PRAVILNIK
O IMENOVANJU ČASTNIH IN ZASLUŽNIH ČLANOV ZGDS TER ZA PODELITEV
KAFOLOVIH PRIZNANJ
Ta pravilnik določa na podlagi 10. člena Pravil Zveze gozdarskih društev Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Zveza) pogoje za imenovanje častnih in zaslužnih članov, podelitev
Kafolovih priznanj ter njihove pravice in obveznosti.
I. Častni člani
1. člen
Častni član je lahko fizična ali pravna oseba, ki se je odlikovala s posebnimi prizadevanji za
napredek gozdarske stroke, gozdarske znanosti ali pa pri delu Zveze.
2. Člen
Predlaganec mora uživati splošno priznanje in njegove zasluge za gozdarstvo morajo biti
dobro poznane.
3. Člen
Zasluge za imenovanje so zlasti:
a) inovacije ali izumi, ki so splošno uporabni in so uspešno racionalizirali delo v
gozdarstvu
b) publikacije ali študije, ki so znanstveno pomembne za gozdarsko stroko,
c) poseben prispevek k strokovnemu izobraževanju v gozdarstvu
d) uspešno prizadevanje na mednarodni ali nacionalni ravni za uveljavitev gozdarske
stroke
e) dolgoletno posebno prizadevanje za napredek društvene dejavnosti
f) posebna uspešnost pri izvajanju del v gozdovih, pri usmerjanju gospodarjenja in
gospodarjenju z gozdovi
II. Zaslužni člani
4. člen
Zaslužni član je lahko gozdarsko društvo ali član gozdarskega društva, ki se je posebno
odlikoval s svojim društvenim delom.
5. člen
Predlagancu morajo člani matičnega društva splošno priznati zasluge na področju društvenega
dela. Izvršilni odbor ZGDS mora soglašati s predlogom.
6. člen
Zasluge za imenovanje so zlasti:
a. večletno uspešno delo v organih društva ali Zveze
b. uspešno in pogosto sodelovanje v društvenih akcijah
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c. aktivnost in uspešnost pri društvenih publikacijah
b) priznano delovanje v sorodnih organizacijah, še posebej če je njegovo delo prispevalo
k povezovanju društev
III. Kafolovo priznanje
7. člen
Priznanje ima naziv po Avgustu Kafolu, prvemu častnemu članu Zveze, ki je s svojim delom
na področju pogozdovanja kraških goličav bistveno prispeval k ozelenitvi Krasa in k
njegovemu splošnemu gospodarskemu razvoju.
8.

člen

Kafolovo priznanje lahko prejmejo zaslužni posamezniki ali društva, ki so s svojim delom v
okviru Zveze prispevali in dali pomemben pečat gozdarski stroki, strokovnemu vedenju, njeni
prepoznavnosti v Sloveniji in v mednarodni javnosti ali pomembno prispevali k uspešni
dejavnosti in njenem razvoju.
9. člen
Priznanje prejme posameznik ali društvo na predlog društva, izvršilnega odbora Zveze, ali
posameznika.
Predlagatelj mora predlog napisati na predpisani obrazec (Priloga A tega pravilnika) in ga čim
bolj utemeljiti.
Utemeljene in tudi s konkretnimi primeri obrazložene morajo biti predvsem naslednje
vsebine:
- Izjemne zasluge za razvoj Zveze in njene dejavnosti;
- Bistveni prispevek k prepoznavnosti gozdarske stroke v Sloveniji in tujini z delom v
okviru Zveze;
- Uspešno delovanje v okviru Zveze na področju izobraževanja in ozaveščanja stroke ali
širše javnosti;
- Pomemben prispevek pri sodelovanju Zveze z ostalimi organizacijami;
- Ostala izjemna dejanja pri delu v okviru zveze, vredna posebnega priznanja.
10. Člen
Priznanje predstavljata medaljon s Kafolovo podobo in natisnjena diploma s kratko
obrazložitvijo razloga za podelitev priznanja in datumom podelitve, shranjena v mapi z
reliefnim odtisom spominskega obeležja posvečenega Avgustu Kafolu v Komnu na Krasu.

III. Pravice in obveznosti
11. člen
Častni in zaslužni člani ter dobitniki priznanj so vabljeni in se lahko udeležujejo vseh
prireditev društev ali Zveze.
V javnosti morajo zastopati interese društev in Zveze.
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IV. Postopek za imenovanje častnega ali zaslužnega člana in podelitev Kafolovega
priznanja
12. člen
Častnega ali zaslužnega člana imenuje Občni zbor na predlog Izvršilnega odbora Zveze.
Evidentira ga Izvršilni odbor Zveze ali upravni odbor posameznega društva.
Če zaslužnega člana evidentira Izvršilni odbor Zveze mora pridobiti mnenje društva, katerega
član je kandidat.
Kafolovo priznanje se na predlog izvršilnega odbora sprejme in podeli na volilnem občnem
zboru zveze.
Predloge za podelitev priznanja pretehta Izvršilni odbor Zveze in občnemu zboru, potem ko je
pridobil mnenja društev, predlaga imenovanje dobitnika priznanja.
13. Člen
Predlagatelj mora predlog obširno obrazložiti. Za obrazložitev se uporablja obrazec, ki je kot
Priloga A sestavni del pravilnika.
Izvršilni odbor Zveze za sprejete predloge sestavi končno obrazložitev.
Letno lahko praviloma predlaga Občnemu zboru največ enega častnega člana in pet zaslužnih
članov. Če več let ni bilo imenovanj lahko tudi več.
Zveza lahko naenkrat podeli največ dve priznanji.
14. Člen
Če Izvršilni odbor Zveze predloga ne sprejme, mora to pisno obrazložiti predlagatelju.
Občni zbor Zveze razpravlja o imenovanju posamezno in o tem odloča soglasno.
Diplome častnega in zaslužnega člana se podelijo svečano na naslednjem Občnem zboru.
Kafolovo priznanje se na predlog izvršilnega odbora sprejme in podeli na volilnem občnem
zboru Zveze.
V. Končne določbe
15. Člen
Zveza skrbno vodi in hrani evidenco častnih in zaslužnih članov ter dobitnikov priznanj in
dokumentacijo, ki so jo posredovali predlagatelji.
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16.člen
S sprejetjem tega pravilnika dne 26.10.2016 preneha veljavnost Pravilnika o imenovanju
častnih in zaslužnih članov Zveze društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva
Slovenije, sprejetem na Občnem zboru Zveze, dne 14.12.2000.

Predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije
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Priloga A
PREDLOG
ZA ( IMENOVANJE ČASTNEGA , ZASLUŽNEGA ČLANA, PODELITEV
KAFOLOVEGA PRIZNANJA)

I. PODATKI OSEBE, KATERI NAJ SE PODELI PRIZNANJE
IME IN PRIIMEK

DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA

PREDLAGATELJ

II. UTEMELJITEV

V/na_______________, dne____________

SOGLAŠA:
Izvršilni odbor Zveze

Podpis predlagatelja:

Ime in priimek

podpis

1.
2.
3.
4.
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