Gozdarstvo v času in prostoru
Zapisnik rednega letnega občnega zbora Zveze gozdarskih
društev Slovenije
Redni letni občni zbor ZGDS je potekal v torek,
23. junija 2020, v mali sejni sobi na ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana.
Prisotni so bili delegati društev:
Tomaž Polajnar (Kranjsko GD), Janez Konečnik (GD Medved Kočevje), Adolf Trobec (GD
Postojna), Edvin Drobnjak (Kraško gozdarsko
društvo), Zala Uhan (Društvo študentov gozdarstva), Daniel Zorko (DIT gozdarstva Pomurje),
Gregor Jan (GD Bled), Manca Vintar (DIT gozdarstva Brežice), Andrej Breznikar (Podravsko
GD), Maja Vrčkovnik (Savinjsko GD), Marija
Černe (DIT gozdarstva Novo Mesto).
Na seji je bilo prisotnih 11 od 15 delegatov
posameznih društev znotraj ZGDS, zato je bil
občni zbor sklepčen.
Ostali prisotni člani IO: predsednik Lojze Gluk,
Vasja Leban in Tone Lesnik.
Opravičeno odsotni člani IO: Jure Žlogar, Mitja
Skudnik in Jože Prah.
Dnevni red:
1) Pozdrav in nagovor predsednika ZGDS
2) Izvolitev delovnega predsedstva
3) Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi
4) Poročilo o realizaciji Programa dela in
finančnega načrta ZGDS za leto 2019 (poročilo
predsednika, blagajnika, predsednikov komisij
in sekcij in poročilo nadzornega odbora)
5) Razprava o poročilih in sprejem poročil
6) Program dela in finančni načrt ZGDS za
leto 2020
7) Razprava in sprejem Programa dela in
Finančnega načrta za leto 2020
8) Spremembe Pravil ZGDS (sklepčnost,
videokonferenčno in korespondenčno
poslovanje, delovanje v javnem interesu,
prenehanje sekcije Prosilva Slovenija)
9) Včlanitev Prosilve Slovenija združenja za
sonaravno gospodarjenje z gozdovi v ZGDS
10) Gozdarski etični kodeks - potrditev
11) Razno: manjša pogostitev in druženje.
Ad1)
Predsednik je s pozdravom in nagovorom otvoril občni zbor ter se prisotnim delegatom zahvalil
za dober odziv in zagotovitev sklepčnosti zbora.
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Ad2)
Izvolitev delovnega predsedstva:
• OZ je predsedoval predsednik zveze Lojze
Gluk,
• za člana delovnega predsedstva in overovatelja
zapisnika sta bila potrjena Vasja Leban, Andrej
Breznikar.
Ad3)
Za verifikacijsko komisijo sta bila izvoljena: Tomaž
Polajnar in Janez Konečnik.
Za zapisnikarico je bila imenovana Marija
Černe.
Verifikacijska komisija je preštela delegate in
ugotovila, da je prisotnih 11 delegatov od 15, torej
je bil zbor sklepčen.
Ad4)
Poročilo o realizaciji Programa dela in finančnega
načrta ZGDS za leto 2019:
Predsednik Lojze Gluk je na kratko povzel
poročilo dela za l. 2019, ki je bilo tudi predhodno
posredovano vsem društvom. Zaradi časovne
dinamike in obsežnega dnevnega reda je zboru
predlagal, da sam predstavi poslovno in finančno
poročilo ter delo sekcij in komisij s čemer so se
prisotni soglasno strinjali.
Zveza je realizirala podoben program kot
pretekla leta. Nekatera društva so poslala letno
poročilo, še vedno pa so manj odzivni oz. neodzivni v društvih: Slovenj Gradec, Ljubljana.
Ad5)
Razprava o poročilih:
Predsednik nadzornega odbora Tomaž Polajnar je opozoril na negativni poslovni izid zveze
v finančnem poročilu.
Predsednik Lojze Gluk je obrazložil, da je do
dodatnih sredstev za delovanje zveze možno priti s
projekti ali nižanjem stroškov, npr. računovodstva
o čemer je bilo govora tudi na seji IO.
Prisotni delegati so soglasno sprejeli vsa poročila.
Ad6)
Predsednik je predstavil predlog programa dela
za l. 2020 in finančni načrt, ki je bil predhodno
posredovan IO in društvom.
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Ad7)
Razprava o programu in finančnem načrtu:
Predstavnica društva študentov je predlagala, da
bi ob začetku študijskega leta bilo dobro navdušiti
študente gozdarstva, da se naročijo na Gozdarski
vestnik (GV).
Prisotni delegati so soglasno potrdili program
in finančni načrt za l. 2020.
Zaradi potrjevanja statusa delovanja zveze v
javnem interesu so prisotni soglasno potrdili tudi
predlog programa aktivnosti v javnem interesu za
leto 2021 (za status je potreben dvoletni program).
Ad8)
Spremembe Pravil ZGDS:
Spremenjene razmere v zadnjih letih so narekovale aktivno iskanje rešitev, prilagajanje, racionalizacijo in posledično tudi spremembe Pravil
ZGDS.
Predsednik je predstavil predlog sprememb in
dopolnitev Pravil Zveze.
Spremembe v Pravilih Zveze:
• seja IO se lahko skliče tudi korespondenčno
ali preko videokonference,
• če na začetku OZ ni sklepčen, je po pol ure za
sklepčnost dovolj tretjina delegatov, torej 6,
ker bo po novem 16 delegatov društev zveze,
• občni zbor lahko poteka tudi dopisno, ali s
pomočjo videokonference, če okoliščine to
narekujejo,
• dodana je bila novo ustanovljena sekcija za
gozdno pedagogiko ter sekcija za šport in
rekreacijo,
• dodane so bile nekatere dopolnitve povezane
s statusom delovanja zveze v javnem interesu.
Spremembe in dopolnitve Pravil so bile soglasno sprejete. V roku 30 dni od občnega zbora bodo
posredovane na Upravno enoto v preverjanje oz.
potrditev. Po končanem postopku bo čistopis
Pravil objavljen v Gozdarskem vestniku in na
spletni strani ZGDS.
Ad9)
Predsednik je predstavil delovanje sekcije Prosilva,
ki je v Zvezi delovala od l. 2011.
Sekcija se je 18.6.2020 na ustanovni seji oblikovala v društvo Pro Silva Slovenija - združenje
za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.
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Predsednik Zveze je čestital novo ustanovljenemu društvu. Tone Lesnik, član društva, je zboru
predlagal včlanitev v Zvezo.
Društvo je bilo soglasno sprejeto v Zvezo.
Predsednik je povedal, da se s tem ukinja sekcija
Prosilva ter preneha članstvo Toneta Lesnika v
IO, Lesnika pa je predlagal za predsednika sekcije
za gozdno pedagogiko kar so delegati soglasno
potrdili.
Ad10)
Predsednik je povzel dogajanje okrog priprave
Gozdarskega etičnega kodeksa. Izpostavil je,
da gre za zelo pomemben dokument, ki naj bi
gozdarkam in gozdarjem služil kot vodilo pri
ravnanju z gozdovi, naravo, z lastniki gozdov,
javnostjo ter pri odnosih med gozdarji.
Delovna skupina ga je pripravila, nato je bil
predstavljen na IO, kjer se je pregledalo vsebino.
Predlog etičnega kodeksa je bil nato aprila 2019
poslan društvom z namenom, da se pregleda
še v društvih in poda morebitne pripombe. Na
zadnji seji IO 15.6.2020 je bilo podano mnenje,
da je kodeks dobro zastavljen in se ga na občnem
zboru predlaga v sprejem oz. potrditev. V primeru,
da bodo tehtni predlogi za popravke, se ga bo
naknadno spreminjalo ali dopolnjevalo.
Prisotni delegati so soglasno potrdili Gozdarski
etični kodeks.
Kodeks bo poslan vsem društvom ter objavljen
na spletni strani Zveze ter v Gozdarskem vestniku.
Predsednik se je zahvalil delovni skupini, IO
in predhodnim pripravljavcem za opravljeno delo
in povedal, da se je na pripravi kodeksa delalo že
vse od l. 1996.
Ad11)
Predsednik pove, da je za status društva v javnem
interesu zahtevano sprejetje dvoletnega programa
dela in dvoletni finančni načrt, zato je OZ predlagal, da OZ program in finančni načrt za aktivnosti, ki so v javnem interesu – izdaja strokovnih
publikacij in Gozdarskega vestnika, organizacija
javnih posvetov, izobraževanj, prireditev in strokovnih ekskurzij, delovanje v različnih delovnih
skupinah itd. v podobnih finančnih okvirjih
potrdi še za l. 2021.
Delegati so soglasno potrdili predlog programa
in finančni načrt za l. 2021.
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Nekateri delegati so izročili še poročila o
delovanju njihovih društev.
Predsednik je prisotne seznanil, da imajo društva možnost objavljati na spletni strani ZGDS,
prav tako jih je pozval k večjem angažiranju
priprave poljudnih prispevkov o delu društev za
objavo v Gozdarskem vestniku. Vsem aktivnim
društvom in posameznikom se je zahvalil ter jim
čestital za angažirano delo ter uspešno realizacijo
programov dela v letu 2019.

Na osnovi zapisnika, ki ga je zapisala tajnica
ZGDS mag. Marija Černe, vsebino dopolnil in
pripravil Lojze Gluk, predsednik ZGDS
V vestniku objavljamo vsebinsko in finančno
poročilo o delu ZGDS v letu 2019 ter Program
dela za leto 2020 kot je bil predstavljen na občnem
zboru 23.6.2020. V zvezi s Programom dela ZGDS
za leto 2020 je potrebno izpostaviti, da je zaradi
spremenjenih razmer zaradi pojava korona virusa
načrtovanje in realizacija zelo otežena in negotova.

Komentar k spremenjenim razmeram zaradi pojava korona virusa
Spoštovane kolegice in kolegi gozdarji,
situacija v naši državi in širom po svetu je zaradi pojava korona virusa bila, je in kot izgleda bo precej
spremenjena tudi še nekaj časa v prihodnje in to kar je bilo do sedaj običajno in samoumevno je dobilo
čisto drugačen pomen. Temu smo se bili dolžni vsi prilagoditi ter v največji možni meri upoštevati navodila
za obvladovanje in preprečevanje širjenja obolelosti s strani pristojnih institucij in državnih organov.
Tudi Zveza gozdarskih društev zaradi omenjenega v letošnjem letu ne more normalno izvajati svojih
aktivnosti, npr. morali smo odpovedati Gozdarsko smučarsko prvenstvo 2020, onemogočene so bile
aktivnosti povezane s stiki, srečevanjem in druženjem (sestanki, seje, izobraževanja, strokovni posveti itd.).
Kljub vsemu je Zveza poskušala čim bolj nemoteno delovati na področjih kjer je to bilo možno
(izdaja Gozdarskega vestnika, javne objave na spletni strani in Facebook strani itd.), seveda pa lahko
vsebinske zadeve tekoče rešujemo korespondenčno – preko emaila, telefonov in ostalih modernih
komunikacijskih orodij.
Verjamem, da se gozdarji dobro zavedamo sedanje situacije, saj je naše delo ter razmišljanje v
zelo veliki meri povezano z naravo, z njenim opazovanjem, učenjem, z vplivi na naravo in posledicami, s spremembami, ki se dogajajo, s širokim razmišljanjem o številnih povezavah, pogledom
v preteklost in prihodnost ipd.
Nedvomno sporočilo, ki ga je prinesel pojav novega korona virusa je, da bi se še močneje zavedali, da smo ljudje del našega planeta in da morajo biti naša ravnanja sonaravna, trajnostna. Da
neomejena rast na omejenem planetu ni prava pot.
Najbrž drži, da je za obvladovanje prenosa korona virusa bilo potrebno omejiti interakcije, stike med
ljudmi (OSTANI DOMA!), morda premalo pa je v tem času poudarjeno, da je za zdravje in imunski
sistem zelo koristno, da čas preživljamo v naravi, v gozdovih (npr. »OBIŠČI NARAVO – OBIŠČI
GOZD«). Da bi v večji meri izkoristili priložnost poudariti mnogotere večnamenske vloge in dobrine
gozda. Seveda s spoštovanjem omejitev stikov, druženja ter ostalih priporočil o obnašanju v naravi.
V želji po dobrem sodelovanju ter, da vsi uspešno prebrodimo te negotove čase in da bodo sporočila,
ki jih prinaša nova oz. spremenjena situacija, v pozitivnem vplivala na nadaljnje bivanje in odnos ljudi
do narave, vse lepo pozdravljamo in vam želimo obilo pozitivnega vzdušja, notranjega miru, korajže,
motivacije, veselja in zdravja!
V imenu ZGDS:
Lojze Gluk,
univ.dipl.inž. gozd., predsednik ZGDS
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