Na občnem zboru Zveze gozdarskih društev Slovenije dne 31.5.2017 v Ljubljani je bil za novega predsednika
soglasno izvoljen univ. dipl. inž. gozdarstva, Lojze Gluk.
Rojen je v Celju, star 41 let, prihaja iz Zgornjesavinjske doline, natančneje iz Okonine pri Ljubnem ob Savinji,
kjer od leta 2013 s svojo družino živi v novo zgrajeni leseni hiši iz domačega, zgornjesavinjskega lesa smreke.
Je poročen in oče treh otrok. Politično ni opredeljen.

Od leta 2004 je zaposlen na Zavodu za gozdove OE
Nazarje, kjer od decembra 2012 na krajevni enoti
Gornji Grad opravlja delo revirnega gozdarja v
revirju Savina in revirju Tirosek.
Sprva je na ZGS opravljal delo svetovalca na odseku
za gozdnogospodarsko načrtovanje, od leta 2008
do decembra 2012 pa delo vodje krajevne enote in
hkrati delo revirnega gozdarja v revirju Savina na
krajevni enoti Ljubno. Zaradi nove sistemizacije in
reorganizacije Zavoda za gozdove je bila krajevna
enota Ljubno ukinjena oz. priključena v krajevno
enoto Gornji Grad. Pred zaposlitvijo na ZGS je bil
eno leto zaposlen v Muzeju Vrbovec – muzeju
gozdarstva in lesarstva v Nazarjah.

Leta 2003 je vpisal podiplomski študij varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je
opravil vse izpite in ostale obveznosti, dokončal ni le magistrske naloge.
V svojem življenju se je vedno aktivno vključeval v dogajanje v okolju, kjer je živel, tako v času bivanja doma,
kot tudi v času študija in danes.
Od leta 2006 že tretji mandat oz. 11 let uspešno vodi Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje.
Je aktiven član v več društvih: Naravovarstvena zveza Smrekovec, Planinsko društvo Gornji Grad (načelnik
odseka za varstvo gorske narave od l. 2006), Turistično društvo NAŠ KRAJ Ljubno ob Savinji, Sadjarsko društvo
Franca Praprotnika Mozirje, Kulturno društvo Ljubno ob Savinji – Mešani pevski zbor KD Ljubno ob Savinji,
Kulturno društvo Radmirje - Moški pevski zbor Zarja Radmirje, Društvo Zgornjesavinjski starodobniki,
Prostovoljno gasilsko društvo Okonina, je tudi predstavnik nevladnih organizacij v odboru za področje
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja pri Razvojnem svetu Savinjske regije.
Bil je aktiven član naslednjih društev, organizacij in organov: član nadzornega odbora Občine Nazarje, Odbor
za varstvo narave pri Savinjskem meddruštvenem odboru PZS, Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Dreti,
Športno društvo Lipa Šmartno ob Dreti, Cerkveni pevski zbor Ljubno ob Savinji, Zakonska skupina Šmartno ob
Dreti, Klub Zgornjesavinjskih študentov, Zveza študentskih klubov Slovenije, predsednik študentskega doma v
Rožni dolini, Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec.
Njegovi hobiji v prostem času so: fotografija, planinarjenje, tek, gorsko kolesarjenje, nogomet, badminton,
smučanje, organizacija različnih prireditev, potovanja ter redna udeležba na različnih izobraževanjih in
prireditvah za pridobivanje novih znanj in osebno rast.
Vodilo v življenju, ki mu sledi, je delo z ljudmi, sodelovanje ter združevanja znanja, izkušenj in idej za družbeno
angažiranje na področju lokalnega kot tudi globalnega razvoja.
Ime in priimek: Lojze GLUK
Naslov: Okonina 68, 3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 0038641 354 693
E-pošta lojze.gluk@siol.net, Alojzij.Gluk@zgs.si,
Datum rojstva: 26.1.1976
Več: https://www.facebook.com/lojze.gluk/

Izzivi za program dela ZGDS v obdobju 2017 – 2020
•Utrditi in potrditi namen zveze – združevanje in povezovanje društev ter aktivno
(so)delovanje na področju gozdarstva,
•izboljšati povezanost z in med društvi (s komunikacijo, z obiski na občnih zborih, z
zbiranjem predlogov o pričakovanjih društev, komisij in sekcij, z rednim (vsako)letnim
poročanjem društev, komisij in sekcij o načrtovanem in izvedenem programu dela itd.),
•opozarjati na aktualne probleme s področja gozdarstva, ohranjanja narave in varstva
okolja,
•vzpostaviti pogoje za izmenjavo mnenj, znanja, izkušenj (s posveti, izobraževanji,
delavnicami, forumi na spletu itd.),
•aktivno sodelovanje z deležniki na področju gozdarstva, razvoja podeželja, varstva
narave, turizma (BF – odd. za gozd., odd. za les., odd. za biol. itd., GIS, SGLŠ, MKGP,
ZGS, ZRSVN, GZS, SiDG, Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in društvi, TZS, PZS, LZS, ZRC SAZU,
lokalnimi skupnostmi, Umanotero, Inštitutom za gozdno pedagogiko, Mrežo gozdnih vrtcev
in šol, razvojnimi agencijami, Dondes, Ditles Ljubljana itd.),
•aktivno sodelovanje v procesih priprave sprememb Zakona o gozdovih in ostalih
pravnih predpisov na področju gozdarstva,
•pri izvajanju programa dela prilagoditi razmišljanja novim izzivom (podnebne
Spremembe - vremenske ujme, pojav novih bolezni, novi načini sečnje in spravila, nove
tehnologije, novi načini doživljanja narave, javnost, nova znanja itd.),
•ureditev statutov društev z Zakonom o društvih,
•društvom pomagati pri ureditvi statusa delovanja v javnem interesu,
•aktivno (so)delovanje vseh komisij in sekcij zveze,
•ponovna vzpostavitev oz. izboljšanje sodelovanja z ZGS (naročanje Gozdarskega
vestnika, priprava kratkih novic o dobrih praksah s terena, sodelovanje pri izvedbi skupnih
aktivnosti kot so javni posveti, izobraževanja, predavanja za javnost itd.)
•proučiti možnosti spodbujanja številčnosti članstva v društvih in sekcijah zveze
(ugodnosti, udeležba na aktivnostih zveze in društev, aktivno vključevanje mladih v organe
zveze in društev),
•zbiranje primerov dobrih praks na področju slovenskega gozdarstva in organizacija
strokovnih ekskurzij za ogled le teh,
•povečanje števila naročnikov Gozdarskega vestnika in prodaje ostalih publikacij,
proučiti potrebe in interes uporabnikov (anketa, mnenja, promocija, akcije, v GV vključiti
večji delež kratkih poljudnih vsebin itd.),
•z učinkovitim zbiranjem finančnih sredstev (iz dejavnosti, iz proračuna države in lokalnih
skupnosti, z donacijami, sponzorstvi, iz projektov, iz dohodnine itd.) zagotoviti nemoteno
delovanje vseh komisij, sekcij in društev zveze,
•z raznovrstnimi aktivnostmi v javnosti povečati promocijo slovenskega gozdarstva,
naravnih danosti, slovenskih gozdov, slovenskega lesa (slovenski les kot blagovna
znamka) in uporabo slovenskega lesa (npr. na TV SLO in družbenih omrežjih kratke
predstavitve); promovirati certificiranje, povečati zavedanje, da so slovenski gozdovi naše
največje nacionalno bogastvo,
•društva spodbujati k skupnemu izvajanju aktivnosti in sodelovanju (zmanjševanje
stroškov, lažje zagotavljanje udeležbe itd.), z rednimi poročanji o aktivnostih omogočiti
sodelovanje, izmenjavo idej, učinkovitejše delo,
•s sofinanciranjem aktivnosti namenjenih širši javnosti vzpodbuditi društva k izvajanju
in zagotoviti lažjo izvedbo (npr. obeleževanje mednarodnih dnevov na področju gozdov in
varstva narave itd.),
•spodbujanje društev, komisij, sekcij k aktivnemu delu z vsakoletno podelitvijo
priznanj in nagrad najaktivnejšim društvom in posameznikom, (s priznanji in
nagradami, ustanovitev komisije za nagrajevanje aktivnosti članov društva),
•spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, predlogov za izboljšanje učinkovitosti,
•prenova spletne strani in učinkovito komuniciranje preko socialnega omrežja Facebook,
(foto galerija, elektronske razglednice, povezave do sorodnih institucij, koledar dogodkov,
naročanje na novice itd.),

•društva vzpodbuditi k uporabi možnosti predstavitve na spl. strani ZGDS,
•ažurno obveščanje članov o aktivnostih ZGDS in društev ter širše javnosti (možnost
naročanja na prejemanje novic o aktivnostih in dogodkih),
•truditi se, da se vsebine o gozdu ustrezno vključijo v pedagoški proces (spodbujanje
aktivnosti gozdne pedagogike in vključevanje v Mrežo gozdnih vrtcev in šol),
•v sodelovanju s sorodnimi deležniki organizacija in trženje strokovnih ekskurzij in
doživljanj gozda zainteresirani javnosti – gozdarski stroki iz tujine, domači javnosti, turistom itd.,
•v sodelovanju s sorodnimi deležniki skrbeti za ustrezno interpretacijo gozdov in
narave (obeleževanje naravne in kulturne dediščine z inf. tablami, gozdne učne poti itd.),
•v sodelovanju z društvi, lokalnimi skupnostmi, ZGS, raziskovalnimi institucijami in
zainteresirano javnostjo zbrati predloge za izdelavo aktualnih diplomskih in
raziskovalnih nalog in usmerjati realizacijo ter implementacijo (ugotoviti aktualne
probleme in rešitve zanje),
•vzpodbujati k povečanju organiziranja prireditev na področju kulture, športa in
družabnosti.

