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9.3.2015
ZAPISNIK 5.
5. REDNE SEJE UO ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE
Prisotni: (lista prisotnih: priloga 1)
Člani UO:
- Dragica Harič Šahtler
- Jože Pojbič
- Jože Jeromel
- Rok Sedminek
- Rajko Štefanič
- Marjan Hren
- Marjan Vavtar
- Veronika Valentar
- Jože Virant
Opravičeno odsotni:
- Inka Stritar
- Jože Mori
- Egon Rebec
- Janez Beja
- Janko Mazej
- Klemen Matk
Neopravičeno odsotni: Boris Jakopič, Jož Virant,
Generalna sekretarka: Veronika Valentar
Zapisnik: Veronika Valentar
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje UO ZLGS
3. Predlog za spremembo statuta
4. Priprava letnega načrta dela za leto 2015
5. Razno
Ad 1) Potrditev dnevnega reda

Sklep 1: Dnevni red je potrjen
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Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 3. seje UO ZLGS
Sklep 2: UO potrjuje zapisnik prejšnje seje s pripombo na 6. Sklep, ki bi ga bilo potrebno
razširiti v točki, ki govori o nelesnih proizvodih, saj je potrebno tudi za prodajo nepredelanih
sadežev registrirati gospodarsko dejavnost.
Pozdrav predsednice društva lastnikov gozdov Pohorje- Kozjak Dragice Harič Šahtler
K pozdravnemu nagovoru, kjer se posebej omeni pomembnost 5. Člena za lastnike gozdov
pripomba Jožeta Pojbiča in Marjana Hrena, da to zadevo uredi KGZS. Iz tega sledi sklep:
Sklep 2: ZLGS zaprosi KGZS za predlog ustavne presoje za 5. člen Zakona o gozdovih in Zakona
o kmetijskih zemljiščih
Rok Sedminek: narediti bi morali še kakšen drugačen pritisk, potrebno bi se bilo zorganizirati
se znotraj in najeti profesionalnega odvetnika.
Ad 3) Predlog za spremembo statuta
Sklep 3: UO se seznani s predlaganimi spremembami in potrdi naslednje spremembe:
Doda se sprememba: registrira se pridobitna dejavnost (glej predlog statuta); 31. Člen:
za spremembo je potrebna 2/3 večina;
Generalni sekretar: ostane naziv, doda se 52a člen: Delo generalnega sekretarja se opredeli v
pravilniku. Generalnega sekretarja izvoli in razreši skupščina, članov UO je 15 + generalni
sekretar, ki nima volilne pravice. Pravilnik o delu generalnega sekretarja sprejme in spremeni
UO.
Funkcija blagajnika: opravlja naprej Jože Mori
Doda se, da je vodja delovne skupine pooblaščenec predsednika
Razprava v zvezi z volilno pravico članov UO, kot jo je predlagalo društvo lastnikov gozdov
Spodnje Savinjske doline. UO je mnenja, da v zvezi s tem ni potrebna sprememba statuta. Član
UO ima glasovalno pravico, če je hkrati predstavnik društva.
Doda se v 27. Člen: Skupščina je sklepčna po preteku 30 minut, če je prisotnih najmanj 1/10
članov. Glede zastopanosti v skupščini ostane 1 glas na 50 članov. Zveza ima pravico do
članskega imenika ter površine gozdov. Podatki se uporabljajo izključno za namen
uresničevanja ciljev ZLGS.
Člani UO, ki se 3x ne udeležujejo sej UO: Na naslednji skupščini lahko predlaga zamenjavo.
Ad4) Priprava letnega načrta dela za leto 2015
Glej prilogo;
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Sklep 4: UO potrdi letni delovni načrt; pripravi tudi poročilo o delu (zadolžena Rajko in
Veronika);
Zaprosimo CEPF, da pridejo v Slovenijo kak dan pred Zagrebom.
Skupščina: prestavimo začetek na 12. Uro; pošlji obvestila- Veronika
Sklep 5: Tiskovna konferenca se skliče v gostišču Strah na Škofljici, obvestilo novinarjem, da se
dogaja posvet v DS; Če do jutri ni vabila, organiziramo protestni shod.

Razno:
- izdelati časovnico do MKGP;
- finančno poročilo s priponkami pošlji nadzornemu svetu, da podajo poročilo in izvolijo
predsednika
- kilometrina za predsednika ZLGS: predlog, da je kilometrina 0,25 €
- Barcelona- Mori

Zapisnik: Veronika Valentar

