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Ljubljana, 1.10. 2014
ZADEVA: ZAPISNIK 3. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV

Prisotni: lista prisotnih
Opravičeni:
- Pojbič Jože
- Sedminek Rok
- Harič Šahtler Dragica
- Mori Jože
1. Potrditev dnevnega reda, predlagamo razširitev na točko
4. Delo Zveze lastnikov gozdov, sodelovanje s sorodnimi organizacijami
5. Potrditev člana ZLGS za pripravo predpisov s področja ohranjanja narave
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje UO ZLGS
Pravilnik o gozdnem redu, pobuda za spremembo: Ani Zavrl Bogataj in Veronika Valentar
pošljeta zahtevo na ministrstvo; V zvezi z vrednotnicami bo sprejet podzakonski akt,
spremlja Jože Pojbič.
Sklep 1: UO potrdi dnevni red z dopolnitvijo, da je potrebno poslati zahtevo glede gozdnega
reda na MKGP
3. Zahteve Zveze lastnikov gozdov pri spremembi Zakona o gozdovih:
Sklep 2: UO potrdi prejšnje sklepe UO z dne 20.9.2012; Sklep 2. Z dne 20.9. se nadgradi tako,
da lastnik lahko prepove nabiranje plodov, sadežev in vožnjo v naravnem okolju. Ostane
sklep 4, da ima lastnik možnost izbrati revirnega gozdarja, sklep o pristojbini za gozdne ceste
ostane.
Inka Stritar: zanimati nas morajo samo naše pravice in ne gospodarjenje z državnimi
gozdovi.
Ani Zavrl: pri Zakonu o gozdovih mora biti Zveza lastnikov gozdov poleg;
Marjan Hren: Glede državnih gozdov mora biti država zgled,
Jože Jeromel: Podjetje bi moralo intervenirati v primeru naravnih nesreč, možnost
pridobitve dela v državnih gozdovih, ohranitev hribovskih kmetij nas mora zanimati.
Ani Zavrl: pomembno je, da se lotimo organiziranosti gozdarstva;
Moramo se pogovarjati o celoti: ZGS, SKZG, zagovarjamo stališče, da se spremeni
organiziranost gozdarstva in ne samo gospodarjenje z državnimi gozdovi. Egon Rebec: letos
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je menjava območnih svetov, priložnost, da se člani izberejo iz članov Zveze lastnikov
gozdov.
Sklep 3: Zahtevamo dopolnitev predpisov za vključitev članov ZLGS v vse organe ZGS.
Sklep 4: Predlagamo številnejšo vključenost ZLGS v komisijo za pripravo novega zakona o
gozdovih, ki ga pripravlja MKGP.
Sklep 5: Pri oblikovanju novih odborov predlagamo načelo sorazmernosti in večjo vključenost
lastnikov gozdov, saj je 80% gozdov v državni lasti.
Sklep 6: Dopolnitev Uredbe o državnih pomočeh za izvajanje ukrepov strukturne politike
programa razvoja podeželja, da bo v novem razpisu za delovanje društev in zvez vključena
ZGLS pod enakimi pogoji kot veljajo za ostala društva.
Sklep 7: Zahtevamo spremembo zakona o gozdovih tako, da bo spremenil celotno
organiziranost gozdarstva ne glede na lastništvo gozdov.

4. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami
Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: KGZS, ZZS, Sindikat kmetov itd.
Osnutek predloga o sodelovanju KGZS in ZLGS; Rajko Štefanič predstavi osnutek sporazuma o
sodelovanju med KGZS in ZLGS.
Jeromel: pripomba na »usklajena stališča«, moramo imeti pripravljena naša stališča za
uskladitev z ostalimi skupinami.
Mazej: Potrebno je imeti sestanek s sorodnimi organizacijami, vsi bi morali zastopati naše
stališče.
Beja: dodaten sklep, da organiziramo srečanja s temi organizacijami.
Sklep 8: ZLGS organizira srečanja s sorodnimi organizacijami v zimskem obdobju za skupno
oblikovanje strategije nove organiziranosti gozdarstva. Izhodišča za sestanek z vsemi
deležniki pripravi odbor za zakonodajo.
Predlog: 24.10.2014; v Ljubljani, gradivo poslano vsem!
5. Potrditev člana ZLGS za pripravo predpisov s področja ohranjanja narave
Obrazložitev Janez Beja.
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Sklep 9: UO pooblašča podpredsednika Janeza Bejo, da nas zastopa pri pripravi predpisov s
področja ohranjanja narave.
6. Delo Zveze lastnikov gozdov,
Beja: Pošto mora poleg generale sekretarke imeti tudi predsednik. Osvežiti spletno stran
ZLGS, nabaviti štampiljko.
Sklep 10: Do pošte ZLGS imata dostop sekretarka in predsednik. Potrebno je pridobiti
štampiljko in finančni del, ker je generalni sekretar tudi blagajnik.
7. Razno. Vabilo na strokovno ekskurzijo 9. Oktobra. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(Klemenšek), zaščitena divjad- kanja, črna vrana (Rajko Š.), Inka: protestna nota za
sprejetje Uredbe o dopolnilnih dejavnostih;
Zapisnik: Veronika Valentar

