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DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

 

VABILO 
na občni zbor 

 
ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

 
 

 

 

 

 

 

Sklicujem 

redni občni zbor ZGDS, 
 

ki bo 

v sredo, 25. marca 2015 

ob16:00 uri 
 

v 

VELIKI SEJNI SOBI 
na 

Gozdarskem inštitutu Slovenije 
 
 
 
 

 
DNEVNI RED 

1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega 

zbora 

2. Izvolitev verifikacijske komisije in 

imenovanje zapisnikarja ter overovateljev 

zapisnika 

3. Predstavitev poročil za leto 2014 

(predsednik, blagajnik, urednik GV in 

založbe, predsedniki sekcij in komisij, 

poročilo Nadzornega odbora) 

4. Razprava o poročilih 

5. Poročilo verifikacijske komisije 

6. Sprejem poročila 

7. Predstavitev dopolnjenih pravil ZGDS kot 

jih je predlagala UE Ljubljana 

8. Razprava o pravilih 

9. Potrditev in sprejem dopolnjenih pravil 

ZGDS 

10. Predstavitev, razprava in sprejem pravil 

sekcije Prosilva Slovenija 

11. Predstavitev predloga programa in 

finančnega načrta ZGDS za leto 2015 

12. Razprava o programu in finančnem načrtu  

13. Sprejem programa ZGDS za leto 2015 

14. Razno 

15. Klepet ob sendviču, soku in kavici 
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Datum: 25.3.2015 
 

Zadeva: Zapisnik Občnega zbora Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) 
 
Občni zbor ZGDS je potekal v sredo, 25.3.2015,od 16:10 do 19:15  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: Tomaž Polajnar 

 SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE: Alojzij Gluk 

 DRUŠTVO ŠTUDENTOV GOZDARSTVA: Jernej Javornik 

 GOZDARSKO DRUŠTVO POSTOJNA: Adolf Trebec 

 DIT GOZDARSTVA POSOČJE: Zoran Zavrtanik 

 SEKCIJA PROSILVA SLOVENIJA: Tone Lesnik 

 TERMINOLOŠKA KOMISIJA: Vasja Leban 

 GD MEDVED in KOMISIJA ZA ŠPORT IN EU POTI: Janez Konečnik 

 ZALOŽBA ZGDS: mag. Franc Perko 

 ZGDS: Jože Falkner, predsednik 

 ZGDS: Mitja Skudnik, tajnik 
 
Na občnem zboru je bilo prisotnih 13 članov in sicer predstavniki osmih društev, predsedniki dveh 
komisij, ene sekcije in predstavnik založniške dejavnosti ter predsednik in tajnik zveze. Prisotni so bili 
tudi člani 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 2014 (predsednik, blagajnik, urednik GV in založbe, predsedniki 

sekcij in komisij, poročilo Nadzornega odbora) 
4. Razprava o poročilih 
5. Poročilo verifikacijske komisije 
6. Sprejem poročila 
7. Predstavitev dopolnjenih pravil ZGDS kot jih je predlagala UE Ljubljana 
8. Razprava o pravilih 
9. Potrditev in sprejem dopolnjenih pravil ZGDS 
10. Predstavitev, razprava in sprejem pravil sekcije Prosilva Slovenija 
11. Predstavitev predloga programa in finančnega načrta ZGDS za leto 2015 
12. Razprava o programu in finančnem načrtu  
13. Sprejem programa ZGDS za leto 2015 
14. Razno 
15. Klepet ob sendviču, soku in kavi 

 
Ad 1: Za člane delovnega predsedstva so bili predlagani Jože Falkner (kot predsednik ZGDS), Lojze Gluk 
in Viktor Turk. 
 
Vse predlagane člane so delegati potrdili in predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora. 
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Ad 2: Za člane verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovatelja zapisnika so bili predlagani: 

- Verifikacijska komisija: Adolf Trebec in mag. Andrej Breznikar 
- Zapisnikar: Mitja Skudnik 
- Overovatelja zapisnika: mag Andrej Breznikar in Janez Konečnik 

 
Vsi predlagani člani so bili soglasno izvoljeni.  
 
 
Ad 3: Predsednik Jože Falkner je predstavil poročilo o delu ZGDS v letu 2014. Poročilo je bilo 
posredovano tudi društvom in je del priloge zapisnika. Izpostavil je, da je bil program ZGDS za leto 2014 
v celoti izveden, razen nekaterih programskih točk, ki so bile v program uvrščene že nekaj let 
zaporedoma: javne razprave o ZG, oblikovanje foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih virov. Te 
točke ostajajo aktualne tudi v programskem letu 2015. Vse programske vsebine, ki so bile v letu 2014 
najpomembnejše za delo zveze, pa so bile izvedene. 
 
V letu 2014 je ZGDS prejela poročilo o delu samo  DIT GOZDARSTVA POSOČJE, SAVINJSKO 
GOZDARSKEGA DRUŠTVA NAZARJE in DRUŠTVA ŠTUDENTOV GOZDARSTVA, kljub temu, da so bila 
društva 13.11.2014 zaprošena, da posebno o akcijah, pomembnih za širšo javnost, posredujejo 
poročilo. Predsednik je prosil, da bi v bodoče vsa društva poslala poročila o svojem delu in tako bi bila  
ZGDS bolj obveščena o delu društev in bi imela lažje delo za sofinanciranje akcij širšega javnega 
pomena. Nasploh je izrazil mnenje, da je komunikacija med društvi in ZGDS še vedno preskromna, 
čeprav je za to na razpolago veliko možnosti. Tudi spletna stran ZGDS, kjer ima vsako društvo svoj 
prostor, je premalo izkoriščena. 
 
V nadaljevanju so bila na OZ predstavljena še naslednja poročila: 

- Janez Konečnik je predstavil delo Komisije za šport. Delo komisije je potekalo po programu. V 
letu 2014 so ponovno organizirali gozdarske zimske športne igre. Člani pa so se udeleževali tudi 
tekmovanj v košarki in tenisu. Podrobneje so aktivnosti navedene v poročilu predsednika. 

- Založniška dejavnost ZGDS –  mag. Franc Perko je poudaril, da je v letu 2014 revija Gozdarski 
vestnik izhajala po načrtu. V letu 2014 je ZGDS izdala tudi knjigo Začetki načrtnega 
gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem – Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter 
bovške in tolminske gozdove. Knjiga je bila predstavljena na številnih predstavitvah za javnost. 
Ponovno je bila izpostavljena težava s pomanjkanjem strokovnih prispevkov za GV (predvsem 
s področja gozdne ekonomike in pridobivanja lesa) in kratkih prispevkov iz prakse, pa tudi za 
prispevke o delu društev je prostor v GV. 

- Sekcija Prosilva Slovenija: Tone Lesnik je predstavil delo sekcije. Ena pomembnejših aktivnosti 
sekcije v letu 2014 je bila organizacija proslavitve 25. obletnice ustanovitve Prosilve v Nazarjah 
kot mednarodne organizacije, katere član je tudi sekcija Prosilva Slovenija. 

- Terminološka komisija: Vasja Leban je pojasnil, da je komisija pridobila nove, mlajše člane in 
da razmišljajo, kako bi lahko delo komisije približali splošni in strokovni javnosti. Delo komisije 
poteka nemoteno in sicer se še vedno sestanejo enkrat na mesec.  

- Delo Komisije za evropske pešpoti: delo je v imenu Jožeta Praha predstavil Janez Konečnik. 
Komisija, katere soustanovitelji so Turistična zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Zavod 
za gozdove Slovenije in ZGDS, še deluje. Aktivni so predvsem člani Planinske zveze Slovenije, 
člani zavoda in predvsem Jože Prah kot predsednik in glavni motor komisije.  

- Finančno poročilo ZGDS za leto 2014: Mitja Skudnik je potem, ko je razdelil preglednico iz 
bilance finančnega poslovanja, predstavil, da je imela ZGDS v letu 2014 za 40.360 € prihodkov 
in 43.595 € odhodkov. Pojasnil je, da je bil primanjkljaj prihodkov pokrit iz sredstev prenesenih 
iz prejšnjega leta. 
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- Poročila društev – za leto 2014 so poročila o delovanju na ZGDS poslala tri društva in sicer 
SAVINJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO NAZARJE, DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV 
GOZDARSTVA POSOČJE in DRUŠTVO ŠTUDENTOV GOZDARSTVA.  

 
Ad 4: 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 700  evrov: 
- Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje                   300 € 
- DIT gozdarstvo Posočje                                           200 € 
- Društvo študentov gozdarstva                               200 € 
 
Gozdarska društva so bila pozvana,  naj v prihodnje o svojih aktivnostih za širšo javnost sproti obveščajo 
preko spletne strani ZGDS. 
 
Član nadzornega odbora mag. Franc Perko je na kratko predstavil glavne ugotovitve in sicer, da je bilo 
delo ZGDS v letu 2014 v skladu s programom in s pravili ZGDS ter veljavnimi predpisi. Pojasnil je, da v 
ZGDS poteka izključno negotovinsko poslovanje in da je finančni del poročila (bilanco) pripravila 
računovodska hiša UNIJA, ki po pogodbi vodi finančno poslovanje ZGDS. 
 
Ad 5: Predsednik verifikacijske komisije mag. Andrej Breznikar je potrdil sklepčnost OZ. Verifikacijska 
komisija je ugotovila, da je OZ sklepčen,saj je na zboru prisotnih 8 delegatov gozdarskih društev od 
štirinajstih, in predsedniki dveh komisij, ene sekcije in urednik GV in Gozdarske založbe ter predsednik 
in tajnik zveze. Udeležba je razvidna iz priložene liste udeležencev. 
 
Ad 6: Poročilo predsednika o delu in realizaciji finančnega načrta za leto 2014, s poročili komisij in 
sekcije so bila soglasno sprejeta in so del prilog zapisnika OZ. 
1. SKLEP:  
Sprejme se Poslovno poročilo Zveze gozdarskih društev Slovenije za leto 2014 s poročilom o finančnem 
poslovanju (bilanco). 
2. SKLEP:  
Realizira se sofinanciranje akcij širšega javnega pomena v naslednjih zneskih: 
- Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje                   300 € 
- DIT gozdarstvo Posočje                                           200 € 
- Društvo študentov gozdarstva                               200 € 
 
Ad 7: Predsednik Jože Falkner je prisotnim predstavil dopolnjena pravila ZGDS, kot jih je, na podlagi 
vloge za potrditev sprememb pravil ZGDS z dne, 10.12.2014, predlagala UE Ljubljana v dopisih z dne 
,2.1.2015 in 24.3.2015 in potrdil IO zveze. Predlagane dopolnitve pravil pomenijo predvsem uskladitve 
s predpisi o društvih. Društva so dobila predhodno v usklajevanje predlog dopolnjenih pravil in tudi 
čistopis pravil z upoštevanimi dopolnitvami, kot jih je predlagala UE Ljubljana v zadnjem dopisu. Pravila 
so priloga zapisnika.  
 
Ad 8: Prisotni so se s spremembami in dopolnitvami strinjali, čeprav je bila vrsta vprašanj namenjena 
dejstvu, da so spremembe in dopolnitve obširnejše ,kot so bile sprejete v letu 2013. Razumeli so, da 
gre za  spremembe, kot so bile 24.3.2013 sprejete zaradi bolj operativnega dela ZGDS in da so jim hkrati 
dodane tudi dopolnitve za uskladitev pravil s predpisi o društvih, kot je predlagala UE. V razpravi so 
prisotni delegati spremembe podprli, saj vsebinskih dopolnitev ni bilo. Opozorili so na dvoje očitnih 
pomot: 

- v 16. členu, v osmi alinei, je pravilno ZGDS namesto ZGOS, 
- v 29. členu, v drugi alinei, je pravilno strokovno namesto strokovni. 

Ugotovili so tudi, da bi lahko nova pravila ZGDS služila kot osnova za popravke pravil tudi pri društvih, 
predvsem zaradi uskladitve s predpisi.  
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Ad 9: Čistopis dopolnjenih pravil s pripombami in dopolnitvami UE Ljubljana z dne, 2.1.2015 in 
24.3.2015 ter popravki očitnih pomot, so delegati društev soglasno sprejeli.   
SKLEP:  
Sprejme se čistopis pravil, vodstvo ZGDS pa se zadolži, da jih do 2.4.2015 posreduje UE Ljubljana v 
potrditev. 
 
Ad 10: Tone Lesnik je predstavil pravila sekcije Prosilva Slovenija. Pojasnil je, da so bila pravila že 
sprejeta na OZ, da pa so bila tudi zaradi spremenjenih pravil ZGDS dopolnjena in jih sekcija predlaga v 
ponovni sprejem.   
V razpravi delegati niso imeli pripomb in predlogov za vsebinske spremembe. Pravila so bila s strani 
prisotnih soglasno potrjena oziroma sprejeta. Pravila so priloga zapisnika. 
SKLEP: 
Sprejme se pravila sekcije Prosilva Slovenija. 
 
Ad 11: Predsednik ZGDS Jože Falkner je predstavil Predlog programa dela in finančnega načrta ZGDS 
za leto 2015. 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. V 
primerjavi s posredovanim predlogom programa so spremembe le v finančnem delu, kjer je zaradi 
napake v seštevkih  in zmanjšanju nekaterih postavk predlagana manjša poraba finančnih sredstev za 
realizacijo programa. 
 
Ad 12: V razpravi po uvodu, ki ga je o predlogu programa dela podal predsednik, predlogov za 
dopolnitev programa ni bilo. Pojasnjeno je bilo, da terminološka komisija načrtuje povečano uporabo 
spletne strani za pojasnjevanje in razčiščevanje uporabe strokovnega izrazja, izražena je bila misel, da 
bi morda lahko aktivirali stroko tudi z organiziranimi ogledi strokovno zanimivih rešitev in objektov v 
praksi. Oblikovan je bil predlog, naj bi društva izdelala predlog takih ogledov na svojem področju.  
 
Ad 13: Udeleženci OZ so program dela in finančni načrt za leto 2015 soglasno sprejeli in dali IO ZGDS 
zavezo, da ga realizira v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
SKLEP: 
Sprejme se Program dela ZGDS za leto 2015 s finančnim načrtom. 
 
Ad 14: Razno 
Mag. Andrej Breznikar je predstavil, da bo v letu 2014 Teden gozdov potekal pod imenom »Nega 
gozda« in pojasnil, da bo v mesecu aprilu razgovor vseh akterjev, ki pri realizaciji TG sodelujejo. 
 
 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 18:30 uri. 
 
Zapisal:         Zapisnik overil: 
Mitja Skudnik,                                                                                           mag. Andrej Breznikar 
 
                                                                                                                               Janez Konečnik: 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

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 2014 so s svojimi aktivnostmi za širšo javnost izstopala tri društva tudi zato, ker 
je zveza prejela samo njihova poročila o akcijah širšega pomena, čeprav so bila k poročanju pozvana: 
Savinjsko GD Nazarje je tudi v letu 2014 izvedlo različne aktivnosti za širšo javnost, v mnogih pa je tudi 
sodelovalo pri organizaciji. Tako kot vsako leto je s svojo dejavnostjo tudi v letu 2014 pustilo pečat v 
širšem okolju. 
 
Podravsko GD poroča, da je v letu 2014 za širšo javnost organiziralo ogled mestnih gozdov v okviru TG, 
sodelovalo pri vodenju po učnih poteh, pri postavitvi spomenika splavarjem, ureditvi gozdarskega 
muzeja in postavitvi razstave ob 60. letnici gozdnogospodarskega načrtovanja na tem področju. 
 
Društvo študentov gozdarstva je v svoji zgodovini že kar  petkrat zapovrstjo organiziralo mednarodno 
srečanje študentov gozdarstva, ki se ga je udeležilo čez 30 študentov, ki so pozitivne vtise o gozdovih 
in gospodarjenju z njimi v Sloveniji prenesli v različne države. Mednarodno srečanje na prehodu zime 
v pomlad je tudi v letu 2014 doseglo svoj namen. 
 
V letu 2014 je zveza na Upravno enoto Ljubljana naslovila vlogo za registracijo spremenjenih pravil 
zveze, ki so bila na dnevnem redu občnega  zbora v letu 2013 in dokončno sprejeta na podlagi zaključka 
seje, ki je bil opravljen z analizo rezultatov dopisne seje dne 12.6.2013. Zveza pričakuje odgovor 
upravne enote na vloženo prošnjo za potrditev spremenjenih pravil. 
 
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 sprejemajo in zagotavljajo 
njegovo realizacijo vse štiri ustanove. 
 
ZGDS je sprejeti program za leto 2014 izvedla v zmanjšanem obsegu tudi zaradi manj zbranih sredstev 
kot je bilo predvideno v finančnem načrtu. Nerealizirane so ostale nekatere programske točke, ki so 
bile v program uvrščene že nekaj let zaporedoma: javne razprave o ZG, oblikovanje foruma za 
ohranjanje in izboljševanje vodnih virov. Te točke ostajajo aktualne tudi v programskem letu 2015. Vse 
programske vsebine, ki so bile v letu 2014 najpomembnejše za delo zveze pa so bile izvedene. 
 
23. aprila 2014 je bil organiziran redni občni zbor zveze, ki se ga je udeležilo: 10 delegatov društev, 4 
predstavniki komisij in sekcije, urednik GV in GZ ter predsednik in tajnik zveze. Redni občni zbor je bil 
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sklepčen. Na njem je bila sprejeta bilanca poslovanja zveze tako po vsebinski kot tudi po finančni plati 
ter program dela in finančni načrt za leto 2014. 

V okviru tedna gozdov je bilo organiziranih vrsta aktivnosti od katerih so nekatere postale tudi 
tradicionalne in jih izvajajo predvsem OE Zavoda za gozdove Slovenije. V največji meri gre zahvala za 
realizacijo programa ob tednu gozdov tako kot že vrsto let, Zavodu za gozdove Slovenije in njegovim 
območnim enotam, ki so organizirale vrsto javnih prireditev namenjenih seznanjanju z gozdom in 
njegovim pomenom. Zveza sodeluje kot soorganizator tedna in je sodelovala pri sofinanciranju plakata. 
V letu 2014 je bil teden gozdov od 24.maja do 1. junija in je potekal pod geslom »SKUPAJ ZA GOZD«. 
Osrednja prireditev je bila v deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem 24. maja, v okviru katere so 
bila podeljena priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v letu 2014. V okvir tedna je bilo umeščeno 
tudi posvetovanje ''Zelena delovna mesta za gozdarje'' in znanstveno posvetovanje ''Gozd in les'' s 
temo »Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu«.  

27.11.2014 je zveza organizirala posvet z naslovom ''Načrtovanje v gozdarstvu – nujno orodje za 
usmerjanje razvoja in rabe gozdov''.  Na posvetu so referati in razprava prispevali k oblikovanju 
kritičnega pogleda na stanje, aktualne probleme, potrebe in možnosti za posodobitev in razvoj 
načrtovanja. 
 
Cilj posveta je bil tudi, da se ugotovijo možnosti za fizično in finančno realizacijo načrtovanega, kar je 
pogoj za zagotovitev trajnosti in načrtovanega razvoja gozdov. V pripravi in realizaciji posveta je 
sodelovalo 17 referentov iz 7 organizacij. Udeležencev posveta pa je bilo okoli 80. Posvet je opravičil 
pričakovanja in potrdil dejstvo, da je potrebno z gozdovi načrtno gospodariti, še toliko bolj, ker se bodo 
pritiski nanje v bodočnosti povečevali. Spremljanje stanja gozdov in usmerjanje njihovega razvoja pa 
omogoča njihovo trajnostno delovanje. Referati in zaključki posveta bodo objavljeni v tematski številki 
Gozdarskega vestnika (letnik 73). 
 
V pripravah sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih se v letu 2014 ni dogajalo nič posebnega. 
Spremembe ZG ob spremembi vlade očitno niso bile na programu. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire je svoja prizadevanja za razmisleke o sistemu gospodarjenja z gozdovi usmeril v 
organiziranost na področju gozdarstva. Sprejet zakon, ki naj bi določal in omogočal učinkovito 
ukrepanje pri odpravljanju izrednih posledic žleda v januarju in februarju 2014, ki je v gozdovih 
poškodoval okoli 9 mio m3 drevja (Zakon o odpravi posledic žleda…). V letu 2014 je bilo odpravljenih 
okoli 1/3 posledic. Načrtuje se, da bo sanacija zaključena v 4 letih. 
 
Strokovne javnosti še vedno nismo uspeli dovolj animirati za razčiščevanje strokovnih dilem in odprtih 
vprašanj na spletni strani zveze. IO ZGDS ima to vsebino za trajno nalogo in jo je tako opredelil tudi 
komisiji za izobraževanje. S tako interpretacijo naj bi jo sprejel tudi občni zbor. 
 
V letu 2014 je skladno s programom  izhajal 72. 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. 
 
Gozdarski vestnik je v letu 2014 izhajal v skladu z terminskim načrtom in v načrtovanem obsegu ter 
usmeritvami Uredniškega odbora (v skupnem obsegu 504 strani). 
 
Če se ozremo v posebnosti letnika 2014 velja opozoriti,  
- da je bilo nekaj več prostora namenjeno proučevanju zgodovine gozdov in gozdarstva; saj so ta 
spoznanja nujno potrebna za razumevanje današnjega razvoja gozdov in načrtovanje ustreznih 
ukrepov za bodočnost. 
- Ena od številk Gozdarskega vestnika je bila posvečena analizi izvajanja nacionalnega gozdnega 
programa, ki ga je Državni zbor sprejel novembra 2007, zveza pa je realizacijo NGP obravnavala tudi na 
posvetovanju.  
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- Nekaj znanstvenih razprav je bilo posvečenih novim metodam zbiranja podatkov v gozdarstvu za 
potrebe načrtovanja (zračno lasersko skeniranje površja v gozdarstvu, uporaba ortofotoposnetkov). 
- Posebna povečana številka Gozdarskega vestnika je bila posvečena oceni stanja gozdnih habitatnih 
tipov (Natura 2000) in gospodarjenju z njimi (za praprotnice in semenke, hrošče, gozdne ptice).  
Že nekaj časa se čuti, uredniški odbor pa stanja ni uspel spremeniti, pomanjkanje znanstvenih razprav 
s področja pridobivanja lesa in ekonomike gozdarstva. 
 
Lahko 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 400 izvodov je bila pri Gozdarski založbi izdana knjiga Začetki načrtnega gospodarjenja z 
gozdovi na Slovenskem – Flameckovi in Lesseckovi načrti za trnovski gozd in bovške in tolminske 
gozdove 1769 – 1771. Knjiga je nastala s prevodom in komentiranjem originalnih načrtov za navedene 
gozdove, ki so bili napisani v gotici. 
 
Izdaja monografije Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa dr. Boštjana Koširja, ki je bila tudi v 
založniškem programu zveze za to leto, ni bila pripravljena in bo izšla v naslednjem obdobju. 
 
S financiranjem, ki ga je zagotovil Zavod za gozdove Slovenije in samo izvedbo je bil realiziran natis 
knjižic Varno delo pri sečnji  in Varno delo s traktorji pri spravilu lesa, ki sta bili pri Gozdarski založbi 
izdani: Varno delo pri sečnji: 1995 in dopolnjena izdaja 2002; Varno delo s traktorji pri spravilu lesa 
1998. 
 
ZGDS je članica mednarodne organizacije za promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi PROSILVA 
Evrope. V njenem okviru deluje sekcija Prosilva Slovenije. V letu 2014 je sekcija organizirala oziroma 
aktivno sodelovala v naslednjih aktivnostih: 
- Udeležba na letnem srečanju Prosilva EU, september 2014, Švica 
- Izvedba prireditve ob 15. Obletnici ustanovitve Prosilva Slovenije (29. 11. 2014, Nazarje) 
- Sodelovanje pri akciji Obnovimo slovenske gozdove (sadnja sadik gozdnega drevja v gozdovih, 
poškodovanih po žledu 15. 11. 2014, Magolnik, OE Brežice) 
- Sodelovanje v aktivnostih gozdne pedagogike (Vrtec Andersen, Ljubljana,  november 2014, srečanje 
mentorjev - učiteljev v Pahernikovih gozdovih na Pohorju, april 2014))  
- Organizacija srečanja z romunskimi gozdarji, OE Brežice, 17. 10. 2014 
- Sodelovanje pri izvedbi osrednje prireditve Tedna gozdov v Šentrupertu na Dolenjskem 24. maja 
2014. 
 
Komisija za šport in rekreacijo je že tradicionalno najbolj aktivna na področju prirejanja in sodelovanja 
na različnih tekmovanjih gozdarjev, tudi mednarodnih. Običajno je največja udeležba na tekmovanjih 
v smučarskih disciplinah. 
 
V letu 2014 so bile izveden naslednje gozdarske športne prireditve: 
Smučarske prireditve  

1. V organizaciji Kranjskega gozdarskega društva je bilo 8. marca na Soriški planini  izvedeno 
slovensko smučarsko prvenstvo.  

2. Udeležili smo se gozdarskega smučarskega srečanja Alpe Adria, ki so ga gostili naši kolegi na 
Južnem Tirolskem (Italija). Srečanje je bilo od 24. do 26.2.2014 v kraju St. Magdalena- 
Noesstal.  

3. 45. Evropsko prvenstvu gozdarjev v nordijskih smučarskih disciplinah (EFNS). Na tem 
tekmovanju, ki je potekalo na Finskem (Joensuu) od 17.3. do 23.3.2014, nas je iz Slovenije 
nastopilo  le 6.  
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4. Državno gozdarsko prvenstvo v košarki, ki je v organizaciji GD Celje potekalo 11. aprila v 
Podčetrtku. 

 
Letne športne igre Alpe Adria 
Hrvaški gozdarji so od 10. do 12.10.2014 v Istri (Umag) pripravili letno varianto športnega srečanja Alpe 
Adria. Discipline so bile: biatlon, štafetni triatlon, odbojka na mivki, balinanje in vlečenje vrvi. Športno 
druženje je bilo zelo prijetno in za nas tudi uspešno. Osvojili smo veliko medalj in dosegli skupno zmago 
med ekipami. 
 
Tenis  

- Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija je bil tokrat v Sloveniji in sicer v oktobru v 
Novem Mestu in na Otočcu. 

- Nekaj naših gozdarjev se je udeležilo 12. državnega prvenstva delavcev gozdarstva in lesne 
industrije Hrvaške v Vinkovcih. 

 
Žal se ugotavlja, da je zaradi različnih razlogov udeležba na gozdarskih športnih prireditvah vedno 
manjša. Delno je to zaradi stroškov, najbolj pa na to vpliva višanje povprečne starosti zaposlenih v 
gozdarstvu in s tem tudi članstva ZGDS. 
 
Komisija za evropske pešpoti je kot že tradicionalno, tudi v tem letu organizirala pohode po določenih 
etapah evropskih pešpoti v Sloveniji in sodelovala pri organiziranju obnavljanja markacij na E6 in E7 in 
bila z udeležbo aktivna na različnih zborih pohodnikov. Kot vsako leto je bila tudi v letu 2014 aktivna v 
mednarodnih organizacijah pohodništva. Pričela je tudi s pripravami na obeležitev 40. letnice evropske 
pešpoti E6 v letu 2015. 
 
Terminološka komisija je tudi v letu 2014 nadaljevala s svojim delom. Tudi v letu 2014 se je komisija 
sestajala vsako drugo sredo v mesecu na BF ob 14.00. Sestala se je osemkrat. Predvsem je razpravljala 
o razlagah za 159 strokovnih izrazov, ki bili vključeni v abecedni seznam prevodov štirih zvezkov Lexicon 
silvestre iz drugih virov npr. standardov, izrazov o motornih žagah, lastnostih in napakah lesa, delovnih 
operacijah in strojih pri sečnji in spravilu lesa ter drugem. Razlage za te izraze je komisija postopoma 
objavljala v Gozdarskem vestniku in kot dodatek pripravila za zavihek Gozdarski slovar na spletni strani 
ZGDS. 
 
Iskali so odgovore na nekatera vprašanja o slovenskih izrazih za stroje in njihove sestavne dele ter našli 
primerne izraze in razlage zanje. Tudi to je bilo objavljeno v Gozdarskem vestniku. 
 
Razmišljati je komisija začela tudi o nekaterih problematičnih, manj primernih izrazih in besednih 
zvezah, ki so se že uveljavile v uporabi in iskati slovenske prevode za posamezne angleške izraze oz. 
obratno. 
 
V delo terminološke komisije so se ob koncu leta vključili trije novi mlajši sodelavci, ki so že predlagali 
spremembe za delo, zlasti za organizacijo razprave v širši strokovni javnosti o novih predlaganih izrazih. 
 
Društva, ki so sestavni del zveze so programe izvedla skladno s svojimi programi in finančnimi 
zmožnostmi. Predvsem v okviru tedna gozdov so poskušala animirati tudi širšo javnost na svojem 
področju. Pri tem je bilo, kot že vrsto let do sedaj, najbolj uspešno Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje, 
ki je redno poročalo o akcijah in posredovalo tudi skupno poročilo. Zvezo pa je o akcijah za širšo javnost 
obvestilo še Podravsko GD in Društvo študentov gozdarstva. Pomena dela z javnostjo se gotovo 
zavedajo tudi vsa ostala društva. Pomanjkljivost pa je, da vsa o tem ne poročajo dosledno, da bi lahko 
na ravni zveze imeli popolno predstavo o aktivnostih, ki so vredne tudi njene podpore. Zveza je za 
poročila za leto 2014 zaprosila po E-pošti že 13.11.2014. Društva bi lahko kaj več o tem pisala tudi v 
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Gozdarskem vestniku in izrabila prostor na spletu zveze. Vodstvo zveze ugotavlja, da je komunikacija z 
društvi in med društvi še vedno pomanjkljiva. 
 
Realizacija programa je bila skladna z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in v okviru, ki jih je določil 
Finančni načrt za leto 2014. Finančni viri, ki so omogočali izvedbo programa so bili enaki kot v 
predhodnem letu. Poudariti je potrebno, 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. Finančni načrt je bil po posameznih virih sredstev 
realiziran: 
- naročnina na GV in prodaja edicij  114% (realizacija 27.389 evrov) 
- dotacije, sponzorstva, oglasi   157% (realizacija 12.743 evrov) 

 
pripravil: 
Jože Falkner 
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Zadeva: Dopolnjena pravila ZGDS in dopis iz UE 

 

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
V skladu z Zakonom o društvih (Ur.list RS št. 61/2011 – UPB2) je občni zbor Zveze gozdarskih društev 
Slovenije dne    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 z namenom 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 
(status in sedež ZGDS) 

 
ZGDS je pravna oseba zasebnega prava.  
Sedež zveze je Ljubljana. 
Naslov sedeža je Večna pot 2, Ljubljana. 
 

3. člen 
 

Pečat ZGDS sestavlja besedilo: Zveza gozdarskih društev Slovenije in simbol. 
Simbol je stilizirano drevo. 
 

4. člen 
(delo ZGDS in obveščanje javnosti) 

Delo ZGDS je javno.  
Za obveščanje o delu in poslovanju zveze so odgovorni predsednik, podpredsednik in tajnik. 
 
Obveščanje članic ZGDS: 
- obveščenost članov zveze se zagotavlja z rednim posredovanjem zapisnikov sej organov zveze in s 
posredovanjem letnega poročila o poslovanju zveze ter informacijami in obvestili na spletu ZGDS.   
Obveščanje širše javnosti: 
- se zagotavlja z objavo poročila o poslovanju v strokovnem glasilu Gozdarski vestnik oziroma z objavo 
informacij o izvedenih točkah programa dela v medijih ter na spletu ZGDS. 
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5. člen 

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

6. člen 
 

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.  
 
Za aktivnejše in uspešnejše sodelovanje Zveze v povezavah, zapisanih v 1. odstavku tega člena, lahko 
Zveza ustanovi sekcije, ki vključujejo podpornike vsebin, zaradi katerih je ustanovljena, tudi izven 
gozdarskih vrst. V sekcijo se lahko vključijo osebe neposredno, ali osebe, ki so  člani gozdarskega 
društva ali druge pravne osebe, ki so članice zveze. 
 
Sekcijo vodi zvršilni organ. Njegovo ime, način izvolitve in delovanje določi sekcija v svojih pravilih, ki 
jih sprejme Občni zbor ZGDS. 
 

7. člen 
(zastopanje in predstavljanje ZGDS) 

 
ZGDS zastopa in predstavlja predsednik v primeru njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Če sta odsotna 
predsednik in podpredsednik pa zvezo zastopa in predstavlja član IO zveze, ki ga  za to pooblasti 
predsednik. 
 
Akte, pogodbe in dopise podpisujejo predsednik, podpredsednik ali tajnik. Finančne listine pa 
podpisujeta predsednik oz. podpredsednik, ali drug, od predsednika pooblaščen član Izvršilnega 
odbora. 
 
 

II. CILJI DELOVANJA IN DEJAVNOSTI (NALOGE) ZGDS 
 

8. člen 
(cilji delovanja in dejavnosti ZGDS) 

 
Cilji delovanja ZGDS so: 
- ustvarjati in razvijati uravnoteženo in strokovno utemeljeno mišljenje o vseh najvažnejših ekoloških, 
humanističnih, tehničnih, ekonomskih in organizacijskih vprašanjih glede gospodarjenja z gozdovi, 
- spodbujati strokovno pisanje in druge strokovne aktivnosti med članstvom,  
- zagotavljati razvoj strokovnega izrazja in izražanja v gozdarstvu, 
- spodbujati etično ravnanje svojih članov v odnosu do narave, 
- popularizirati gozdove in gozdarstvo v širši javnosti, 
- mednarodno uveljavljati dosežke slovenskega gozdarstva. 
 
Dejavnosti ZGDS so: 
- nenehno izpopolnjevanje znanja svojih članov s področja gozdarstva in z gozdarstvom povezanih 
dejavnosti z organiziranjem posvetovanj, delavnic, ekskurzij in drugih strokovnih srečanj,  
- aktivno sodelovanje in koordiniranje aktivnosti članstva pri oblikovanju gozdarske politike in 
predpisov s področja gozdarstva, 
- sodelovanje z sorodnimi društvi v mednarodnem merilu, 
- koordiniranje sodelovanja gozdarske stroke z drugimi strokami, 
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- spodbujanje doseganja ciljev in izvajanja nalog s podeljevanjem priznanj in nagrad, 
- razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti svojih članov. 
 

9.  člen 
(pridobitna dejavnost ZGDS) 

 
Zaradi izvajanja ciljev  lahko ZGDS izvaja pridobitne dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji 
dejavnosti razvrščene v naslednje podrazrede: 
- J 58.110 izdajanje knjig  
- J 58.140 izdajanje revij in drugih publikacij  
- J 58.190 drugo založništvo (npr. izdajanje, tudi na internetu: obrazcev, plakatov, posterjev, 
reklamnega materiala, drugega tiskanega gradiva) 
 
Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne  dejavnosti, se namenijo izključno za uresničevanje 
ciljev in dejavnosti ZGDS. 
 
 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZGDS 
 

10. člen 
(članstvo v ZGDS) 

 
ČIanstvo v ZGDS se sklene s pogodbo med ZGDS in gozdarskim društvom.  
 
S podpisom pogodbe postanejo lahko člani ZGDS tudi druge pravne osebe katerih dejavnost je sorodna 
njeni in ni v nasprotju z njenimi  pravili oziroma cilji.  
 
O članstvu na podlagi pisnega zaprosila v katerem je izražena volja društva ali pravne osebe, da želi biti 
član zveze, odloča občni zbor ZGDS. 
Občni zbor sprejme novega člana potem, ko ugotovi, da izpolnjuje pogoje za članstvo v zvezi. Na tej 
podlagi odgovorni osebi zveze in novega člana podpišeta pogodbo. 
 
 
 

11. člen 
(pravice in obveznosti članov ZGDS) 

 
Pravice članov ZDGS so: 

 voliti organe ZGDS in biti voljen v organe ZGDS, 

 aktivno sodelovati pri pripravi programa dela in finančnega načrta zveze in njunem sprejemu, 

 sodelovati pri uresničevanju ciljev in dejavnosti zveze, 

 dajati pobude organom ZGDS za njihovo delovanje, 

 so obveščeni o delovanju zveze. 
 
Obveznosti članov ZGDS so: 

 delovati v skladu s pravili in drugimi notranjimi akti ZGDS, 

 izvajati sklepe in dogovore sprejete v organih zveze. 
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12. člen 

(prenehanje članstva) 
 

Članstvo v ZGDS preneha: 
 

 po sklepu najvišjega organa člana ZGDS o prenehanju njegovega delovanja ali o izstopu iz ZGDS,  

 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 bistveno krši določila teh pravil, dalj časa ne izpolnjuje dogovorjenih 
obveznosti, stori dejanje, ki je okrnilo ugled ZGDS in tako stori hujšo kršitev članskih obveznosti.  
 
O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče, dokončno pa občni zbor ZGDS. 
 

13. člen 
(priznanja in nagrade) 

 
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 pravice in obveznosti 
dobitnikov naslovov in nagrad določa poseben pravilnik. 
 
 

IV. ORGANI ZGDS 
 

14. člen 
 
Organi ZGDS so: 

 Občni zbor 

 Izvršilni odbor 

 Nadzorni odbor 

 Častno razsodišče 
 
 

IV/1.   OBČNI ZBOR 
 

15. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ ZGDS. Sestavljajo ga delegati območnih gozdarskih društev in drugih 
pravnih oseb, članov. 
Delegate izvolijo njihovi najvišji organi. 
 
Na občnih zborih zastopa vsakega člana en delegat.  
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16. člen 

(pristojnosti in naloge) 
 

Občni zbor ima naslednje pristojnosti: 
 

 sprejema pravila in pravilnike ZGDS ter njihove 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; 

 voli predsednike in člane nadzornega odbora in častnega razsodišča; 

 potrjuje poročila o delu predsednika, nadzornega odbora, častnega razsodišča in stalnih 
komisij, sekcij 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; 

 ustanavlja stalne komisije in sekcije; 

 določa delokrog stalnih komisij in sekcij, sprejema pravila o delovanju sekcij in imenuje njihove 
predsednike. 

 
17. 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. 
Vabila za občni zbor s predlaganim dnevnim redom in gradivom morajo biti članom posredovana 
najmanj 8 dni pred zasedanjem.  
 
Izredni Občni zbor se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov Izvršilnega odbora ZGDS ali ene 
tretjine članov, ki tvorijo ZGDS. Predlagatelj mora predložiti tudi predlog dnevnega reda. 
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. 
 

18. člen 
(vodenje in sprejemanje sklepov ) 

 
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 polovice članov ZGDS. Sklepi se veljavno sprejemajo 
z večino glasov navzočih delegatov. 
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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 
 

19. člen 
(sestava IO) 

 
Izvršilni odbor (IO) 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. 
 

20. člen 
(vodenje sej, sprejemanje sklepov) 

 
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. 
 

21. člen 
(pristojnosti in naloge) 

 
Naloge IO ZGDS so: 
 

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

 pripravlja predlog letnega programa dela in finančnega načrta ZGDS, 

 odloča o porabi sredstev ZGDS v skladu s finančnim načrtom, 

 gospodari s premoženjem ZGDS po načelu dobrega gospodarja, 

 zagotavlja ustrezne pogoje dela za komisije, sekcije in druge dejavnosti, 

 imenuje uredniške odbore, ustanavlja začasne komisije, potrjuje sestavo stalnih komisij,  ali 
drugih dejavnosti in potrjuje predloge pravil za njihovo delovanje, 

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

 opravlja naloge uredniškega odbora za Gozdarsko založbo. 
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IV/3.   INDIVIDUALNI ORGANI ZGDS 

 
22. člen 

(mandat in pristojnosti) 
 
Predsednik ZGDS je istočasno tudi predsednik IO ZGDS in zastopa ZGDS v vseh zadevah.  
Izvoli 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. 
 

23. člen 
(mandat in pristojnosti) 

 
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.  
 

24. člen 
(mandat in pristojnosti) 

 
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 
 

25. člen 
(sestava in pristojnosti) 

 
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. 
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IV/5.   ČASTNO RAZSODIŠČE 
 

26. člen 
(sestava in pristojnosti) 

 
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. 
 

27. člen 
(izrekanje ukrepov) 

 
Častno razsodišče razsoja na podlagi lastnega preudarka, ko je samo zbralo dovolj dokazov o kršenju 
obveznosti.  
Postopek o kršenju obveznosti pa lahko, na podlagi predloženega gradiva, častnemu razsodišču pisno 
predlagajo organi ali člani ZGDS. 
 
Častno razsodišče lahko: 
- ugotovi enkratno kršitev sklepov in dogovorov in izreče opomin, 
- ugotovi večkratno kršitev sklepov in dogovorov ali enkratno kršitev pravil in izreče javni opomin 
- ugotovi hujšo kršitev članskih obveznosti in izreče izključitev. 
 
O pritožbi na odločitev častnega razsodišče na podlagi pisne vloge odloča občni zbor.  
 
 

IV/6.   KOMISIJE ZGDS 
 

28. člen 
(imenovanje in delovna področja komisij) 

 
Za opravljanje določenih nalog se lahko določi stalne ali začasne komisije oziroma dejavnosti ZGDS.  
Stalne komisije se določijo s Pravili ZGDS, začasne pa glede na potrebe imenuje IO ZGDS. 
 
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 s katerim določijo pravila za svoje delo. 
 

29. člen 
 
Stalne komisije in sekcije ZGDS so: 
 

 komisija za evropske pešpoti, 
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 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 Slovenija. 
 
Stalne dejavnosti so: 
 

 izdajanje revije Gozdarski vestnik, 

 delovanje Gozdarske založbe, 
 
 

V. MATERIALNO - FINANČNO POSLOVANJE ZGDS 
 

30. člen 
 
Prihodki ZGDS so: 
 

 prihodek od članarin in prispevkov članov, 

 prihodek od pridobitne dejavnosti (naročnine, prodaja izdanih edicij) 

 dohodek iz naslova materialnih pravic zveze društev, 

 dodeljena sredstva organov Republike Slovenije za financiranje programa ZGDS, 

 dotacije, 

 darila in volila, 

 drugi prihodki. 
 

31. 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. 
 

32. člen 
 
Finančno poslovanje ZGDS se odvija preko poslovnega računa pri Novi ljubljanski banki  
št. SI56 0205 3001 8822 261. 
 
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih dvostavnega knjigovodstva.  
 
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 

 
33. člen 

 
Za opravljanje administrativnih, tehničnih, finančnih, uredniških in založniških ter drugih poslov 
skupnega pomena se lahko oblikuje splošna služba s stalnimi delavci. 
Občni zbor ZGDS določi organizacijo, delovno področje in sistemizacijo delovnih mest. 
 
 

VII. PRENEHANJE DELOVANJA ZGDS 
 

34. 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 društva, ki so člani zveze. 
 
 

VIII. KONČNE DOLOČBE 
 

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

36. člen 
 
Z dnem uveljavitve teh pravil, prenehajo veljati Pravila Zveze gozdarskih društev Slovenije sprejeta na 
Občnem zboru 13. Junija 2013. 

 
 
 

Predsednik 
Zveze gozdarskih društev Slovenije 

Jože Falkner                    
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Zveza gozdarskih društev Slovenije 
Večna pot 2 
1000 Ljubljana  
 
 
Številka: 215-1539/2014-7 
Datum: 24. 3. 2015 
u.p.: MNZ-UE0144-P2 
 
Zadeva:  registracija spremembe temeljnega akta zveze – predhodni pregled 
Zveza: statut posredovan dne 6. 3. 2015 
 
 
Obveščamo vas, da je Upravna enota Ljubljana (v nadaljevanju: upravni organ) predhodno pregledala 
predlog statuta vaše zveze z Zakonom o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS, št. 64/11-UPB2). Upravni organ 
ugotavlja naslednje:  
 
Uskladite 1. člen: Zveza gozdarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZGDS) je zveza društev, ki združuje 
gozdarska društva (v nadaljevanju člani) na ozemlju Republike Slovenije z namenom 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. 
 
Prvi odstavek določa, da morajo pravila določati namen zveze.  
 
Uskladite 6.5. člen: Za aktivnejše in uspešnejše sodelovanje zveze v takih povezavah, lahko zveza 
ustanovi sekcije, ki zaradi uspešnosti delovanja vključujejo podpornike vsebin zaradi katerih je 
ustanovljena, predvsem tudi izven gozdarskih vrst.  
 
Sekcije vodi njihov izvršilni odbor. 
 
Vsaka sekcija svoj izvršni odbor, ki ga izvoli posamezna sekcija.  
 
9. člen 
šifro dejavnosti 58.100 popravite. Pravilna je 58.110.  
 
10. člen  
ZDru-1 v prvem odstavku 9. člena določa, da morajo pravila določati pogoje za članstvo in način 
včlanitve v zvezo. Praviloma se v zvezo povezujejo istovrstva društva, lahko tudi druge pravne osebe s 
sorodno dejavnostjo.  
 
Določbe, ki se nanašajo na članstvo zveze, so upravnemu organu še vedno nerazumljiva.  
 
Glede na 1. člen statuta zveze so člani zveze gozdarska društva. Na podlagi določb ZDru-1 je zveza 
društev višja oblika združevanja, običajno povezuje društva z istovrstnimi interesi, da ta društva del 
svojih nalog (suverenosti) prenesejo na upravljanje zveze. 
 
Glede na drugi odstavek 2. člena ZDru-1 ste v pravilih dolžni določiti, kdo je lahko član. Upravni organ 
iz 10. člena pravil zveze razbere, da je lahko član zveze: gozdarsko društvo, registrirano v Republiki 
Sloveniji, in je lahko tudi druga pravna oseba, katerih dejavnost je sorodna zveze in ni v nasprotju s 
pravili zveze.  
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V skladu s prvim odstavkom 9. člena ZDRu-1 ste dolžni v pravilih zveze dolžni določiti način včlanitve v 
zveze. Iz 10. člena pravil zveze izhaja, da se postopek za včlanitev v članstvo zveze začne na podlagi 
pisne zaprosila gozdarskega društva ali pravne osebe. K zaprosilu mora biti priložena izraz volje tega 
društva ali pravne osebe, da želi biti član zveze.  
Drugi odstavek 2. člena ZDru-1 določa, da je lahko član društva vsakdo, ki izpolni pogoje. Na podlagi te 
določbe bi moralo iz pravil zveze izhajati, da nove člane sprejema (ne odloča) občni zbor zveze, ko 
ugotovi, da gozdarsko društvo ali pravna oseba, izpolni pogoje, določene z 10. členom pravil zveze, in 
nato z njim podpiše pogodbo.  
 
Sekcije, ki jih ustanavlja zveze, ne morejo biti članice zveze, temveč gre za notranjo organizacijsko 
obliko zveze. Sekcijo sestavljajo predstavniki članov zveze, torej društev ali drugih pravnih oseb.  
 
Uskladite 12.9. člen: po sklepu najvišjega organa člana ZGDS društva, o prenehanju njegovega 
delovanja ali o izstopu iz ZGDS,  
 
Uskladite člen (15.12.).  
Občni zbor sestavljajo delegati članic zveze. Ker sekcije ne morejo biti članice zveze, ne morejo 
predstavniki sekcij biti delegati občnega zbora.  
 
Drugi odstavek spremenite in določite, da delegate izvolijo njihovi najvišji organ članic, in le gozdarskih 
društev. Članice so tudi druge pravne osebe.  
 
Občni zbor je najvišji organ ZGDS. Sestavljajo ga delegati območnih gozdarskih društev in drugih 
pravnih oseb, sekcij in drugih članov. 
Delegate izvolijo njihovi najvišji organi gozdarskih društev in drugih pravnih oseb. 
 
Na občnih zborih zastopa vsakega člana en delegat vsako gozdarsko društvo in pravno osebo in en 
delegat vsako sekcijo.  
 
Uskladite 17.14. člen: Izredni Občni zbor se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov Izvršilnega 
odbora ZGDS ali ene tretjine članov, ki tvorijo ZGDS. Predlagatelj mora predložiti tudi predlog dnevnega 
reda. 
 
Uskladite 18.15. člen: Občni zbor je sklepčen, če so prisotni delegati vsaj iz polovice članov ZGDS 
območnih društev. 
 
Uskladite 34.30. člen: V primeru prenehanja se premoženje razdeli med društva, ki so članice zveze. 
*** Člani zveze so tudi druge pravne osebe.  
 
Člani zveze:  
V celotnih pravilih, kjer določbe vežete na člane, in predvsem na društva, je treba uskladiti, saj so člani 
zveze lahko tudi druge pravne osebe.  
 
Za morebitna dodatna pojasnila lahko pišete na ue.ljubljana@gov.si ali pokličete na telefonsko številko 
01/306 30 57, in se sklicujete na številko zadeve 215-1539/2014. 
 
S spoštovanjem, 
 
 Martina Bolte 
 svetovalka II 
Vročiti:  

- Zveza gozdarskih društev Slovenije, zveza.gozd@gmail.com, po elektronski pošti  

mailto:ue.ljubljana@gov.si
mailto:zveza.gozd@gmail.com
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Zadeva: Pravila Sekcije Prosilva 

 

 
 Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011) in Statuta Zveze gozdarskih društev 
Slovenije (ZGDS) je Občni zbor ZGDS dne ____ 2015 sprejel sklep o prenovitvi pravil sekcije 
Prosilva Slovenija, ki jih je v prejšnji verziji potrdil takratni UO ZGDS dne 28. 9. 2011. 

 
P R A V I L A  

SEKCIJE PROSILVA SLOVENIJA 
 
 

1.člen 
Temeljne določbe 

 
1. Prosilva Slovenija je sekcija Zveze gozdarskih društev in v praksi uporablja ime 

Prosilva Slovenija. 
 

2. Prosilva Slovenija oblikuje in uporablja svoj logotip, ki je sestavljen iz logotipa 
Prosilva Europe z dodanim imenom Slovenija.  

 
3. Sedež Prosilve Slovenija je na naslovu: Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 

 
4. Prosilva Slovenija samostojno deluje na območju Republike Slovenije in sodeluje s 

podobnimi združenji v svetu.  
 

5. Prosilva Slovenija je včlanjena v evropsko združenje Prosilva Europe. 
 

6. Za svoje delovanje lahko Prosilva Slovenija samostojno sklepa dogovore in preko 
ZGDS tudi pogodbe s pravnimi osebami.  

 
 

2. člen 
Vodstvo 

 
1. Prosilvo Slovenija vodi njen izvršilni organ, ki se imenuje Vodstvo Prosilve Slovenija, 

ali na kratko: Vodstvo. 
 

2. Vodstvo šteje 6 članov in ga za vsak mandat potrdi IO ZGDS. Vodstvo  ima mandat 4 
leta. Prvo Vodstvo je potrdil takratni Upravni odbor ZGDS dne 28. 9. 2011.  

 
3. Po končanem mandatu lahko Vodstvo predlaga v potrditev isto zasedbo, ali predlaga 

novo, ali delno isto in delno novo. Vsak član Vodstva, ki to ne želi biti še naprej, mora 
najti drugega kandidata in pridobiti njegovo ustno in pisno privolitev. Z novim 
kandidatom se morajo strinjati vsi člani aktualnega Vodstva.  

 
4. Predlog zasedbe Vodstva za prihodnji mandat mora biti poslan IO ZGDS v takem 

času, da je lahko potrditev prihodnjega Vodstva izvedena na prvi seji IO ZGDS po 
koncu mandata aktualnega Vodstva.  

 
5. Aktualno Vodstvo opravlja svoje naloge dokler IO ZGDS ne potrdi novega Vodstva. 
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6. Potem, ko IO ZGDS potrdi novo Vodstvo, dotedanji predsednik skliče sestanek 
članstva in člani izmed novega Vodstva z javnim glasovanjem izvolijo novega 
predsednika Prosilve Slovenija.  

 
7. Naloge Vodstva so naslednje: 

 vsebinsko in finančno planiranje ter izvajanje programa dela Prosilve Slovenija, 

 predstavljanje Prosilve Slovenija v javnosti v Sloveniji in drugih državah, 

 obveščanje članstva o delu Prosilve Slovenija 
 

8. Naloge predsednika so naslednje: 

 sklicuje in vodi sestanke Vodstva, ki so lahko v obliki fizične prisotnosti, ali 
korespondenčne, 

 sklicuje in vodi sestanke članstva Prosilve Slovenija, 

 predlaga in delegira naloge za izvedbo letnega programa Prosilve Slovenija, 

 zastopa Prosilvo Slovenija v IO ZGDS in v Občnem zboru ZGDS, 

 zastopa Prosilvo Slovenija pri evropskem združenju Prosilva Europe 

 zastopa Prosilvo Slovenija v javnosti,  

 po potrebi pooblašča člane Vodstva za predstavljanje pri Prosilva Europe, v IO 
ZGDS, na Občnem zboru ZGDS  in v javnosti ter za druge naloge. 

 Sestanki Vodstva so sklepčni, če so prisotni najmanj 3 člani Vodstva.  Sestanki 
članstva so sklepčni, če je prisotnih najmanj 5 oseb iz članstva, pri tem se 
Vodstvo upošteva kot del članstva. 

 
9. Sestanki Vodstva so sklepčni, če so prisotni najmanj 3 člani.  

  
3. člen  

Članstvo 
 

1. V Prosilvo Slovenija se lahko vpišejo fizične osebe, ki niso člani gozdarskih društev v 
ZGDS in fizične osebe, ki so člani teh društev.  

 
2. Vpis se izvede na podlagi pristopne izjave, ki zajema: Ime in priimek, naslov, telefonsko 

številko, elektronski naslov, besedilo izjave o vpisu, datum in kraj ter lastnoročen podpis 
in naslovi mest, kamor je treba izjavo poslati. 

 
3. Podpisana izjava o vpisu pomeni tudi dolžnost, da član redno plačuje članarino Prosilve 

Slovenija. Članarino določi Vodstvo za vsako leto. Članarina za člane, ki so tudi člani 
gozdarskih društev v ZGDS in tistih, ki to niso, je v razmerju 1:1,2.  

 

4. Pravice članov Prosilve Slovenija, ki imajo plačano članarino, so: 
 

 udeležba na vseh izobraževalnih in drugih dejavnostih, 

 sodelovanje na vseh izobraževalnih in drugih dejavnostih, 

 obveščenost o vseh dejavnostih, 

 dajanje predlogov in glasovanje o sklepih na sestankih članstva, 

 dajanje predlogov in glasovanje o sklepih na sestankih Vodstva. 
 

5. Pravice iz članstva ugasnejo, če ni plačana članarina. 
 

6. Sestanki članstva so sklepčni, če je prisotnih najmanj polovica članov s plačano 
članarino.  Če se sestanka ob določeni uri udeleži manj kot polovica članov s plačano 
članarino, prisotni počakajo z izvedbo sestanka 15 minut, po tem času je sestanek 
sklepčen ob številu prisotnih oseb, če njihovo število ni manjše kot 3. 

7.  
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8. Članstvo v Prosilvi Slovenija preneha:  

 z izstopom (član izstopi iz Prosilve Slovenija prostovoljno s pisno izjavo o izstopu) 

 z izključitvijo (izključitev utemeljuje in o njej odloča Vodstvo)  

 s smrtjo.  
 

 
4. člen 

Namen in dejavnosti 
 

1. Namen Prosilve Slovenija je razvoj in popularizacija sonaravnega, trajnostnega in 
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. 

 
2. Dejavnosti Prosilva Slovenije so naslednje: 

 

 strokovno izpopolnjevanje članov, 

 izobraževanje za gospodarjenje z gozdovi po načelih sonaravnosti, trajnosti in 
mnogonamenskosti za posameznike, skupine in organizacije iz Slovenija in tujine, 

 objavljanje strokovnih člankov s področja sonaravnosti, trajnosti in 
mnogonamenskosti gozdov in gozdarstva, 

 objavljanje strokovnih del v obliki knjig in brošur, 

 popularizacija gozdov in gozdarstva po načelih sonaravnosti, trajnosti in 
mnogonamenskosti gozdov in gozdarstva, 

 gozdna pedagogika s poudarkom na sonaravnosti, trajnosti in mnogonamenskosti 
gozdov in gozdarstva, 

 izdelava in izpopolnjevanje kataloga primerov dobre prakse sonaravnosti, trajnosti in 
mnogonamenskosti gozdov in gozdarstva, 

 sodelovanje z organizacijami Prosilva v svetu in sorodnimi organizacijami doma in v 
tujini. 

 
3.  Načrtovanje dejavnosti in poročanje o delu Prosilve Slovenija obsega naslednje: 

 Vodstvo Prosilve Slovenija izdela letni program in finančni plan dela in ga predloži v 
potrditev IO v roku, ki ga določi IO ZGDS.  

 Vodstvo Prosilve Slovenija izdela letno poročilo o delu in ga predloži IO ZGDS v roku, 
ki ga določi IO ZGDS. 

 
1. Delo Prosilve Slovenija je javno. Širšo javnost obvešča preko medijev. Zapisniki, 

dokumenti, članki, vabila, obvestila, fotografije in druga gradiva v zvezi z dejavnostmi 
Prosilve Slovenija se objavljajo na spletni strani ZGDS.  

.  
 

 
9. člen 

Materialno poslovanje 
 

1. Dohodki Prosilve Slovenija so:  

 članarina  

 dotacije, donacije, volila,  

 dohodek iz dejavnosti Prosilve Slovenija iz naslova materialnih pravic,  

 javna sredstva,  

 drugi viri.  
 

2. Presežek prihodkov nad odhodki, nastalih pri opravljanju svoje dejavnosti, mora 
Prosilva Slovenija porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bila ustanovljena.  
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3. Prosilva Slovenija uporablja pisarno, tajnika in računovodstvo ZGDS ter transakcijski 

račun (TR) ZGDS. Računovodstvo vodi finance Prosilva Slovenije na posebnem 
sklicu.  

10. Člen 
Prenehanje delovanja 

 
1. Prosilva Slovenija preneha obstajati na utemeljen predlog Vodstva in s potrditvijo 

Občnega zbora ZGDS. Ob prenehanju delovanja se finančna sredstva Prosilve 
Slovenija prenesejo na ZGDS. 

 
Ljubljana dne _______                                                                              Predsednik ZGDS 

                                                                                                           Jože Falkner l. r. 
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Zadeva: Predlog Programa ZGDS v letu 2015 

 

Štev.: 01-F/2015 

Datum: 25.1.2015 

 

 

Zadeva:  Predlog Programa ZGDS v letu 2015 
 

1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE 

1.1 Občni zbor ZGDS (marec 2015) 

Na rednem letnem občnem zboru naj bi delegate seznanili o poslovanju zveze v letu 2014, 

potrdili in sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2015. Na občnem zboru naj bi sprejeli 

in potrdili tudi spremembe in dopolnitve pravil zveze, ki so v pravila vključena na podlagi 

predlogov UE Ljubljana. Na podlagi vloge ZGDS za potrditev sprememb in dopolnitev pravil 

zveze, ki je bila na upravno enoto posredovana v decembru 2014, je UE predlagala še dodatne 

spremembe in dopolnila, ki naj bi pravila uskladila z zakonom o društvih. 

 

1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov (maj 2015)  

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 2015. 

 

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

(maj ali september 2015) 

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. Brez dvoma je čas, da kot stroka 

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

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

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

ki na stroko meče dobro in slabo luč in za to uporabili računalniško komunikacijo. V tem okviru 

bi bilo vredno proučiti smotrnost za obnovitev razprave o gozdarskem kodeksu. Na organiziran 

način bi bilo potrebno sprožiti diskusijo in jo po koncu opremiti tudi z zaključki. Delo naj bi 

vodila komisija za izobraževanje. Preizkusili naj bi računalniški medij za organizacijo takega 

posveta. 

 

1.4 Organizacija posvetovanja ''Opremljenost, usposobljenost in konkurenčnost 

slovenskega gozdarstva za bodočnost''(november 2015) 

V naslednjem letu bo zaključeno obdobje, ko je bila GG organizacijam z zakonom podeljena 

koncesija za izvajanje gospodarjenja v državnih gozdovih. Računalo se je, da bo to obdobje 

prispevalo, da se bo izvajalski del gozdarstva kadrovsko in tehnično opremil za konkurenčno 

izvajanje del v gozdovih. Na ta način naj bi bil sposoben v tekmi z sosednjimi državami ohraniti 

pretežni del izvajanja izkoriščanja, gojenja gozdov in  varstva gozdov v naših gozdovih. 

Računalo se je celo, da se bo opremil za izvajanje določenega deleža teh del tudi v zasebnih 

gozdovih. Posvet naj bi dal odgovor na to kakšna je dejanska slika in kakšne so ambicije in 

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

(april in oktober 2015) 

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 imajo splošno družbeno podporo. Za uresničevanje ciljev glede 

razvoja gozdov in gozdarstva naj bi tako prispevali k spremembi in dopolnitvi sistemskih 

določb, ki bi v predstavljale  vsebinsko in materialno najbolj logično, sprejemljivo, dolgoročno 

naravnano smer razvoja sistema gospodarjenja z gozdovi. Javne razprave naj bi bile tudi 

priložnost za zagon procesa trajnega razmišljanja in oblikovanja politike gospodarjenja z 

gozdovi oziroma Nacionalnega gozdnega programa. 

 

1.6 Razčiščevanje 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 Ustanovitev slovenskega foruma za ohranjanje in izboljšavo vodnih virov 

Ponovno neuresničena je ostala ta točka lanskoletnega programa. Ne smemo je opustiti 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 se iz lanskega leta prenaša v letošnje. 

S pomočjo iniciativnega odbora je potrebno pripraviti pravila delovanja foruma in začetek 

delovanja. V njem naj bi Slovence animirali 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 opraviti z vodo. Odprt bo za vse, ki čutijo, da 

je potrebno za ohranitev in izboljšavo vodnih virov, pripraviti celotno družbo, da pravi čas 

naredi prave korake za kvantiteto in kvaliteto vode  za bodočnost. V iniciativni odbor naj bi 

vključili vplivne posameznike in organizacije. Delovanje foruma bo samostojno. 

 

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 2015 naj 

bi skupaj organizirali 4 razstave. 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. Vsak od soorganizatorjev bo zagotovil finančno pokritje ene 

razstave. 

 

2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST 

2.1 Izdaja 10. številk GV 

Kot vsako leto naj bi tudi v letošnjem letu izšlo deset številk gozdarskega vestnika-73 letnik v 

predvidoma 8 zvezkih. 
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Tudi v letniku 2015 se bodo nadaljevale znanstvene razprave na temo ohranjanja gozdnih 

habitatnih tipov za saproksilne hrošče, določanjem ohranitvenih stanj kvalifikacijskih 

habitatnih tipov in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki in ukrepi za zagotavljanje ugodnega 

ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst na podlagi dobrih praks. 

Več razprav bo namenjenih načrtovanju v gozdarstvu, proučevanju gozdnih rastišč in njihovi 

proizvodni sposobnosti. Tematska številka GV so namenjena zbiru vsebin predstavljenih na 

lanskoletnem novembrskem posvetovanju.   

Želeli pa bi, da bi dobili več znanstvenih razprav s področja pridobivanja lesa in ekonomike 

gozdarstva. 

Kot v preteklih letnikih, bo tudi letnik 2015 prispeval k uvanjanju novih znanj in spoznanj v 

prakso. 

 

2.2 Izdaja monografije ''Razvoj rabe gozdov in pridobivanja lesa'' 

Ta točka programa v lanskem letu ni bila realizirana. 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 generacija načrtov 

gozdnogospodarkih območij, lahko povečan prispevek gozdov v bruto družbenem proizvodu. 

Knjiga bo  prikaz razvoja človeškega odnosa do gozda in tehnologije, ki je bila skozi 

zgodovino uporabljana pri  gospodarjenju z gozdovi. (Ker bo avtor dal povdarek na celovit 

razvoj na področju izzkoriščanja je vprašanje, če bo delo pripravljeno za izdajo v tem letu) 

 

2.4 Spletna stran ZGDS 

Splet mora postati povezovalni element v zvezi. Izkoristiti se ga mora za to, da bomo seznanjeni 

z vsem kar med letom zaposluje društva in predvsem tudi s tem kar le ta ponujajo širši slovenski 

javnosti. V ta namen se morajo bolj kot doslej aktivirati strani, ki so namenjene društvom in 

sekcijam. Te so bile tudi v prejšnjem letu še premalo angažirane za članstvo pa tudi za širšo 

javnost.  

 

3. DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE V LETU 2014 

3.1 Komisija za šport 

Smučanje: 

- Od 11.1. do 18.1.2015-EFNS (Evropsko gozdarsko smučarsko tekmovanje), ki bo v 

kraju Lenzerheide (Švica). 

- ALPE ADRIA gozdarska smučarska prireditev bo v deželi Furlanija Julijska krajina 

(Italija). Predvidoma bo tekmovanje konec februarja. 

       -    Konec januarja 2015 bo slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo, organizator bo 

Koroško gozdarsko društvo. Prireditev bo na Kopah nad Slovenj Gradcem. 

Tenis: 

       - Odprto gozdarsko teniško prvenstvo Hrvaške na katerem sodelujejo tudi naši igralci    

tenisa bo v mesecu maju 2015 v Vinkovcih. 

- Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija bo potekal na Hrvaškem, datum še ni 

točno določen. 

- Slovensko prvenstvo v tenisu. Organizator, kraj in čas izvedbe bo znan naknadno. 

Prav je, da se informacije o vseh športnih dogodkih pravočasno objavljajo na spletnih straneh 

ZGDS. 

 

3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji 

V letu 2015 bo komisija posvetila pozornost obnovi in osvežitvi markacij na evropskih 

pešpoteh.  Da bo vsaj del obnove navedenih poti možno realizirati, bo moral vsak ustanovitelj 
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nujno zagotoviti določena finančna sredstva. Komisija bo zagotovila organizacijo zbora 

pohodnikov v Sloveniji in  udeležbo na srečanju pohodnikov v evropskem merilu. Začela bo 

tudi z aktivnostmi v okviru EVROPOHOD 2016. V letu 2015 bo med najpomembnejšimi 

aktivnostmi obeležitev 40. letnice E6. V avgustu in mesecu oktobru bo organizirala daljša 

popotovanja po E6. Obeležitvi te obletnice bo posvečena tudi spominska razstava v mesecu 

oktobru 2015. 

 

3.3 Terminološka komisija 

Delo komisije v letu 2015 bo osredotočeno na tri prednostne naloge. Člani si bodo prizadevali 

vzpostaviti spletno klepetalnico, preko katere bo lahko strokovna javnost razpravljala o 

problematičnih in dvoumnih izrazih (brez razlag). S tem želijo okrepiti odnos med znanstveno 

in strokovno sfero ter prispevati k doslednejši rabi ustrezne strokovne terminologije. Druga 

prioritetna naloga komisije bo oblikovanje uporabniku prijaznejše verzije slovarja Lexicon 

Silvestre, kateremu bi s časom dodajali angleške (in nemške) prevode ter slikovno gradivo za 

posamezne termine. S tem se želi še bolj približati uporabo ustrezne slovenske terminologije 

širši strokovni javnosti. Predvsem se danes kaže potreba po oblikovanju adekvatnih prevodov 

specifičnih slovenskih strokovnih terminov v angleški jezik. Delo komisije bo obsegalo tudi 

razpravljanje o vprašljivih in problematičnih izrazih. Komisija bo oblikovane nove razlage 

redno objavljala na spletni strani ZGDS in v reviji Gozdarski vestnik. 

Sestajala se bo po ustaljenem redu, vsako drugo sredo v mesecu v prostorih Oddelka za 

gozdarstvo Biotehniške fakultete. V letošnjem letu bo komisijo sestavljalo sedem članov. 

 
3.4 Sekcija Prosilva Slovenija 

 Udeležba na letnem srečanju Prosilve EU na Češkem (september 2015) 

 Organizacija stokovne ekskurzije na Hrvaško (8. maj 2015) 

 Oblikovanje vsebine sekcije Prosilva Slovenije na strani ZGDS 

 Dopolnitev pravil sekcije v okviru Zveze gozdarskih društev 

 Priprava gradiva za izobraževanje lastnikov gozdov 

 Sodelovanje v akciji Obnovimo slovenske gozdove, Magolnik, v tednu gozdov 2015 

 Terenska ekskurzija na OE ZGS Celje (september 2015) 

 Terenska ekskurzija v Pahernikove gozdove v sodelovanju s Prosilva Avstrija 

(oktober 2015) 

 Sodelovanje s Pahernikovo ustanovo pri urejanju sobe za predstavitev gospodarjenja 

z gozdovi po načelih Prosilve (Radlje) 

 Sodelovanje v javni razpravi 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 

programov društev in 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.  
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5. FINANČNI NAČRT ZA IZVEDBO PROGRAMA 2013  52.440 € 

 

5.1 POSVETOVANJA IN PRIREDITVE      8.020 € 

5.1.1 Občni zbor ZGDS (april 2013)     820 € 

- najem prostora        70 

- drugi stroški (kava, sendviči)      350 

-  potni stroški (če bo problem prevoz delegatov)    400  

5.1.2 Soorganizacija prireditev v okviru tedna gozdov   400 €  

(maj 2015)  

5.1.3 Organizacija E -posvetovanja »Gozdarska stroka lahko   200 

zardeva od ponosa in sramu«  (maj 2015) 

- animacija po spletu        200 

5.1.4 Organizacija posvetovanja ''Opremljenost, usposobljenost 1.000 

in konkurenčnost slovenskega gozdarstva za bodočnost '' 

(november 2013)'' 

- najem prostora        100 

- drugi stroški (vabila, povzetki referatov, kava, sendvič,...)  900 

5.1.4 Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev    3.600 € 

predpisov o gospodarjenju z gozdovi – javne razprave 

- najem prostorov (14x100 €)       1.400 

- moderatorji (14x50 €)            700 

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

5.1.5 Izdelava pobude za oblikovanje foruma    1.000 € 

 »Voda - Življenje !« 

- izdelava projekta, predlog pravil      250 

- seje inic. odbora        250 

- ustanovna seja foruma       500 

5.1.6 Priprava razstav v avli GIS (4x1.000)    1.000 € 

5.2. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST      35.500 € 

5.2.1 Izdajanje 8. zvezkov GV (10.številk) s sredico   26.500 € 

- izdaja GV         26.500 

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

in pridobivanja lesa '' (300 x 30 €) 

             

5.3 DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ ZVEZE     5.500 € 

5.3.1 Komisija za šport       500 € 

- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS  500 

5. 3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji    2.000 € 

- organiziranje programiranih akcij vključenih v program ZGDS  2.000 

5.3.3 Terminološka komisija      2.000 € 

- organiziranje 10 srečanj-razprav komisije     2.000  

5.3.4 Sekcija ProSilva Slovenija      500 € 

- organiziranje programiranih akcij      500 

5.3.5 Komisija za strokovne dileme - izobraževalna  500 € 

- stroški delovanja komisije           500 

 

5.4 AKCIJE DRUŠTEV, KI SO V JAVNEM INTERESU    1.000 € 

 

5.5 STROŠKI DELOVANJA ZVEZE      2.420 € 

- najemnina za pisarno       420 
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- vzdrževanje spletne strani       500 

- kilometrina in potni stroški       1.500 

 

6. VIRI SREDSTEV        52.440 € 

- prenos sredstev iz leta 2014       17.940 

- naročnina za GV za leto 2015       15.000 

- dotacije, sponzorstva in reklame      11.500 

- prodaja izdanih edicij       8.000 

 

 

Pripravil:  

 

Jože Falkner 

predsednik 
 


