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20.3.2015
ZAPISNIK 9. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav predsednika;
2. Pozdrav predsednika Društva lastnikov gozdov Krim;
3. Izvolitev delovnega predsedstva; volilne in verifikacijske komisije, overovateljev
zapisnika;
4. Poročilo predsednika, generalnega sekretarja in nadzornega odbora za leto 2014;
5. Razprava o poročilih in potrditev;
6. Predstavitev programa dela za leto 2015;
7. Finančni načrt za leto 2015,
8. Sprememba statuta ZLGS
9. Razno
10. Marian Tomažej, LK Celovec/ Klagenfurt: Predstavitev modela obdavčitev in
gospodarjenja z gozdovi na avstrijskem Koroškem
Ad1) Predsednik pozdravi vse prisotne in predlaga delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
Marija Fabrici Zafošnik, Jože Jeromel in Ani Zavrl Bogataj. Skupščino vodi Jože Jeromel.
Verifikacijska komisija: Egon Rebec, Gregor Gešelj
Sklep 1: Dnevni red je potrjen
Ad2) Pozdrav predsednika DLG Krim: Želel bi, da razprave padejo na plodna tla in se ne
samo razpravlja.
Ad3) Overovatelji zapisnika: Marija Fabrici Zafošnik in Rupert Rauh
Sklep 2: Skupščina soglasno potrdi organe skupščine
Ad4) Poročilo o delu Zveze lastnikov gozdov Slovenije v letu 2014 poda predsednik Rajko
Štefanič. Priloga 1
Finančno poročilo poda Veronika Valentar. Priloga 2
Poročilo nadzornega odbora poda Ani Zavrl Bogataj. Priloga 3
Ad5) Predsednik skupščine odpira razpravo o poročilih
Pripomba DLG Gorenjske Stane Bergant: Kaj imamo od CEPF glede na višino članarine?
Odgovor Veronika Valentar: članarino je CEPF povečala za vse države članice, zavedamo se,
da je ta članarina visoka, vendar pa je CEPF zelo dober sogovornik na evropskem nivoju pri
sprejemanju evropskih politik in direktiv.
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Pripomba DLG ob Kolpi in Lahinji: možno je prispevati del dohodnine v zvezo in povečati
prihodek. Pobuda za vse člane.
Pripomba Vinko Lenart: Čutim praznino, Zveza mora jasneje in ostreje in bolj odločno
nastopati pri zastopanju interesov.
Slavko Dragovan, DLG Metlika: katere so politične opcije, strukture ali posamezniki, preko
katerih je možno uveljavljati naše življenjske interese na področju gozdarstva? Vloge bi si
morali porazdeliti tako, da pride do odločitev, ki nam bodo v korist.
Predstavnik Zadružne zveze Slovenije: Podbevšek Matevž, poudari pomen lesne predelave v
okviru zadrug, kot ima to zadruga Sora Žiri.
Prelesnik Franc: pozdravlja v imenu KGZS,
Pri KGZS zastopa stališča lastnikov gozdov.
Lenart Vičič, agrarne skupnosti: vabi na skupščino agrarnih skupnosti;
Marjan Hren: Pozdravlja v imenu DLG Dravinja- Hudinja: v zvezi s CEPF potrebujemo
političnega zastopnika, ki je močan
Jože Jeromel: strinjam se, da moramo biti bolj odločni. Vsi nas poslušajo, ni pa efekta.
Sklep 3: Verifikacijska komisija ugotavlja, da je skupščina sklepčna. Skupščina soglasno
potrdi poročila
Sekretarka obrazloži število članov, ki imajo volilno pravico.
Ad5, 6 in 7) Sekretarka predstavi program dela in finančni načrt ter povabi sodelujoče k
razpravi. Priloga
Stane Kunej: podpre idejo o ustanavljanju lesne biomase: »Ustanovili smo podjetje za trženje
lesne biomase in jo sedaj tržimo v Avstrijo«
Egon Rebec: sodeloval pri ustanavljanju novih društev s strani Zveze lastnikov gozdov je
nujno!
Pripomba Gornji Grad: pobuda ZGS naj lastnik gozda, ki je tudi lovec; Klemen Matk:
močnejši bi bili, le bi imeli več sredstev: predlog, da je vsaj vrednost 1 m3 na člana, potem bi
bili neodvisni. Dani Klemenšek: predlog, da se članarina uredi kot pri društvo ekoloških
kmetov.
Jože Pojbič: se ne strinja z višino članarine.
Stane Bergant: povprečen član ne čuti, kaj zveza zanj pomeni. Te informacije ne prenesemo
do člana in nimajo motivacije.
Dvigovati članarino brez vsebine, ni smiselno.
Predlog Vajda: izdaja mesečnega časopisa, kjer bi lahko bolje seznanjali vse člane. Vodstvo
naj se poveže s čebelarsko zvezo, kako priti do sredstev.
Rajko Štefanič: predlaga sklep, da nas sprejme minister in ne le državni sekretar
Sklep 4: Skupščina potrdi program dela in finančni načrt
Sklep 5: Skupščina predlaga, da ZLGS pošlje MKGP zahtevo, da nas sprejme minister in ne
le državni sekretar v najkrajšem možnem roku.
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Stane Bergant: Zaradi motiviranja članstva bi bilo dobro izdelati nabor tem in tudi realizacijo
zahtevanih tem.
Jože Urbanc: Koliko članarine je plačane? Odgovor Jože Mori: približno polovica, pozivamo
društva, da društva izpolnijo to obveznost.
Slavko Dragovan: predlaga sklep, da se društva pozove za plačilo članarine v 30 dneh.
Sklep 6: Vsa društva se pozove, da poravnajo zapadle obveznosti v 30 dneh ter sprejme
finančni načrt.
Vprašanje za blagajnika: ali je opredeljeno, kdo ga izvoli? Predlog: izvoli in razreši ga
skupščina.
Ad8) Sprememba statuta. Predstavi Veronika Valentar
Statut je potrebno posodobiti v skladu z Zakonom o društvih, zaradi možnosti pridobitev
sredstev iz PRP pa tudi v skladu z Zakonom o kmetijstvu (v delu, ki se nanaša na skupine
proizvajalcev)
Sklep 7: Skupščina sprejme spremembo statuta: vsi za, 1 vzdržan.
Ad9) Razno:
Miloš Kecman: časopis je dober za starejše člane, drugače pa je primernejši internet.
Rajko Štefanič: to smo dali v program dela in bo izvedeno
Bergant: naredi naj se nabor nalog za razgovore pri ministru.
Rebec: glede vprašanja NPK je prehodno obdobje za standard NPK, da lahko opravijo
kvalifikacijo tudi tisti, ki nimajo končane OŠ. Glede spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih
Pripomba: krčitev gozdov za kmetijske namene: sedaj dovoljena 0,5 ha, drugače pa je
potrebna sprememba OPN. Predlog, da se v ZoG zapiše, da je ta površina 2 ha. Ani Zavrl: s
tem se posega v izvirna pristojnosti občin in to ne gre skozi.
Klemenšek: PRP je diskriminatoren, ker se gozd ne šteje v primerljive površine.
Lenart: ponovno problem sive vrane- škode na silažnih balah in silosih. Prosi, da se zadeva
obravnava zaščita ptic pevk- vran in krokarjev, ki delajo škodo v kmetijstvu in na stavbah.
Jeromel: predlog, da je to tema pri ministru.
Marian Tomažej, Predstavitev Avstrijskega modela obdavčitve in gospodarjenja z gozdom…
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Zapisnik: Veronika Valentar
_____________________
Overovatelja:
Marija Fabrici Zafošnik

Rupert Rauh

Priloge:
- Priloga 1: Poročilo o delu Zveze lastnikov gozdov Slovenije
- Priloga 2: Finančno poročilo
- Priloga 3: Poročilo nadzornega odbora
- Priloga 4: predlog za spremembo in čistopis statuta
- Priloga 5: Lista prisotnih

