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10.07.2014
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE UO ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE
Prisotni: (lista prisotnih: priloga 1)
- Rajko Štefanič
- Janez Beja
- Egon Rebec
- Marjan Hren
- Jože Pojbič
- Jože Mori
- Dragica Harič Šahtler
- Janko Mazej
- Rok Sedminek
- Klemen Matk
Neopravičeno odsotni:
Opravičeno odsotni: Andrej Berdajs, Inka Stritar
Zapisnik: Veronika Valentar
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje UO ZLGS
3. Poročilo s konference CEPF (poroča Jože Mori), odločanje o članarini.
4. Pregled sklepov okrogle mize, oblikovanje predlogov in pobud poslanskim
skupinam.
5. Sodelovanje ZLGS pri oblikovanju gozdarskih ukrepov PRP 2014-2020.
6. Razno
Ad 1) Potrditev dnevnega reda
Sklep 1: Dnevni red je potrjen
Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 1. seje UO ZLGS
Sklepi s prejšnjega sestanka niso realizirani.
Sklep 2: Zapisnik se sprejme s pripombo, da je potrebno sklepe 1. seje realizirati takoj ob
formiranju nove vlade
Ad 3) Poročilo s konference CEPF, odločanje o članarini
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Poročilo Jože Mori: (priloga 2);
Komentarji: Rok Sedminek,: potrebno je obiskati EU poslance, morda z njihovimi sredstvi
organizirati ekskurzijo.
Janez Beja: Vprašanje je denar- članarina, poleg tega je potrebno ogromno še narediti domapristop tudi do domačih in EU poslancev.
Beja in Sedminek: Sami postavimo temelje za organizacijo, da ne bomo odvisni od MKO
Marjan Hren: če ne bomo člani EU zveze, bomo težko postavili temelje; denar iz MKO je
skupni slovenski denar;
Klemen Matk: Stvar je pomembna in zanimiva, svoje člane moramo osveščati o
pomembnosti našega delovanja, dvigniti članarino na 1prm drv na člana. Nujno je potrebno
sodelovati z vsemi ustanovami, tudi na nacionalni ravni, ne samo na evropski. Postaviti je
potrebno jasne cilje.
Sklep 3: UO sprejme sklep, da ostanemo člani CEPF ter sprejme pobudo za sestanek skupine
za mednarodno sodelovanje in ohranitev podeželja (PRP, CEPF: Marjan Hren, Jože Mori,
Egon Rebec, Rok Sedminek, Jože Jeromel, Herbi Blatnik) zaradi sestave akcijskega načrta za
komunikacijo s slovenskimi in z evropskimi poslanci in evropsko zvezo CEPF.
Sklep 4: Na razširjenem UO se je treba pogovoriti o povišani članarini za društva zaradi
povečanja stroškov (CEPF itd.)
Ad 4) Pregled sklepov okrogle mize, oblikovanje predlogov in pobud poslanskim skupinam.
Jože Pojbič: sklepe je potrebno razširiti in uvodoma zapisati, da »predlagamo in zahtevamo«,
delati moramo na tem, da se lastniki odločijo, kako bo gospodarjena posest, lahko pa se
odločiš (nezainteresiran, pokojni itd.), da nič ne narediš- dovoliš!
Sklep 5: Jože Pojbič dopolni zaključke okrogle mize ter pošlje UO za odločanje na naslednji
seji. Skupina za nelesne gozdne proizvode pripravi načrt za komuniciranje in aktivnosti z
uporabniki gozdnega prostora.
Sklep 6: ZLGS pošlje dopis na gozdarsko inšpekcijo za poostren nadzor ter poročilo o kršitvah
v gozdnem prostoru.
Ad 5) Sodelovanje ZLGS pri oblikovanju gozdarskih ukrepov PRP 2014-2020
Sklep 7: UO podpira interes za prijavo projekta »sodelovanje« in zahteva, da se za vse
nadaljnje aktivnosti zahteva soglasje UO.
Ad6) Razno:
-

Sedminek: mladi in kmetijstvo;

-

Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert; tel. 07 30 47 174; 051 317 105
DLG sp. Savinjske organizira obisk sejma Interforst v Munchnu- 2 dni, 130 €, 18. In 19.
Julij
Dopolnilne dejavnosti: za odprtje v gozdarstvu ni potrebna oddana zbirna vloga

Zapisnik: Veronika Valentar

