze. V letu 

2012 sta s svojimi aktivnostmi, ki si bile namenjene širši javnosti, izstopala Savinjsko gozdarsko 

društvo Nazarje in Kraško gozdarsko društvo Sežana. 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. 

 

ZGDS je glavne točke sprejetega programa za leto 2012 izvedla v celoti.  Vse temeljne točke 

programa, so bile izvedene. Uspelo nam ni oblikovati foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih 

virov. Uspešen ni bil poskus za oblikovanje iniciativnega odbora, zato tudi vsebine niso toliko 

domišljene, da bi bil možen zagon foruma. Vsebina omenjene točke programa pa ostaja aktualna 

za program zveze v naslednjem letu, ki je proglašeno za mednarodno leto voda.   

 

19.aprila 2012 je bil organiziran volilni občni zbor zveze, ki so se ga udeležili delegati 12 društev. 

Pozornost pri sklicu naslednjih občnih zborov bo potrebno usmeriti v to, da bodo društva poslala 

ustrezno število delegatov: na 30 članov 1 delegat. Pomembno je zato, da se za število članov 

posameznih društev zagotovi sveže podatke. Občni zbor je potrdil kandidacijsko listo za vodstvo 

zveze. S to potrditvijo je bil dosedanjemu vodstvu in predsednikom komisij in sekcij poverjen 

mandat za vodenje zveze še za naslednja štiri leta.   

 

V okviru tedna gozdov je bilo organiziranih vrsta aktivnosti od katerih so nekatere tudi 

tradicionalne. V največji meri gre zahvala za njihovo realizacijo Zavodu za gozdove Slovenije in 

njegovim območnim enotam.  

Osrednja prireditev pod naslovom ''OD VZNIKA DO PROIZVODA'' je bila organizirana 

25.5.2012 na dvorišču Gozdarskega inštituta Slovenije. Postavljene so bile stojnice gozdarskih 
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podjetij in organizacij, ki so predstavljale svoje delo, organiziran pa je bil tudi voden ogled po 

gozdni poti na Rožniku in ogled gozdnih zbirk. 

 

25.10.2012 je zveza organizirala posvet z naslovom ''Kako učinkovito obvladovati poškodbe 

gozdov večjih razsežnosti''. Posvet je dal usmeritve za sistem ukrepanja v primeru večjih 

poškodovanosti gozdov. Predstavljenih je bilo 9 referatov, v katerih pripravi je sodelovalo čez 30 

strokovnjakov iz Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdarstvo, in obnovljive gozdne 

vire, Oddelka za lesarstvo in Zavoda za gozdove Slovenije. Udeležencev na posvetu je bilo okoli 

60. 

 

V letu 2012 je bila 70. letnica izdajanja strokovne revije Gozdarski vestnik. Temu jubileju je bila 

po programu zveze za leto 2012 posvečena slovesnost, ki je bila realizirana 8.novembra 2012 ob 

15:00. Prireditev v katero je bili vključeni tudi predstavitev izdane monografije ZA NAŠ GOZD 

- Gozdarska anketa 1941 in predstavitev monografije 101 GOZDAR V 100 LETIH avtorja 

Marka Kmecla, je bila obeležena s primernim kulturnim programom. Izvedena je bila v veliki 

dvorani GIS.  

 

V pripravah sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih je zveza aktivno sodelovala s svojim 

predstavnikom v delovni skupini (mag. Franc Perko), ki jo je imenovalo matično ministrstvo. Delo 

skupine je potekalo v podskupinah, ki so po posameznih vsebinskih sklopih zakona, pripravljale 

predlog sprememb in dopolnitev predpisa, ki določa gospodarjenje z gozdovi. Delovna skupina je 

sicer pripravila sintezo dela podskupin, vendar je vse gradivo še v variantni obliki. Razprav o njem 

še ni bilo.  

 

Na spletni strani je bil v tem letu napravljen poskus, da bi elektronski medij prispeval k 

razčiščevanju strokovnih dilem. Ponujena je bila dilema, vendar nanjo kljub aktualnosti, ni bilo 

pravega odziva. IO zveze je sklenil, da se mora s poskusi razgibati strokovno javnost nadaljevati 

in naj to nalogo prevzame komisija za izobraževanje.   

 

V letu 2012 je skladno s programom  izhajal 70. 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 

478 strani. Dodatno pa je bilo natisnjeno še po 200 izvodov sredice, ki ima sicer naziv ZDRAVJE 

GOZDA, v navedenem letniku pa je bila namenjena: Tehničnim smernicam za ohranjanje in rabo 

genskih virov (bresti, evropski pravi kostanj, trepetlika in beli topol, navadna in puhasta breza, 

lesnika in drobnica) in Tipologiji gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih 

razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov. 55 % obsega revije so predstavljale znanstvene 

razprave. Lahko se oceni, da je bilo še vedno premajhno število prispevkov, ki bi načenjali in 

odgovarjali na najpomembnejše konkretne probleme, ki se pojavljajo pri  gospodarjenja z gozdovi.   

V nakladi 300 izvodov je bila izdana monografija Za naš gozd-Gozdarska anketa 1941 (uredila sta 

jo dr. Boštjan Anko in mag. Franc Perko) in predstavlja prvo celovito oceno gozdarstva na 

Slovenskem, ki obsega tudi usmeritve za njegov razvoj.   
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ZGDS je članica mednarodne organizacije za promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi 

PROSILVA Evrope. Sekcija je v letu 2012 soorganizirala prireditev ZA GOZDOVE IN LJUDI, 

ki je bila izvedena v okviru Pahernikove ustanove. Prireditve se je udeležilo več kot 200 

udeležencev. Njen sestavni del pa je tudi natečaj za osnovne in srednje šole, ki bo zaključen v letu 

2013. Član sekcije se je udeležil letnega srečanja ProsilvaEurope, ki je bilo v Franciji. Prosilva in 

njen pomen je bila predstavljena tudi v nekaterih medijih.   

 

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 2012 sta zaradi snežnih razmer in zaradi organizacijskih problemov odpadli 

tekmovanji: Slovensko tekmovanje v smučarskih disciplinah in udeležba na tekmovanju Alpe-

Adria, ki bi ga morali organizirati hrvaški gozdarji. Naši tekmovalci pa so se udeležili 44. 

Evropskega prvenstva gozdarjev v nordijskih smučarskih disciplinah (EFNS), ki so potekale od 

27.2. do 4.3. 2012 v Nemčiji (Todnau). Iz Slovenije je Slovenska gozdarska ekipa se je udeležila 

hrvaškega gozdarskega prvenstva v tenisu v Vinkovcih, v Slovenj Gradcu je bil organiziran teniški 

dvoboj med gozdarskima ekipama Hrvaške in Slovenije, v Ljubljani pa je bilo organizirano 

slovensko gozdarsko teniško prvenstvo. 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 evropskih pešpoti v Sloveniji in sodelovala pri organiziranju obnavljanja 

markacij na E6 in E7.  

 

Terminološka komisija je tudi v letu 2012 nadaljevala s svojim delom, slovenjenjem gozdarskega 

izrazja iz nemškega 4. zvezka Gozdarskega slovarja (Lexiconsilvestre). Organizirala je 9 srečanj,  

na katerih je prevedla 345 izrazov z razlagami. Komisija se še vedno sestaja vsako drugo sredo v 

mesecu na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 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.  

 

Finančni načrt je bil uresničen v skladu z realizacijo programa in razpoložljivimi finančnimi 

sredstvi. Pri tem je potrebno poudariti, da je vir praktično vseh prihodkov v zvezi, izdajanje 

strokovne revije, ki jo je Javna agencija za knjigo RS tudi v letu 2012 sofinancirala, drugih 

sofinanciranj pa zveza ni bila deležna. 

Jože Falkner  

 

 

 

Poročilo: ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V LETU 2012 

 

Pri ZGDS v okviru založniške dejavnosti delujeta Gozdarski vestnik in Gozdarska založba. 

 

Gozdarski vestnik 
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- Gozdarski vestnik je izhajal redno v skladu s programom. Revija je izhajala v 660 izvodih, 

skupni obseg 476 strani (brez ovitkov). 

- Reviji so bile dodane šest sredic (5x Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih 

virov; 1x Tipologija gozdnih rastišč Slovenije…).  

- Naklada žal iz leta v leto upada). Kljub temu, da se trudimo, da je vsebina revije pestra in 

aktualna, je vse manj navezanosti nanjo in povezanosti s stroko,  tako pri zaposlenih, kot 

tudi pri upokojenih gozdarskih strokovnjakih. Naročniki, ki odjavljajo revijo se v pretežni 

meri izgovarjajo na težke finančne razmere, so pa tudi primeri, ko zapišejo, da revijo lahko 

preberejo na KE ZGS. 

- Gozdarski vestnik je bil v letu 2012 dobro preskrbljen z znanstvenimi in strokovnimi 

razpravami, redno smo pridobivali tudi informacije o aktualnih dogodkih. 

- Če pogledamo malo podrobneje v letnik 70/2012 ugotovimo, da je bilo objavljenih 17 

znanstvenih razprav (55 odstotkov obsega revije), 17 strokovnih razprav in večje število 

krajših strokovnih prispevkov (ocene, poročila, uvodniki, stališča in odmevi). Znanstvene 

razprave so prispevali: 1x avtor, 7x dva soavtorja in 9x trije ali več soavtorjev. Gotovo je 

pozitivno, da so pri soavtorstvu pogosto udeleženi raziskovalci iz različnih inštitucij. Pri 

znanstvenih in strokovnih razpravah so zastopani Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Zavod za gozdove Slovenije, SAZU 

Znanstveno raziskovalni center, raziskovalci iz tujine, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodeziji UL, upokojeni raziskovalci.  

- Razprave (tako znanstvene kot strokovne) so se v veliki meri nanašale na aktualne 

probleme gozdarstva in njegovo perspektivo, ter prinašajo nova spoznanja ter imajo tako 

pomembno vlogo pri vlogo pri usmerjanju razvoja gozdov in prenosu znanja v prakso. 

- Revija se je financirala iz naročnine, sofinancirala jo je Javna agencija za knjigo (letos 

preidemo spet pod okrilje Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS – z razpisom žal 

zamujajo), MKO in oglasov, ki so jih prispevale gozdarske gospodarske družbe. 

- Ko že govorimo o Gozdarskem vestniku ne moremo prezreti lanskega jubileja ob 70-letnici 

izhajanja.  

- Postavlja se vprašanje, kako preprečiti nadaljnje upadanje števila naročnikov?  

 

Gozdarska založba 

 

- Lansko leto je založba izdala delo: Za naš gozd – Gozdarska anketa 1941. Zbornik 

referatov prvega posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem. 

- Po tej plati je bilo leto manj uspešno kot zelo plodovito leto 2011. 

- Izdajo so v veliki meri podprle gozdarske gospodarske družbe in gospodarsko interesno 

združenje gozdarstva. 

- ZGDS pa se srečuje s problemom, ko zanimive in strokovno poučne knjige težko najdejo 

pot do uporabnikov, saj v zadnjih letih javna gozdarska služba ne odkupuje literature, ki je 

strokovnjakom v tej službi še kako koristna in potrebna.  

 

Franc Perko 
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B)  

Predlog ProgramaZGDS v letu 2013 
 

1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE 

1.1 Občni zbor ZGDS (april 2013) 

Na občnem zboru naj bi delegate seznanili o poslovanju zveze v letu 2012, potrdili in sprejeli 

program dela in finančni načrt za leto 2013. Za letošnje leto je bila na lanskem volilnem občnem 

zboru podana obveza, da na rednem občnem zboru izvolimo podpredsednika zveze, da 

posodobimo pravila zveze. Delegati naj bi prisluhnili tudi za vse zanimivemu predavanju. Po 

sistemu, ki ga določajo pravila zveze, bo potrebno zagotoviti sklepčnost občnega zbora. 

1.2So-organizacija prireditev v okviru tedna gozdov (maja 2013) 

Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih društev Slovenije sodelovala z Zavodom za 

gozdove Slovenije pri organiziranju dogodkov v okviru tedna gozdov 2013.  

1.3Organizacija posvetovanja »Gozdarska stroka lahko zardeva od ponosa insramu«  (maj 

2013)  

V tem okviru naj bi organizirali samokritično strokovno razpravo o uspehih in stran poteh 

gozdarskega dela, ki na stroko meče dobro in slabo luč. Minilo je skoraj 20 let odkar gozdarska 

stroka dela v okvirih, ki jih določajo predpisi, ki opredeljujejo gospodarjenje z gozdovi. 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 čimmanj. Proučiti smotrnost za obnovitev razprave o gozdarskem 

kodeksu. 

1.4Organizacija posvetovanja ''Kje smo z uresničevanjem vsebin NGP''(november 2013) 

V letu 2009 je zveza že organizirala posvetovanje v katerem so deležniki izvajanja  Nacionalnega 

gozdnega programa (NGP) ocenili kako jim uspeva uresničevati naloge, ki iz njega izhajajo. Spet 

je minilo obdobje, ko je vredno analizirati, kako se uresničujejo vsebine NGP.   

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

(marec 1913) 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih. 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.  

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 lansirale. O njih in njihovih 

rešitvah bo tekla polemika. Predstavniki stroke v komisiji, ki jo bo imenovala zveza, bodo dileme 
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pomagali razreševati, predvsem pa bodo spodbujali polemično razpravo. Njihova naloga 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 

Neuresničena je ostala ta točka lanskoletnega programa. Ne smemo je pozabiti in dopustiti, da ne 

bi bila realizirana. Naša obveza je, da v letošnjem letu s pomočjo iniciativnega odbora pripravimo 

pravila delovanja foruma in prispevamo, da bo že začel delovati. V njem bomo poskušali združiti 

Slovence za trajno spremljanje in ohranjanje kvalitete ter izboljševanje vodnih virov v Sloveniji. 

Zgradili bomo sistem, ki bo trajno, na prostovoljni podlagi opozarjal in spodbujal k vsesplošni 

skrbi za vodo. V forumu bodo 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 jih ohranja tudi v bodočnosti. Tudi 

letošnje ''mednarodno leto voda'' nas simbolično zavezuje, da uresničimo to točko programa. 

Verjetno bi bilo najboljše sprejeti sklep o ustanovitvi foruma v okviru letošnjega tedna gozdov. 

1.8 Priprava razstav v avli GIS 

Z letošnjim letom naj bi skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije 

in Oddelkom za gozdove in obnovljive gozdne vire začeli z organizacijo razstav, ki naj bi pomenile 

ponovni začetek uresničevanja mota, ki je udejanjil galerijo na GIS. Tudi ta del aktivnosti naj bi 

pomagal oblikovati in predstavljati podobo stroke. V letu 2013 naj bi skupaj organizirali 3 

razstave, ki bi jih naj prispevali ustvarjalci gozdarji. Zveza bo navedenim ustanovam predlagala 

ustanovitev skupnega organa za pripravo razstav in oblikovanje skupnega financiranja. 

 

2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST 

2.1 Izdaja 10. številk GV 

Kot vsako leto naj bi tudi v letošnjem letu izšlo deset številk gozdarskega vestnika-71 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 

številkGV bo najmanj prva namenjena objavi referatov in zaključkov posveta ''Kako 

učinkovito obvladovati poškodbe gozdov večjih razsežnosti'' izvedenega v letu 2012 in druga 

bo namenjena predstavitvi gozdno kmetijskih sistemov in njihovi ekološki in ekonomski 

uporabnosti v naših razmerah: (predstavila bo vsebine:1. Drevesa z možnostjo večnamenske 

rabe” s poudarkom na travniških sadovnjakih,.  2.Drevesno-poljedelski podsistem na primeru 

protivetrnih pasov v Vipavski dolini, 3. Drevesno-pašni podsistem:sobivanje dreves, travne ruše 

in živali, 4. Gojenje nelesnih gozdnih dobrin, 5. Ekonomsko vrednotenje kmetijsko-gozdarskega 

sistema, 6. Obvodna drevnina) 

2.2 Izdaja monografije ''Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah (1843-1902)''Knjiga bo 

prikazovala odnos do gozda in strokovne nasvete lastnikom v različnih časovnih obdobjih:                                                    

- obdobje fevdalizma,                                                                                                                                                                                       

- obdobje po zemljiški odvezi,                                                                                                                                                                                    

- obdobje odprave servitutov (1853-1870-80),                                                                                                         

- obdobje drobne kmečke gozdne posesti 
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2.3 Izdaja knjige dr. Boštjana Koširja ''Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa ''                                                          

Knjiga pomeni prikaz razvoja človeškega odnosa do gozda in tehnologije uporabljane pri  

gospodarjenju z gozdovi skozi zgodovino.  

2.4 Izdaja Lexicon Silvestre IV Terminološka komisija zaključuje s prevodom četrtega zvezka 

leksikona. Predvideno je, da se izda v knjižni obliki in da se z njim dopolni tudi njegova 

računalniška oblika. Dopolnitev bo izvedena tudi na spletni strani zveze.  

2.5 Spletna stranZGDS 

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. 

 

3. DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE V LETU 2013 

3.1 Komisija za šport 

Smučanje: 

Od 17.2. do 23.2.2013-EFNS (Evropsko gozdarsko smučarsko tekmovanje): naši predstavniki se 

bodo udeležili tekmovanja, ki bo letos v Delnicah (Hrvaška). V tekmovalnem in strokovnem delu 

EFNS bo sodelovalo skoraj 30 udeležencev iz Slovenije.  

Od 1. do 3.2.2013 organiziramo ALPE ADRIA: gozdarsko smučarska prireditev bo organizirana 

v Ribnici na Pohorju. Predvideno se bo tekem udeležilo 40 do 60 tekmovalcev iz Slovenije. Pri 

izvedbi tekmovanja in ostalih dogodkov računamo na pomoč sodelavcev iz ZGS, še posebej iz OE 

Maribor. Organizatorja bosta predvidoma Podravsko gozdarsko društvo Maribor in Zavod za 

gozdove Slovenije. 

9. marca 2013  bo slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo v Bohinju. Organizator bo GD Bled. 

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 sožal 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 

 

3.3 Terminološka komisija 

V letu 2013 bo komisija nadaljevala prevajanje 4. zvezka Lexiconsilvestre. O samem prevodu bo 

razpravljala predvidoma še na štirih sestankih, zatem pa bo potrebna še dokončna redakcija in 

izdaja 4. zvezka v pisni in elektronski obliki na spletni strani ZGD. Predvidoma se bo komisija v 

letu 2013 sestala na 10 delovnih sestankih 

 

3.4 Sekcija Prosilva 

Postavitev in vzdrževanjespletne strani ProSilvaSlovenija 

Priprava gradiva za izobraževanjelastnikovgozdov 
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Priprava in izvedbaekskurzije v Avstrijo 

SodelovanjenaprireditviParadaznanja 

Sodelovanjenanatečaju Za gozdove in ljudi, za osnovne in srednješole 

UdeležbanaletnemsrečanjuProSilve EU  

Širjenječlanstva v ProSilvoSlovenija 

Izdelavaseznamadobrihpraks v gojenjugozdovponačelihProSilve 

Sodelovanjepriorganizaciji in izvedbijavnerazpraveobpripravinovegazakona o gozdovih 

 

4. DELOVANJE GOZDARSKIH DRUŠTEV: AKCIJE V JAVNEM INTERSU 

Izvedba projektov, ki so sestavni del programa gozdarskih društev za leto 2013 in po vsebini 

presegajo ožji društveni okvir. Na podlagi določenih kriterijev jih bo v program zveze uvrstil IO 

zveze, društva pa jih bodo predlagala kot sestavni del svojih programov in zvezi poročala o njih. 

 

 

5. FINANČNI NAČRT ZA IZVEDBO PROGRAMA 2013        65.740 € 

5.1POSVETOVANJA IN PRIREDITVE              9.420 €   

5.1.1 Občni zbor ZGDS (april 2013)             1.100 € 

- najem prostora          70 

- stroški predavanja          80 

- drugi stroški (kava, sendvič)       350 

-  potni stroški (če bo problem prevoz delegatov)    600    

5.1.2Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov   300 €    

(maj 2013) 

5.1.3Organizacija posvetovanja »Gozdarska stroka lahko   600 

zardeva od ponosa insramu«  (maj 2013)                                

- najem prostora          100 

- drugi stroški (kava, sendvič, vabila, izvlečki referatov)     500 

5.1.4 Organizacija posvetovanja ''Kje smo z uresničevanjem     600 

vsebin NGP''(november 2013)  

- najem prostora          100 

- drugi stroški (kava, sendvič, vabila...)       500 

5.1.4 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev              3.320 € 

predpisov o gospodarjenju z gozdovi – javne razprave 

- najem prostorov (14x80 €)                 1.120 

- moderatorji (14x50 €)              700 

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

5.1.5 Izdelava pobude za oblikovanje foruma              2.000 € 

 »Zbudimo se, žeja bo!« 

- izdelava projekta                     800 

- seje inic. odbora          500 

- ustanovna seja foruma         700 

5.1.6Priprava razstav v avli GIS(3x500)               1.500 € 

5.2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST                42.600 € 
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5.2.1 Izdaja 8. zvezkov GV s sredico             28.200 € 

- izdaja GV                 25.000 

- izdaja sredice GV                  3.200 

5.2.2Izdaja monografije ''Gozd in gozdarstvo v                 7.500 € 

Bleiweisovih novicah (1843-1902)'' (500 kom x 15 €) 

5.2.3 Izdaja knjige dr. Boštjana Koširja ''Razvoj rabe gozdov   6.000 € 

in pridobivanja lesa ''(300 x 20 €) 

5.2.4 Izdaja Lexicon Silvestre IV         900 € 

      

5.3 DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE                  6.700 €  

5.3.1 Komisija za šport       1.000 € 

- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS  1.000 

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 sodnih cenilcev      1.000 € 

- izpeljava programiranih akcij v letu 2011      1.000 

5.3.5 Sekcija Prosilva       1.000 € 

- organiziranje programiranih akcij      1.000 

5.3.6 Komisija za strokovne dileme - izobraževalna       700 € 

- stroški delovanja komisije            700 

 

5.4 AKCIJE DRUŠTEV, KI SO V JAVNEM INTERESU                  5.000 € 

 

5.5 STROŠKI DELOVANJA ZVEZE      2.720 € 

- najemnina za pisarno           420 

- vzdrževanje spletne strani           300 

- kilometrina in potni stroški                   2.000 

 

6. VIRI SREDSTEV                              65.740 €   

- prenos sredstev iz leta 2012       31.740 

- naročnina za GV za leto 2013       15.000 

- dotacije, sponzorstva in reklame      10.100 

- prodaja izdanih edicij         9.000 

 

 

Pripravil:  

 

Jože Falkner 

predsednik 
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C)  

PREDLOG PRAVIL ZGDS 

 

 

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 

V skladu z Zakonom o društvih (Ur.list RS št. 61/2006) je občni zbor Zveze gozdarskih društev 

Slovenije dne 24. aprila 2013 sprejel 

 

PRAVILA 

 

ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Zveza gozdarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZGDS) je zveza društev, ki združuje 

gozdarska društva (v nadaljevanju člani) na ozemlju Republike Slovenije zaradi uresničevanja 

svojih skupnih interesov pri skrbi za izboljšanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom 

ter izboljšanjem človekovega okolja in kakovost življenja ter skrbi za učinkovito in korektno delo 

gozdarske stroke. 

 

2. člen 

 

ZGDS je pravna oseba zasebnega prava. 

Delo ZGDS je javno. Za obveščanje javnosti odgovarjajo predsednik, podpredsednik in tajnik 

ZGDS. 

Sedež ZGDS je v Ljubljani, Večna pot 2. 

 

3. člen 

 

ZGDS deluje na območju Republike Slovenije in se lahko povezuje z drugimi Zvezami. 

 

4. člen 

 

Pečat ZGDS sestavlja besedilo: Zveza gozdarskih društev Slovenije in simbol. 

Simbol je stilizirano drevo.  

 

5. člen 
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ZGDS lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 

podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze ni v 

nasprotju z interesi R Slovenije. 

 

ZGDS zastopa in predstavlja predsednik ali podpredsednik, v njuni odsotnosti pa eden od članov 

izvršilnega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik. 

Akte in spise podpisujejo predsednik, podpredsednik ali tajnik. Finančne listine pa podpisujeta 

predsednik oz. podpredsednik, ali drugi, od predsednika pooblaščen član Izvršilnega odbora. 

 

 

II. CILJI DELOVANJA ZGDS 

 

6. člen 

 

Cilji in naloge ZGDS so: 

 

 nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje svojih članov s področja gozdarstva 

gospodarjenja z gozdnim prostorom in obnovljivimi viri ter sorodnih ved, 

 ustvarjati in razvijati uravnoteženo in strokovno utemeljeno mišljenje o vseh najvažnejših 

ekoloških, humanističnih, tehničnih, ekonomskih in organizacijskih vprašanjih glede 

doseganja dogovorjenih ciljev gospodarjenja z gozdovi, 

 spodbujati etično ravnanje svojih članov v odnosu do narave, 

 prizadevati si za pravilno strokovno izrazje in izražanje v gozdarstvu, 

 skrbeti za popularizacijo gozdov in gozdarstva, 

 prizadevati si za mednarodno uveljavljanje strokovnih dosežkov slovenskega gozdarstva, 

 izdajati strokovni tisk -revije in publikacije, 

 organizirati strokovna srečanja in ekskurzije doma in na tujem, 

 sodelovati pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva, 

 sodelovati s podobnimi društvi drugih držav, 

 koordinirati stike gozdarske stroke z drugimi strokami, 

 na zahtevo izdajati strokovna mnenja in recenzije, 

 za svoje člane razvijati družabno, kulturno in športno dejavnost. 

 

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZGDS 

 

7. člen 

 

ČIanstvo v ZGDS se sklene s pogodbo med ZGDS in gozdarskim društvom. 

 

8. člen 
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Pravice in obveznosti članov ZGDS so: 

 

 da so deležni aktivnosti, ki jih omogočajo dejavnosti ZGDS, 

 da se po svojih sposobnostih vključujejo v dejavnosti ZGDS, 

 voliti organe ZGDS in biti voljen v organe ZGDS, 

 izvajati sklepe in dogovore, sprejete v organih ZGDS in izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo 

iz članstva v ZGDS. 

 

9. člen 

 

Članstvo v ZGDS preneha: 

 

 po sklepu najvišjega organa društva, 

 z izključitvijo iz ZGDS, 

 s prenehanjem dela ZGDS. 

 

Član, ki mu je prenehalo članstvo v ZGDS ter ZGDS sta dolžna izpolniti vse medsebojne 

obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem članstva. 

Član je lahko izključen iz ZGDS, če krši določila teh pravil, ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, 

stori dejanje, ki kakorkoli škodi ugledu ZGDS. O izključitvi odloča na prvi stopnji častno 

razsodišče, dokončno pa občni zbor ZGDS. 

 

10. člen 

 

ZGDS podeljuje naslove častnega in zaslužnega člana ZGDS. 

Za izjemne dosežke na področjih gozdarstva se podeljuje KAFOLOVA nagrada. 

Pogoje za imenovanje častnih in zaslužnih članov in podeljevanje nagrad ter njihove pravice in 

obveznosti določata posebna pravilnika. 

 

 

 

IV. ORGANI ZGDS 

 

11. člen 

 

Organi ZGDS so: 

 Občni zbor 

 Izvršilni odbor 

 Nadzorni odbor 

 Častno razsodišče 
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IV/1.   OBČNI ZBOR 

 

12. člen 

 

Občni zbor je najvišji organ ZGDS. Sestavljajo ga delegati območnih gozdarskih društev in sekcij. 

Delegate izvolijo najvišji organi gozdarskih društev. 

 

Na občnih zborih zastopa en delegat vsako gozdarsko društvo in en delegat vsako sekcijo.  

 

13. člen 

 

 Občni zbor ima naslednje pristojnosti: 

 

 sprejema pravila in pravilnike ZGDS ter njjihove spremembe in dopolnitve: 

 potrjuje finančni plan ZGDS; 

 sprejme zaključni račun ZGDS; 

 voli predsednika ZGDS, ki je istočasno tudi predsednik občnega zbora, podpredsednika, 

tajnika in blagajnika ZGDS; 

 Imenuje predsednike in člane nadzornega odbora in častnega razsodišča; 

 potrjuje poročila o delu predsednika, nadzornega odbora, častnega razsodišča ter stalnih 

komisij, ter urednika revije Gozdarski vestnik in Gozdarske založbe; 

 odloča o izključitvi članov iz ZGDS na drugi stopnji; 

 imenuje častne in zaslužne člane ZGOS; 

 podeljuje nagrado; 

 odloča o vsebini in izgledu simbola ki ga uporablja ZGDS; 

 odloča o prenehanju delovanja ZGDS; 

 sprejema Kodeks gozdarske etike; 

 odloča o namestitvi stalnega (splošnega) oziroma strokovnega tajnika in drugih zaposlenih 

(glede na potrebe delovanja); 

 usmerja politiko revije Gozdarski vestnik in založniške dejavnosti; 

 odloča o delovanju stalnih komisij in sekcij in imenuje njihove predsednike. 

 

14. člen 

 

Občni zbor je redni, izredni in volilni. 

Redni občni zbor praviloma zaseda enkrat letno. 

 

Občni zbor skliče predsednik v soglasju z Izvršilnim odborom, določi datum in kraj zasedanja, ter 

pripravi predlog dnevnega reda. 

 

Izredni Občni zbor se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov Izvršilnega odbora ZGDS ali 

ene tretjine društev, ki tvorijo ZGDS. Predlagatelj mora predložiti tudi predlog dnevnega reda. 
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Predsednik mora sklicati zasedanje izrednega Občnega zbora najkasneje v 30 dneh po prejemu 

zahteve. Če ga ne skliče v tem roku, v nadaljnjih 7 dneh skliče Občni zbor predlagatelj. 

 

Volilni Občni zbor zaseda vsake štiri leta oziroma po potrebi za izvedbo volitev v organe ZGDS. 

 

15. člen 

 

Zasedanje Občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik ZGDS in 2 člana, 

ki jih izvoli Občni zbor. Občni zbor je sklepčen, če so prisotni delegati vsaj iz polovice območnih 

društev. Sklepi se veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. 

Kandidacijsko listo za volilni Občni zbor pripravi kandidacijska komisija, ki jo določi Izvršilni 

odbor ZGDS. 

Glasuje se tajno, razen v primeru, če Občni zbor odloči, da se glasuje javno. 

O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Občnega zbora, 

zapisnikar in dva overovatelja. 

Sklepi Občnega zbora se objavijo v glasilu Gozdarski vestnik. 

 

 

IV/2.   IZVRŠILNI ODBOR 

 

16. člen 

 

Izvršilni odbor je izvršni organ ZGDS, ki ga sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, 

blagajnik, uredniki in predsedniki komisij, sekcij in dejavnosti ZGDS. 

Predsednik ZGDS je hkrati tudi predsednik Izvršilnega odbora. 

 

17. člen 

 

Izvršilni odbor (IO) ZGDS posluje praviloma na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik ZGDS ali 

od njega pooblaščen član IO ZGDS. IO ZGDS je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica članov. 

Sklepi so veljavno sprejeti, če je zanje glasovala večina prisotnih članov IO. O sejah se vodi 

zapisnik, ki ga podpišeta vodja seje in zapisnikar. Na seje IO ZGDS mora biti vabljen tudi 

predsednik Nadzornega odbora, ki pa nima glasovalne pravice. Seja IO ZGDS se v primerih, ko 

ni bilo mogoče sklicati seje izvede tudi korespondenčno. 

 

Za svoje delo je IO odgovoren Občnemu zboru ZGDS. 

 

18. člen 

 

Naloge IO ZGDS so: 

 

o skrbi za izvajanje tekočih nalog, ki izhajajo iz sklepov Občnega zbora ZGDS, 

o pripravlja predlog letnega programa dela in finančnega načrta ZGDS, 
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o odloča o porabi sredstev ZGDS v skladu s finančnim načrtom, 

o gospodari s premoženjem ZGDS po načelu dobrega gospodarja, 

o zagotavlja ustrezne pogoje dela za komisije in druge dejavnosti, 

o imenuje uredniške odbore, sestavo komisij, sekcij ali drugih dejavnosti in pripravlja 

predloge pravil za njihovo delovanje, 

o določa naročnino, avtorske honorarje, cenike oglasov in publikacij ... 

o opravlja naloge uredniškega odbora za Gozdarsko založbo. 

 

 

IV/3.   INDIVIDUALNI ORGANI ZGDS 

 

19. člen 

 

Predsednik ZGDS je istočasno tudi predsednik IO ZGDS in zastopa ZGDS v vseh zadevah. 

Imenuje ga Občni zbor za dobo 4 let. Predsednik usmerja in koordinira delo komisij in dejavnosti 

ZGDS. Predsednik je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta ZGDS, skupaj s podpisniki, 

ki jih pooblasti predsednik. 

Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru ZGDS. 

V primeru odsotnosti prevzame vse odgovornosti predsednika podpredsednik ZGDS. 

 

 

20. člen 

 

Tajnik opravlja vse tajniške in organizacijske posle, če niso za posamezne naloge in primere 

zadolženi drugi člani ZGDS. 

Tajnik vodi in nadzoruje delo splošne službe ZGDS. 

Za svoje delo je odgovoren predsedniku ZGDS.  

 

 

 

 

21. člen 

 

Blagajnik skrbi in odgovarja za finančno poslovanje ZGDS, skrbi za premoženje ZGDS in daje 

Občnemu zboru poročila o finančnem stanju in blagajniškem poslovanju. 

Za svoje delo je odgovoren predsedniku ZGDS. 

Na podlagi presoje Občnega zbora ZGDS se lahko naloge tajnika in blagajnika združijo in jih 

opravlja ista oseba. 

 

 

IV/4.   NADZORNI ODBOR 

 

22. člen 
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Nadzorni odbor ima tri člane in tri namestnike, ki jih izvoli Občni zbor za mandatno dobo štirih 

let. 

Nadzorni odbor nadzira celotno poslovanje ZGDS, spoštovanje pravic članov ZGDS, izvajanje 

zakonskih predpisov, izvajanje določil teh pravil in drugih aktov ZGDS, izvrševanje sklepov 

organov ZGDS, izvajanje delovnega programa, nadzira finančno poslovanje ZGDS in 

gospodarjenje z društvenim premoženjem. Člani Nadzornega odbora imajo pravico vpogleda v 

vso dokumentacijo ZGDS. 

O svojem delu poroča Občnemu zboru, kateremu je odgovoren. Člani Nadzornega odbora 

prisostvujejo na sejah organov ZGDS, nimajo pa glasovalne pravice. 

 

 

IV/5.   ČASTNO RAZSODIŠČE 

 

23. člen 

 

Častno razsodišče ima tri člane in tri namestnike. Imenuje jih Občni zbor za mandatno dobo štirih 

let. Za predsednika se izvoli enega izmed članov na Občnem zboru. 

Častno razsodišče ZGDS posluje in postopa v skladu z določbami zakona o sodiščih R Slovenije 

in razsoja v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in oba člana. 

Častno razsodišče razsoja v primerih kršenja pravil ZGDS, kršenja Kodeksa gozdarske etike in v 

sporih med člani ali organi društva. 

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Občnemu zboru ZGDS. 
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IV/6.   KOMISIJE ZGDS 

 

24. člen 

 

Za opravljanje določenih nalog se lahko določi stalne ali začasne komisije oziroma dejavnosti 

ZGDS. Stalne komisije se praviloma določijo s Pravili ZGDS, začasne pa glede na naloge določata 

OZ ZGDS ali IO ZGDS. 

 

Stalni dejavnosti ZGDS sta: 

 izdajanje revije Gozdarski vestnik in 

 izdajanje strokovnih publikacij, v Gozdarski založbi. 

 

Delovno področje komisije določi organ, ki je komisijo imenoval in temu je komisija tudi 

odgovorna za svoje delo. Pooblastila komisije ne morejo presegati pristojnosti in pooblastil organa, 

ki jo je imenoval. 

Stalne komisije izdelajo poslovnik. 

 

25. člen 

 

Stalne komisije in sekcije ZGDS so: 

 

 komisija za evropske pešpoti, 

 komisija za gozdarsko strokovni terminologijo, 

 komisija za popularizacijo gozdov in gozdarstva, 

 komisija za strokovno izobraževanje, 

 sekcija za prostoživeče živali (zlasti ogrožene vrste), 

 komisija za stike s tujino, 

 komisija za gozdarsko etiko, 

 sekcija Prosilva za Slovenijo. 

 

Stalne dejavnosti so: 

 

 izdajanje revije Gozdarski vestnik, 

 delovanje Gozdarske založbe, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZVEZAGOZDARSKIHDRUŠTEVSLOVENIJE 
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA 

Davčnašt. 61337765; Matičnašt. 5010365 
Email: zveza.gozd@gmail.com 

 

 22 

 

V. MATERIALNO - FINANČNO POSLOVANJE ZGDS 

 

26. člen 

 

Prihodki ZGDS so: 

 

 prihodek od članarin in prispevkov članov, 

 prihodek od naročnin in kupnin, 

 dohodek iz naslova materialnih pravic zveze društev, 

 dodeljena sredstva organov Republike Slovenije za financiranje programa ZGDS, 

 dotacije, 

 darila in volila, 

 drugi prihodki. 

 

27. člen 

 

Premoženje ZGDS sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last ZGDS in so kot take 

vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem ZGDS upravlja IO ZGDS. 

Premičnine in nepremičnine se lahko kupijo ali odprodajo le na podlagi sklepa Občnega zbora 

ZGDS. 

 

28. člen 

 

Finančno poslovanje ZGDS se odvija preko žiro računa pri Agenciji za plačilni promet in 

deviznega računa. 

Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. 

Evidence finančnega poslovanja se vodijo ločeno po stroškovnih nosilcih, pri čemer se šteje za 

stroškovne nosilce: 

 

 splošna služba ZGDS, 

 stalne komisije, 

 revija Gozdarski vestnik, 

 Gozdarska založba, 

 sekcija Prosilva za Slovenijo. 

 

Denarna sredstva ZGDS vodi blagajnik v blagajniški knjigi. 
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VI. SPLOŠNA SLUŽBA 

 

29. člen 

 

Za opravljanje administrativnih, tehničnih, finančnih, uredniških in založniških ter drugih poslov 

skupnega pomena se lahko oblikuje splošna služba s stalnimi delavci. 

Upravni odbor ZGDS določi organizacijo, delovno področje in sistemizacijo delovnih mest. 

 

 

 

VII. PRENEHANJE DELOVANJA ZGDS 

 

30. člen 

 

ZGDS preneha z delovanjem: 

 

 s sklepom Občnega zbora, če sta za prenehanje glasovali najmanj dve tretjini delegatov 

območnih društev in sekcij ZGDS, 

 po samem zakonu. 

 

V primeru prenehanja se premoženje razdeli med članice zveze. 

 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

31. člen 

 

Ta pravila veljajo od dne, ko jih je sprejel Občni zbor ZGDS. 

 

32. člen 

 

Z dnem uveljavitve teh pravil, prenehajo veljati Pravila Zveze gozdarskih društev Slovenije 

sprejeta na Občnem zboru 23. oktobra 1997. 

 

 

Ljubljana,  

 

Predsednik 

Zveze gozdarskih društev Slovenije 

Jože Falkner 
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D) 

PRAVILNIK O ZALOŽNIŠKI DEJAVNOSTI 

 

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

Večna pot 2,1000 Ljubljana, Slovenija 

 

Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije je 24. aprila 2013 sprejel  

 
 

PRAVILNIK 

 

O ZALOŽNIŠKI DEJAVNOSTI ZVEZE GOZDARSKIH 

DRUŠTEV SLOVENIJE 
 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Vrsta in namen založniške dejavnosti 

 

Založniško dejavnost Zveza gozdarskih društev Slovenije opravlja z dejavnostjo  Gozdarske 

založbe, ki zagotavlja publiciranje strokovnih, znanstvenih in poljudoznanstvenih del namenjenih 

za strokovno spopolnjevanje gozdarskih strokovnjakov, lastnikov gozdov in javnosti in izdajanjem 

strokovne in znanstvene revije Gozdarski vestnik. Gozdarska založba izdaja tudi publikacije za 

promocijo gozda in gozdarstva. 

 

2. člen 

Gozdarska založba 

 

Letni program Gozdarske založbe sprejema na osnovi ponudb avtorjev, potreb Zveze gozdarskih 

društev Slovenije ali potreb in želja gozdarskih inštitucij Izvršilni odbor Zveze gozdarskih društev 

Slovenije (IOZGDS), ki opravlja tudi naloge uredniškega odbora. Dela, ki jih objavlja Gozdarska 

založba morajo imeti ustrezno strokovno oceno (recenzijo). 

Za opravljanje nalog urejanja in financiranja delovanja Gozdarske založbe se smiselno uporabljajo 

določbe tega pravilnika za strokovno revijo Gozdarski vestnik.  

Naloge urednika Gozdarske založbe in Gozdarskega vestnika, lahko opravlja isti urednik, če tako 

odloči Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije. 

 

3. člen 

Vsebina revije Gozdarski vestnik 
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Gozdarski vestnik je slovenska strokovna in znanstvena revija. Izhaja v 10 številkah (osmih 

zvezkih). Obseg in vsebina mora zadovoljevati kriterijem za znanstvene periodične publikacije 

Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Revija izhaja v slovenskem jeziku, 

izvlečki vseh strokovnih in znanstvenih razprav so prevedeni v angleščino, znanstvene razprave in 

za mednarodno javnost zanimive strokovne razprave so povzete v angleškem jeziku.  

Desetina obsega revije je namenjena različnim aktualnim informacijam s področja gozdarstva. 

 

4. člen 

Izdajatelj revije Gozdarski vestnik 

 

Gozdarski vestnik izdaja Zveza gozdarskih društev Slovenije, (ZGDS) Večna pot 2, 1000 

Ljubljana.  

 

5. člen 

Organi revije Gozdarski vestnik 

 

Organi revije Gozdarski vestnik so: 

 uredniški odbor, in 

 urednik.  

 

6. člen 

Uredniški odbor 

 

Uredniški odbor imenuje IO ZGDS na predlog glavnega urednika. 

 

Uredniški odbor oblikuje letno programsko zasnovo revije in skrbi za njeno uresničevanje, skrbi 

za reden dotok strokovnih in znanstvenih razprav, opravlja recenzijsko delo ter bdi nad rednim 

izhajanjem. V primeru različnih recenzijskih ocen ali mogočih spornih objav presoja o objavi ali 

zavrnitvi prispevka. 

 

Uredniški odbor deluje na skupni ali korespodenčni seji. 

 

Uredniški odbor predstavlja 16 članov, ki zastopajo vsa področja gozdarstva. Od teh so trije 

predstavniki gozdarskih ustanov držav iz Evropske unije.  

 

7. člen 

Odgovorni urednik 

 

Odgovornega urednika imenuje Občni zbor ZGDS na volilnem občnem zboru. Odgovorni urednik 

opravlja naslednje naloge: 

 vodi uredniški odbor; 

 izvaja sklepe in stališča uredniškega odbora; 
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 opravlja vsa dela v zvezi z urejanjem in izdajanjem revije; 

 pripravlja predloge dnevnih redov in gradiva za seje organov revije ter vsa strokovna, 

tehnična in druga dela potrebna za pripravo sej; 

 skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo, uredniško politiko in 

novinarsko etiko;  

 zagotavlja spoštovanje Zakona o medijih; 

 na osnovi ponudb predlaga Izvršilnemu odboru ZGDS lektorja, prevajalca, grafičnega 

oblikovalca, tiskarja in druge izvajalce revije; 

 skrbi za razvoj revije in naklado; 

 nadzira izvajanje pogodb o tehnični pripravi, tisku in distribuciji revije; 

 lahko zaradi različnih vzrokov predlaga avtorju skrajšanje članka ali to opravi sam. 

 opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih in tem pravilnikom. 

 pripravi osnutek letnega vsebinskega in finančnega dela programa GV in ju posreduje 

IOZGDS. 

 

Za urednikovanje in tehnično izvedbo izdajanja revije, to je za pripravo za tisk, tisk in distribucijo, 

sklene IOZGDS pogodbo z izbranimi izvajalci. 

 

8. člen 

Obvezna vsebina podatkov, ki morajo biti objavljeni 

 

Na vsakem izvodu revije Gozdarski vestnik morajo biti, na vidnem mestu, objavljeni naslednji 

podatki: 

 izdajatelj revije, 

 ime in priimek glavnega in odgovornega urednika, 

 imena in priimki in znanstveni nazivi članov uredniškega odbora, 

 ime in priimek lektorja, 

 izvajalca grafične priprave revije, 

 tiskarja revije, 

 letna naročnina in cena posamezne številke revije, 

 kontaktni podatki glavnega in odgovornega urednika in uredništva, 

 mednarodna standardna številka za serijske publikacije (ISSN) in univerzalna decimalna 

klasifikacija (UDK). 

 

9. člen 

Viri in način financiranja revije 

 

Izdajanje revije se financira iz naslednjih virov: 

 iz pridobljenih sredstev od naročnine, 

 iz sredstev, pridobljenih od prodaje oglasnega prostora, 

 iz sredstev sponzorjev in donatorjev, 



 
 

ZVEZAGOZDARSKIHDRUŠTEVSLOVENIJE 
Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA 

Davčnašt. 61337765; Matičnašt. 5010365 
Email: zveza.gozd@gmail.com 

 

 27 

 

 iz namensko odobrenih javnih sredstav (Javne agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije in ministrstva pristojnega za področje gozdarstva). 

 

Na podlagi veljavnih predpisov se finančno poslovanje vodi v ZGDS. 

 

 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

Veljavnost tega pravilnika 

 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan, po tem ko ga sprejme in potrdi Občni zbor ZGDS.  

Objavi se v reviji Gozdarski vestnik. 

Ljubljana,  

Predsednik 

Zveze gozdarskih društev Slovenije 

Jože Falkner 

 

 

E)  

Zadeva: Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije 

 

Vsem gozdarskim društvom je bil na podlagi strinjanja članov IO ZGDS in na podlagi predloga 

prisotnih na Občnem zboru zveze, dne 9.maja 2013 posredovan dopis: 

 

VSEM DRUŠTVOM 

Spoštovani kolegi, 

dne 24.4.2013 je bil sklican redni Občni zbor zveze, na katerem naj bi bile obravnavane pomembne 

točke za delovanje zveze: sprejem poročila za leto 2012 (vsebinski del, bilanca), sprejem programa 

dela za leto 2013 in finančnega načrta, sprejem sprememb in dopolnitev pravil zveze in sprejem 

pravilnika o založniški dejavnosti. Zaradi pomembnosti točk je bila najava občnega zbora in 

zagotovitev gradiva zanj dovolj zgodnja. V elektronski pošti z dne 15.4.2013 ste bili 

zaprošeni:''Prosim vas takoj javite, če boste za predlagani datum lahko zagotovili udeležbo vaših 

delegatov. Če ne, prosim, predlagajte sprejemljivejši datum za sklic občnega zbora.''  

Na zaprosilo ni bilo predlogov in žal moramo ugotoviti tudi, da občni zbor kljub temu ni bil 

sklepčen. Prisotna so bila le društva: DIT gozdarstvo Novo mesto, DIT gozdarstvo Brežice, 

Kranjsko gozdarsko društvo, Podravsko gozdarsko društvo in sekcija Prosilva Slovenija. 

 

Neljubi zaplet poskušamo rešiti tako, da ne bi bil potreben ponovni sklic. Ker na nobeno točko 

dnevnega reda ni bilo pripomb, sklepamo, da se s predlaganimi vsebinami strinjate in bi jih vaši 

delegati, če bi prisostvovali zboru tudi potrdili. Če nimamo prav, nam boste sporočili v povratni 

pošti in bo to razvidno tudi iz nepotrjenih predlaganih sklepov.  
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NA PODLAGI PREDLAGANEGA IN OBRAVNAVANEGA DNEVNEGA REDA REDNEGA 

OBČNEGA ZBORA ZGDS, ki je bil 24.4.2013 sprejemamo in potrjujemo naslednje sklepe: 

1. Za predstavnika društva   naziv društva na občnem zboru so bili določeni naslednji delegati 

(ime in priimek delegata): 

-  

-  

-  

Predsednik društva 

(podpis in žig) 

 

2. Iz poročil je razvidno, da je bil program realiziran in da so bila za realizacijo porabljena 

sredstva v skladu s finančnim načrtom. Realizacija finančnega načrta v glavnih postavkah je bila:                                     
- prenos sredstev iz leta 2012                                     43.798 €- prihodki iz dejavnosti za leto 
2012                          25.835 €- dotacije, sponzorstva in reklame v letu 2012          3.204 € 

Sprejme se poročilo o realizaciji programa dela in finančnega načrta ZGDS za leto 2012 z 

bilanco, ki jo je izdelal računovodski servis A-Enter. 

(ime in priimek delegata in podpis) 

 

3. Sprejme se Predlog programa dela in finančnega načrta ZGDS za leto 2013 in se 

IOZGDS zavezuje, da ga realizira v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

 

(ime in priimek delegata in podpis) 

 

4. Sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve Pravil Zveze gozdarskih društev 

Slovenije, ki bodo omogočile racionalnejše delo zveze. S pravili se število organov zveze 

zmanjšuje na Občni zbor in Izvršilni odbor, naloge Upravnega odbora pa se smiselno porazdelijo 

na njiju. Njima se hkrati dodaja tudi nekatere naloge, ki jih zahteva založniška dejavnost zveze. 

Predlagane spremembe določajo tudi, da ima vsako društvo (ne glede na število članov) na 

občnem zboru zveze enega delegata. 

 

(ime in priimek delegata in podpis) 

 

5. Sprejme se Pravilnik o založniški dejavnosti s katerim se podrobneje opredeljuje stalne 

dejavnosti ZGDS, ki so določene s pravili ZGDS. 

 

 

(ime in priimek delegata in podpis) 

 

 

 

Na zvezo ni prispela nobena pobuda, ki bi nasprotovala predlagani rešitvi za sprejem sklepov 

Občnega zbora ZGDS.  
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Z dopisi so prišli od društev, ki so jih poslala, brez izjeme potrjeni sklepi. Društva so zvezi 

posredovala sklepe, ki so sestavni del zapisnika občnega zbora. Rezultati pisnih odgovorov so 

naslednji: 

 

SEZNAM DELEGATOV IN POTRDITEV SKLEPOV 

  NaknadnapotrditevsklepovObčnegazboraZG

DS 

 DELEGAT,  

(ime in priimek) 

SKLEP  

1 

SKLEP 

2 

SKLE

P 3 

SKLE

P 4 

SKLE

P 5 

 

GOZDARSKO DRUŠTVO BLED Gregor Jan da da da da da  

       

       
GOZDARSKO DRUŠTVO MEDVED Janez Konečnik da da da da da  

       
CELJSKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO 

       

       
KRAŠKO GOZDARSKO DRUŠTVO BoštjanKošiček da da da da da  
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOVGOZDARSTVA NOVO 
MESTO  
(DITGOZDARSTVA NOVO 
MESTO) 

       

       

       

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOVGOZDARSTVA 
LJUBLJANA 

       

       

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOVGOZDARSTVABREŽIC
E 

       

       

SAVINJSKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO NAZARJE, (SAGD) 

 

AlojzGluk da da da da da  

       

KRANJSKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO 

       

       

       
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOVGOZDARSTVAPOSOČJ
A (DITGOZDARSTVAPOSOČJA 

Helena Zorn da da da da da  

Zoran Zavrtanik       

       

KOROŠKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO SLOVENJGRADEC 
(KGD) 

       

       

GOZDARSKO DRUŠTVO 
POSTOJNA 

Adolf Trebec da  da da da da  
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DRUŠTVO INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOVGOZDARSTVA 
POMURJA 

       

       

PODRAVSKO GOZDARSKO 
DRUŠTVO 
 

JožefMrakič da da da da da  

Matjaž Vrecl       

MatejaCojzer       
DRUŠTVO  
ŠTUDENTOV 
GOZDARSTVA 

JašaSaražin da da da da da  

       

       
SEKCIJA PROSILVA Slovenija        

 UDELEŽENE

C 

(ime in priimek) 

      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Zbir rezultatov iz poslanih dopisov in rezultata sklepov delegatov društev, ki so bili prisotni na 

občnem zboru pokaže, da so sklepi soglasno sprejeti, brez glasu proti.  

Svoje volje do sklepov občnega zbora ni izrazilo le Koroško gozdarsko društvo Slovenj Gradec. 

 

 

Rezultate zbral in analiziral: 

 

Jože Falkner 

 

Zapisal:         Zapisnik overil: 

Mitja Skudnik,                                                                                           mag. Andrej Breznikar 

Jože Falkner 


