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10.12.2014
ZAPISNIK 4.
4. REDNE SEJE UO ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE
Prisotni: (lista prisotnih: priloga 1)
Člani UO:
- Dragica Harič Šahtler
- Jože Pojbič
- Jože Jeromel
- Egon Rebec
- Inka Stritar
- Klemen Matk
- Rok Sedminek
- Janko Mazej
- Janez Beja
- Rajko Štefanič
- Jože Mori
Člani NO:
- Maksimiljan Vajda
- Andrej Berdajs
- Jože Šinkovec
Generalna sekretarka: Veronika Valentar
Opravičeno odsotni: Anica Zavrl Bogataj, Zdenko Verstovšek
Zapisnik: Veronika Valentar
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje UO ZLGS
3. Poročilo o dosedanjih aktivnosti ZLGS ( predsednik in predstavniki odborov)
4. Predlogi UO za sprememba statuta, ki ga sprejme skupščina
5. Obravnavanje in podpis sporazuma med ZLGS in KGZS
6.. Razno
- Določitev datuma skupščine,
- Priprava poročil o delu,
- Program razvoja podeželja 2014-2020 in sodelovanje v projektih.
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Ad 1) Potrditev dnevnega reda
Pripomba Jože Jeromel: podpis sporazuma med ZLGS in KGZS, pri ustanovitvi moramo biti
previdni in se s tem ne strinjam.
Pripomba Jože Mori: ustanavlja se Zveza velikih lastnikov gozdov, predlagam obravnavo te
teme pod točko razno.
Glasujemo za predlog Jožeta Jeromla, ali ostane točka 5 na dnevnem redu. Za je glasovalo 8
članov, proti 2 , vzdržan je 1.
Sklep 1: Dnevni red je potrjen
Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje UO ZLGS
Sklep 2: UO potrjuje zapisnik prejšnje seje.
Ad 3) Poročilo o dosedanjih aktivnosti ZLGS ( predsednik in predstavniki odborov)
Poročilo odbora za zakonodajo poda Jože Jeromel, ker je Ani Zavrl Bogataj opravičeno
odsotna.
Razprava:
Rok Sedminek: Kaj je s podaljšanjem koncesij za 2 leti?
Dragica Harič: Ne strinjam se popolnoma s pripombo glede zakonodaje, ker imamo probleme
z divjadjo- zahtevati moramo to, kar mi želimo- to je, da nismo dolžni prenašati škod po
divjadi, če od divjadi nič nimamo.
Spremeniti je potrebno pravilnik o gozdnem redu.
Priključi se Branko Ravnik: Pojasni sodelovanje v skupini za KD v okviru 3 ministrstev.
Vključitev ZLGS v interne strokovne skupine je možna. Mazej: Zbornica v primeru KD ni
zagovarjala lastnikov gozdov, predlog KD ni bil strokoven. Šinkovec Jože: sprejeto je, da se
davki ne smejo dvigovati. Če se že ustanavljajo skupine, naj bo zastopanost kmetov in
lastnikov gozdov bistveno višja.
Štefanič: skrbi me izjava, da so privatni gozdovi veliko večji problem kot državni.
Ne pristajamo, da smo kislo jabolko (veza: Sobotna priloga Delo, oktober 2014)
Ravnik: Predlaga, da pobuda vključitve predstavnika ZLGS v strokovno skupino gre naprej na
ministrstvo.
Egon: Izraz problemi v zasebnih gozdovih je potrebno izkoristiti v naš prid.
Sklep 3: ZLGS zahteva predstavnika v skupini za KD.
Jože Pojbič: osebno dopolnilno delo je predvideno v pravilniku, ki je bil odprt za javno
razpravo na MDDSZ. Ne smemo ločevati nabiranja gozdnih sadežev, kot je napisano v
predlogu za zakonodajo.
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Sklep 4: Predlagamo protestno pismo na MDDSZ proti pravilniku o osebnem dopolnilnem
delu, ki predvideva nabiranje gozdnih sadežev v zasebnih gozdovih kot obliko osebnega
dopolnilnega dela. Zahtevamo, da se ta dejavnost iz pravilnika črta.
Sklep 5: ZLGS pripravi povzetek pobud do ministrstva in povzetek realiziranih ukrepov in
redno obvešča javnost in medije.
Sklep 6: ZLGS pripravi pobudi na MKGP, da se les iz lastnega gozda, ki se razžaga na kmetiji za
lastne potrebe ali neodplačno uslugo, šteje v osnovno gozdarsko dejavnost.
Sklep 7: Problematika škod po divjadi se vključi v predlog sprememb zakonodaje, ki ga je
sprejela strokovna skupina za zakonodajo
Inka Stritar: povezati se je potrebno tudi z gospodarsko zbornico in ministrstvom za
gospodarstvo
Štefanič: Povzetek dosedanjih aktivnosti; obiski pri poslanskih skupinah NSi, sprejem pri
ministru Židanu, udeležba na okrogli mizi v Žalcu, sestanek v DZ s predstavniki stranke MC in
poslanske skupine za kmetijstvo, posvet Zveza gozdarskih društev, udeležba na sestanku Prosilva v Nazarjah,
Ad4) Predlogi UO za sprememba statuta, ki ga sprejme skupščina
Jože Pojbič: v vsakem členu, kjer se omenja les, omeniti tudi nelesne gozdne proizvode.
Egon Rebec: namesto izobraževanje za … se uporabi trajnostno gospodarjenje z gozdom;
Zastopa predsednik in generalni sekretar? Potrebno opredeliti! Ostane izraz generalni
sekretar in ne strokovni tajnik.
Sklep 8: Osnutek spremembe statuta se pošlje društvom v javno obravnavo, predsedniki
društev pošljejo pripombe do 31.1.2014
Ad5) Obravnavanje in podpis sporazuma med ZLGS in KGZS
Člani UO glasujejo o sporazumu med ZLGS in KGZS. Za je glasovalo 8 članov, proti so bili trije
(Jože Mori, Jože Jeromel, Jože Pojbič)
Sklep 8: UO želi povečano sodelovanje s KGZS in ZGS, kar pomeni, da obe instituciji vključita
večje število članov ZLGS v organe in odbore, glede na proporcionalno število ha gozdov v
Sloveniji.
Sklep 9: Sporazum med ZLGS in KGZS se podpiše

6. Razno

-
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Določitev datuma skupščine: predlagamo 20. 3. 2015 ob 10h gostišče Strah v Škofljici.

-

Priprava poročil o delu in programa dela za naprej:

Dobro bi bilo dobiti poročila društev!
-

Program razvoja podeželja 2014-2020 in sodelovanje v projektih.

-

DLG Sopota- Laško so poslali pobudi za nego gozdov, ZLGS se tej pobudi pridružuje in
jo podpira.

-

Vajda: vsa društva Zvezi pošljejo usmeritve in zapisnike o delu. Pošljemo vlogo za
pomoč ZLGS s strani KGZS.

-

Inka Stritar: Povabimo sindikat kmetov in Zvezo podeželske mladine na razgovor s
predstavniki ZLGS

-

Janez Beja: Ni obveščen o licitaciji. Odgovor Jožeta Morija, da je dobil 3 strani
informacij o licitaciji 2015.

-

Inka Stritar: na naslednji UO povabimo sekretarja Miha Marenčeta.

-

Potni stroški- Štefanič: Jože Mori in Rajko Štefanič pripravita predlog za naslednji UO.

Zapisnik: Veronika Valentar

