Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 946.1ZGDS«2017«(045)=163.6

Poudarki iz zapisa o volilnem občnem zboru ZGDS
Z dopolnitvijo zapisnika nesklepčnega Volilnega
občnega zbora Zveze gozdarskih društev Slovenije
(ZGDS), ki je bil izveden 26.10.2016, z odgovori
društev na dopis z dne, 23.11.2016, ki jim je bil
posredovan na podlagi sprejetega predloga na
občnem zboru in sklepa IO ZGDS, je bil občni zbor
zaključen. Ni bilo izraženih nasprotovanj temu, da
bi na korespondenčni način zaključili volilni občni
zbor zveze. Kljub temu, da se je sklic volilnega
občnega zbora pripravljal od januarja do oktobra
2016, da je bilo v tem času dovolj komunikacije z
društvi in posredovanega dovolj gradiva, je bilo
potrebno poseči po nekoliko neobičajni rešitvi, ki
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pa je dala jasne in nedvoumne odgovore večine
društev na vse vsebine predlagane za obravnavo
na občnem zboru zveze. Dobili smo pritrdilne
odgovore za vse predlagane sklepe in jasno potrditev za izvolitev predlaganih kandidatov. Nobeno
društvo ni zavrnilo predlaganih sklepov ali predlagalo njihove spremembe ali dopolnitve. Prav
tako nobeno društvo ni predlagalo spremembe
kandidatne liste.
Dne 23.11.2016 je bil društvom posredovan
naslednji dopis:
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Slika 1: Dopis društvom iz dne 23.11.2016
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NA PODLAGI PREDLAGANEGA IN OBRAVNAVANEGA DNEVNEGA REDA
VOLILNEGA OBČNEGA ZBORA ZGDS, ki je bil 26.10.2016, sprejemamo in
potrjujemo naslednje sklepe:
1. Za predstavnika društva (naziv društva) na občnem zboru je bil določen naslednji delegat
(ime in priimek delegata):
2. Iz poročil ZGDS je razvidno, da je bil program za leto 2015 realiziran in da so bila za realizacijo
porabljena sredstva v skladu s finančnim načrtom. Realizacija finančnega načrta v glavnih postavkah
je bila:
• prenos sredstev iz leta 2014						
33.346,18€
• prihodki iz dejavnosti za leto 2015					
22.065,48 €
• dotacije, sponzorstva in reklame v letu 2015				
2.898,20 €
• prihodki iz javnih sredstev						
10.500,00 €
• prihodek iz dohodnine							 190,84 €
PRIHODKI SKUPAJ							
35.654,52 €
• odhodki za publicistično in izdaj.dejavnost				
26.669,06 €
• stroški storitev (računovodske, bančne, poštne…)				
6.657,89 €
• potni stroški za delo zveze						
3.216,57 €
• drugi stroški								
4.645,86 €
STROŠKI SKUPAJ							
41.189,38 €
SKLEP 1: Sprejme se poročilo o realizaciji programa dela in finančnega načrta za leto2015 in
bilanca poslovanja za minulo leto.
SKLEP 2: Organom in vodstvu zveze je bila izglasovana razrešnica.
3. Na volilnem občnem zboru je delegat Kranjskega gozdarskega društva predlagal dopolnitev kandidatne
liste s kandidatoma za člana in njegovega namestnika v Nadzornem odboru: Tomaž Polajnar (član),
Matija Mediževec (namestnik). Delegat DIT gozdarstva Brežice je predlagal dopolnitev kandidatne
liste s kandidatoma za člana in njegovega namestnika v Častnem razsodišču: Franci Žibert (član),
Mojca Bogovič (namestnica).
SKLEP 1: Sprejme se dopolnitev liste, kot sta jo predlagala delegat Kranjskega gozd. društva in
delegat DIT gozd. Brežice. Kandidatna lista se s predlogoma dopolni.
SKLEP 2: Dosedanjemu predsedniku Jožetu Falknerju se funkcija predsednika podaljša do rednega
občnega zbora.
4. 23.11.2016 je Kraško gozdarsko društvo posredovalo predlog za dopolnitev kandidatne liste s
kandidatoma za člana in njegovega namestnika v Nadzornem odboru: Boštjana Košička (član),
Davida Grlja (namestnik).
SKLEP 1: Kandidatna lista se dopolni tako, da se kot možna kandidata Kraškega GD za Nadzorni
odbor vpiše Boštjana Košičeka (član) in Davida Grlj.
5. SKLEP 1: Sprejme se program dela in finančni načrt za leto 2016.
6. SKLEP: Sprejme se Pravilnik o imenovanju častnih in zaslužnih članov ZGDS ter o podelitvi
Kafolovih priznanj in se objavi na spletu ZGDS.
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Analiza prispelih pisnih odgovorov gozdarskih društev je dala naslednje rezultate:

GOZDARSKO DRUŠTVO

DELEGAT,
(ime in
priimek)

Točka2
SKLEP
1in2

Točka3
SKLEP
1in2

Točka4
SKLEP
1

Točka5
SKLEP
1

Točka6 VRNJEN
SKLEP volilni
1
list

GOZDARSKO DRUŠTVO
BLED

Gregor
Jan

da

da

da

da

da

da

GOZDARSKO DRUŠTVO
MEDVED

Janez
Konečnik

da

da

da

da

da

da

KRAŠKO GOZDARSKO
DRUŠTVO

Edvin
Drobnjak

da

da

da

da

da

da

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOV GOZDARSTVA
NOVO MESTO

Marija
Černe

da

da

da

da

da

da

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOVGOZDARSTVA
BREŽICE

Franci
Žibert

da

da

da

da

da

da

SAVINJSKO GOZDARSKO
DRUŠTVO NAZARJE, (SAGD)

Alojz
Gluk

da

da

da

da

da

da

KRANJSKO GOZDARSKO
DRUŠTVO

Tomaž
Polajnar

da

da

da

da

da

da

KOROŠKO GOZDARSKO
DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC

Luka
Zajec

da

da

da

da

da

da

GOZDARSKO DRUŠTVO
POSTOJNA

Adolf
Trebec

da

da

da

da

da

da

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOV GOZDARSTVA
POMURJA

Daniel
Zorko

da

da

da

da

da

da

PODRAVSKO GOZDARSKO
DRUŠTVO

Andrej
Breznikar

da

da

da

da

da

da

DRUŠTVO ŠTUDENTOV
GOZDARSTVA

Hana
Štraus

da

da

da

da

da

da

CELJSKO GOZDARSKO
DRUŠTVO

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOV GOZDARSTVA
LJUBLJANA

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN
TEHNIKOV GOZDARSTVA
POSOČJA
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Rezultat volitev v organe Zveze gozdarskih društev
Slovenije (ZGDS) kot je bil oblikovan s kandidatno
listo in izvedba volitev (število glasov delegatov):
1. Predsednik ZGDS do prvega občnega zbora:
• Jože Falkner- DIT g. NM (12 glasov)
2. Namestnik predsednika:
• dr. Mateja Cojzer - Podravsko GD (12 glasov)
3. Blagajnik ZGDS:
• Jure Žlogar - (12 glasov)
4. Tajnik ZGDS:
• mag. Marija Černe - DIT g. NM (12 glasov)
5. Urednik GV in GZ:
• dr. Mitja Skudnik - (12 glasov)
6. Nadzorni odbor:
• Boštjan Košiček (član) (12 glasov),
• David Grlj (namestnik) (12 glasov)
-Kraško GD,
• Tomaž Polajnar (član) (12 glasov),
• Matija Mediževec (namestnik)- Kranjsko GD
(12 glasov)
7. Častno razsodišče ZGDS:
• Brane Brinc (član) (12 glasov),
• Gregor Colarič (namestnik) (12 glasov)
-DITg.NM, Franci Žibert (član) (12 glasov),
• Mojca Bogovič (namestnica)-DITg.BR
(12 glasov),
• dr. Mateja Cojzer (članica) (12 glasov);
• Nenad Zagorac (namestnik) (12 glasov)
-Podravsko GD
8. Komisija za gozdarsko in strokovno
termino-logijo, predsednik:
• Vasja Leban (12 glasov)
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9. Komisija za šport, predsednik:
• Janez Konečnik (12 glasov)-GD Medved
10. Komisija za strokovno izobraževanje,
predsednik:
• mag. Andrej Breznikar (12 glasov)
-Podravsko GD
11. Komisija za EU pešpoti (predstavnik ZGDS):
• Janez Konečnik (12 glasov)
12. Sekcija Prosilva Slovenija, predsednik:
• Anton Lesnik (12 glasov)
Zbir rezultatov volje delegatov društev, ki so bili
prisotni na občnem zboru in poslanih odgovorov
iz dopisov ostalih društev pokaže, da so bili sklepi
predlagani na Volilnem OZ ZGDS sprejeti, brez
glasu proti in brez dodatnih spreminjevalnih
predlogov. Izvoljeni so bili tudi vsi kandidati
predlagani na posredovani listi.
Svoje volje glede sklepov občnega zbora in
glede izbora predlaganih kandidatov za funkcije
v organih zveze, niso izrazila tri društva: Celjsko
gozdarsko društvo, Društvo inženirjev in tehnikov
gozdarstva Ljubljana in Društvo inženirjev in
tehnikov gozdarstva Posočja.
Za prvi naslednji Občni zbor Zveze gozdarskih
društev Slovenije je ostala dolžnost, da delegati
društev izvolijo predsednika zveze za mandat
izenačen z mandatom drugih že izvoljenih funkcionarjev v organe zveze in člana ter njegovega
namestnika Nadzornega odbora ZGDS tako,
da bo število članov in namestnikov skladno z
določbami pravil ZGDS.
Jože Falkner
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