Gozdarstvo v času in prostoru
Predlog programa dela in finančnega načrta zgds za leto 2020
Zveza gozdarskih društev ima v svojem
poslanstvu med nalogami opredeljeno skrb za
popularizacijo slovenskih gozdov in slovenskega
gozdarstva, vključevanje v pripravo predpisov
na področju gozdarstva, aktivno vključevanje v
razprave, opozarjanje na aktualne probleme, skrb
za izobraževanje, ustrezno interpretacijo gozdov,
izdajo strokovnih publikacij, prizadevanje za
oblikovanje in razvoj strokovnega izrazja in izražanja v gozdarstvu ter poznavanje in uveljavljanje
dosežkov slovenskega gozdarstva, povezovanje,
druženje stroke, koordiniranje stikov gozdarske
stroke z drugimi strokami, promocijo gozdne
pedagogike, spodbujanje etičnega ravnanja svojih
članov v odnosu do narave itd. Pri uresničevanju
tega verjamemo, da je potrebno aktivno sodelovanje in komuniciranje z ostalimi deležniki na
področju gozdarstva, razvoja podeželja, varstva
narave, turizma itd.

1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE
1.1 Občni zbor ZGDS (junij 2020)
Na občnem zboru bodo društva seznanjena o
poslovanju zveze v letu 2019, potrjen in sprejet
bo program dela in finančni načrt za leto 2020.
1.2 Soorganizacija prireditev v okviru Tedna
gozdov (maj 2020)
Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih društev Slovenije sodelovala z Zavodom za
gozdove Slovenije in drugimi soorganizatorji
pri realizaciji projektov v okviru Tedna gozdov
2020. Organizirali bomo razstavo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, nadaljevali s pripravo
gozdarskega etičnega kodeksa ter sodelovali pri
drugih aktivnostih.
1.3 Priprava Gozdarskega etičnega kodeksa
in organizacija javne predstavitve
Delovna skupina za pripravo izhodišč je v l. 2018
s pomočjo IO ZGDS oblikovala osnutek kodeksa. Osnutek je ZGDS v razpravo posredovala
gozdarskim društvom, na podlagi odzivov bo
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oblikovan končen predlog, ki bo podan v potrditev
na občnem zboru ZGDS. Organizirana bo javna
predstavitev kodeksa.
1.4 Koordinacija priprave strokovnih
izhodišč za nadgradnjo predpisov o
gospodarjenju z gozdovi
Zveza bo v sodelovanju z drugimi strokovnimi
deležniki poskušala pripraviti strokovna izhodišča
za spremembe Zakona o gozdovih. Prvi korak k
pripravi strokovnih premislekov je oblikovanje
delovne skupine, ki naj bi jih pripravila. Sestavljali
bi jo predstavniki gozdarskih ustanov (GIS, BF
- Odd. za gozd., ZGS, SGLŠ, GZS, SiDG, ZGDS
itd.). O pripravljenih izhodiščih bo zveza organizirala delavnice s katerimi bi zagotovili njihovo
poenotenje in potrditev.
1.5 Razčiščevanje strokovnih dilem in
sodelovanje v različnih delovnih skupinah
Zveza bo tudi v letu 2020 spodbujala razpravo o
vsebinskih dilemah, ki so prisotne v gozdarskem
strokovnem vsakdanu. Posebna komisija bo spodbujala razpravo o njih in skupaj s sodelujočimi
iskala odgovore. To je trajna strokovna naloga, ki
se je začela uresničevati že v letu 2012, vendar s
premalo odziva. Izvajala pa naj bi jo vsako leto še
naprej komisija za izobraževanje pri zvezi.
Predstavniki zveze bodo aktivno sodelovali
v različnih delovnih skupinah (npr. skupina
»Gozd-les« za izvajanje akcijskega načrta »Les je
lep« - ustanovljena 21. januarja 2019 ipd.)
1.6 Ogledi strokovnih dobrih praks, izvedba
strokovnih ekskurzij
Gozdarsko strokovno delo mora povezovati
teorijo s prakso, zato je potrebno sodelovanje
vseh deležnikov na področju gozdarstva. Zveza
je v sodelovanju z ostalimi pripravljena prevzeti
organizacijo strokovnih ekskurzij, predvidoma
dve letno (spomladi, jeseni) ali vsaj eno. Pred
tem je zaželjeno pridobiti nabor dobrih praks
iz vse Slovenije. V skladu z možnostmi bo zveza
poskušala sofinancirati avtobusni prevoz.
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1.7 Priprava razstav v Galeriji - GIS
Tudi v letošnjem letu bomo skupaj z Gozdarskim
inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije
in Oddelkom za gozdove in obnovljive gozdne vire
BF nadaljevali z organiziranjem razstav. V letu
2020 naj bi skupaj organizirali 4 razstave. Kot razstavljavci naj bi še vedno imeli prednost ustvarjalci
iz gozdarskih vrst. Vsak od soorganizatorjev naj bi
praviloma pokril stroške ene razstave.
Zap.
št.

Razstavljalec

Mesec

Datum

1

Kostja Virant

Februar

četrtek,
6.2.2020
ob 16.00

2

Več
avtorjev

Junij

četrtek,
4.6.2020
ob 16.00

3

Janez Papež

September

četrtek,
24.9.2020
ob 16.00

4

Jožef Mrakič
- Pepi

November

četrtek,
26.11.2020
ob 16.00

1.8 Udeležba predstavnikov zveze na
različnih strokovnih dogodkih, občnih
zborih ipd.
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IZDAJATELJSKA DEJAVNOST

2.1 Izdaja 10 številk Gozdarskega vestnika
S podobno usmeritvijo kot je bila za letnik 77
stopa Gozdarski vestnik v 78 letnik, z željo, da bi
vključili več poljudnih kratkih prispevkov dobrih
praks s terena in več razprav iz področja pridobivanja lesa, trženja ter ekonomike gozdarstva.
Gozdarski vestnik si je zadal nalogo, da bo tudi
v letu 2020 redno izhajal in omogočal znanstvenikom in operativcem objavo njihovih raziskovalnih
dosežkov in spoznanj s ciljem njihovega prenosa
v prakso. S tem bo prispeval k razreševanju aktualnih problemov slovenskega gozda in gozdarstva.
Izšlo bo 10 številk v 8 zvezkih. Predvidoma
ena številka bo tematska.
V letu 2020 bo revija Gozdarski vestnik nadaljevala z objavami na spletni strani in s tem povečala
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krog bralcev in oglaševalcev v reviji. Vsi prispevki
bodo odloženi v Digitalni repozitorij raziskovalnih
organizacij Slovenije (DiRROS). S tem bo tako
ZGDS kot revija pridobila na prepoznavnosti.
Prepoznavnost bo poskušala povečati tudi z
objavami na družbenih omrežjih. K naročanju na
revijo bomo poskušali pritegniti več naročnikov.
2.2 Izdaja monografij
V letu 2020 bo Gozdarska založba pričela z delom
izdaje monografije mag. Živana Veseliča »Zelišča,
polgrmi in vzpenjalke v gozdovih Slovenije«.
Knjiga je povzeta po mali flori Slovenije in bo
zaradi širokega slikovnega materiala primerna za
uporabo med gozdarskimi strokovnjaki. Za pokritje
stroškov izdaje bo potrebno predhodno zagotoviti
sponzorska sredstva oziroma prednaročila.
2.3 Spletna in Facebook stran ZGDS
Prenovljena spletna stran z ažurnimi in aktualnimi objavami bo pomemben način posredovanja
informacij gozdarski stroki ter širši zainteresirani
javnosti. Še večji obseg promocije gozdarskih
vsebin bo poskušala doseči z ažurnimi objavami
na svoji strani družbenega omrežja Facebook.
2.4 Priprava Kafolovega priznanja
Potrebno je dokončati merila za nagrajevanje aktivnosti članov zveze ter izdelati priznanja in kipec.
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DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ
ZVEZE V LETU 2020

3.1 Komisija za šport
Smučarske prireditve v letu 2020:
Slovenske tekme: tekmovanje bodo organizirali
člani Kranjskega GD na Soriški planini.
Alpe Adria: srečanje gozdarjev smučarjev sosednjih dežel (držav) bo tokrat v Sappadi (Furlanija
Julijska krajina) 21. do 22.2.2020.
EFNS: 52. prireditev na Poljskem v turističnem
kraju Duszniki Zdroj od 19. do 25. januarja 2020.
Tenis: Ponovno naj bi bilo odprto gozdarsko
prvenstvo Hrvatske v Vinkovcih ter teniški dvoboj
SLO-CRO, ki bo tokrat v Sloveniji.
Košarka: V letu 2020 bo v Celju košarkarski
turnir.
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3.2 Komisija za evropske pešpoti v
Sloveniji
Aktivnosti:
• Urejanje spletne strani, posodobitve in
delovanje na socialnem omrežju Facebook
• Obnova žigov E7, E6, E12.
• Pohod po E12 Hrvaška, 25. januarja 2020
• Sodelovanje na sejmu Alpe Adria, 29. januar
- 1. februar 2020
• Slovenija hodi: Krka 24. in 25.4.2020
• Ureditev poti Vrhnika KEUPS
• Srečanje Evropohodnikov 2020
• Vodeni pohodi po evropskih pešpoteh
• Vzdrževanje markacij E6, E7, E12 in poti,
• Informacijski prostor za evropske pešpoti,
• Povezovanje koordinatorjev s KEUPS,
• Kontakti z Evropsko popotniško zvezo in
drugimi popotniškimi organizacijami,
• Sestanki KEUPS in administratorska dela,
• Ureditev trase E7, E6 in E 12,
• Sodelovanje s komisijo za pohodništvo in
kolesarjenje na GIZ in STO,
• Priprava promocijskega spota,
• Priprava vodnika E 6, 7, 12,
• Razstava o evropskih pešpoteh
• Sodelovanje na dnevih mobilnosti v Kopru,
• Ureditev skrbniških pogodb za evr. pešpoti
• Obnova križišča E6 in E7, Mačkovec in srečanje
ob obletnici evropskih pešpoti.
• Evrorando 2021
• Organiziranje strokovnega posveta z ustanoviteljicami KEUPS na temo bodočnosti sodelovanja in vizije evropskih pešpoti v Sloveniji.
3.3 Terminološka komisija
V letu 2020 si bomo prizadevali okrepiti vrste
terminološke komisije z novimi člani in članicami.
Člani komisije se bodo sestajali po ustaljenem
redu, vsako drugo sredo v mesecu v prostorih
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete, ali po potrebi. Dolgoročni
načrt dela komisije ostaja izdaja Gozdarskega
terminološkega slovarja pod vodstvom inštituta
za slovenski jezik Fran Ramovš ZRC SAZU.
3.4 Sekcija Prosilva Slovenija
Aktivnosti:
• Nadaljevanje dela za postavitev Centra sonaravnega gospodarjenja v Radljah (delovni sestanki),
GozdVestn 78 (2020) 7-8

• Sodelovanje pri ogozditvi Krasa na Cerju, 29.
februarja 2020,
• Vodenje ekskurzije ob pragozdu Rajhenav v
Tednu gozdov 2020,
• Udeležba na strokovnih ekskurzijah, delavnicah, predavanjih, posvetih itd.,
• Ustanovitev društva Prosilva Slovenija (18. junij
2020), prenehanje sekcije ter včlanitev društva
v ZGDS.
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Delovanje gozdarskih
društev

Akcije v javnem interesu
Izvedba projektov, ki so sestavni del programa
gozdarskih društev za leto 2020 in po vsebini
presegajo ožji društveni okvir, postanejo tudi
sestavni del programa zveze. Na podlagi programov društev in določenih kriterijev jih bo v
program zveze uvrstil IO. Društva bodo zvezi
poročala o njihovi realizaciji.
Realizacija izdajateljskega programa, razen
GV, mora biti vezana izključno na dodatno
zbrana sredstva iz sponzorstev in reklam oziroma dodatnih sredstev iz prodaje že izdanih
oziroma za izdajo načrtovanih monografij.
V zadnjih letih zveza za svoje delovanje porablja finančna sredstva, ki jih je uspela pridobiti
v letih ugodnejšega poslovanja, zaradi česar se
vse bolj zmanjšuje znesek rezervnih sredstev.
Zaradi zmanjševanja obsega in razpoložljivosti finančnih sredstev bo potrebno poslovati zelo
varčno, aktivno iskati možnosti racionalizacije
ter nove oblike financiranja, verjetno pa tudi
opustiti še kakšno v programu dela načrtovano
aktivnost. O tem bo moral IO ZGDS odločati
sproti in pravočasno. Vse odločitve bodo morale
biti vezane na razpoložljiva finančna sredstva.
Avtorji:
Lojze GLUK (predsednik ZGDS),
Jože FALKNER (galerija GIS)
Anton LESNIK (Sekcija ProSilva Slovenija),
Janez KONEČNIK
(Komisija za šport in rekreacijo),
Vasja LEBAN (Terminološka komisija),
Jože PRAH (Komisija za Evropske pešpoti),
Mitja SKUDNIK (Gozdarska založba)
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