Koalicija za gozd

Ustanovna listina
Organizacije in posamezniki, ki se zavedamo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh
njenih prebivalcev ter biotske raznovrstnosti, se združujemo v Koalicijo za gozd (v nadaljevanju: koalicija).

1. Poslanstvo:
1.1.Koalicija se zavzema za:
 prepoznavnost celovitega družbenega pomena gozdov v javnosti;
 transparentnost procesa novelacije gozdne zakonodaje ter široko javno razpravo;
 okrepljeno vlogo ekoloških in splošno-koristnih (predvsem nelesnih) funkcij gozda v novelirani
zakonodaji;
 dejansko uveljavitev sprejetih načel o trajnostnem, sonaravnem in mnogonamenskem upravljanju z
gozdovi (podzakonski akti, javna gozdarska služba);
 pravične koncesije za upravljanje z državnim gozdom;
 gozd, v katerem lahko v polni meri potekajo naravni procesi in se zagotavlja celovit nabor
ekosistemskih storitev (območja brez gospodarjenja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, javni gozd v
službi izpolnjevanja obveznosti države v zvezi z varstvom narave);
 ohranitev gozdov v podnebnih spremembah;
 reševanje problemov lesnopredelovalne industrije neodvisno od gospodarjenja z gozdom.
Koalicija se osredotoča na vplivanje na politike in na monitoring izvrševanja sprejetih politik. Z združevanjem
znanja stremi h krepitvi svojih članov za sodelovanje v civilnem dialogu.
1.2. Koalicija za gozd je partnerstvo nevladnih in strokovnih organizacij ter posameznikov za:
 skupno oblikovanje in zastopanje stališč;
 vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na vseh ravneh;
 zbiranje in posredovanje informacij v zvezi s slovenskim gozdom;
 sodelovanje z drugimi deležniki, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in politik v zvezi z
gozdom.
1.3 Koalicija svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrano vsebinsko področje.

2. Načela:
Koalicija deluje po načelih:
 strokovnosti in celovitosti,
 fleksibilnosti in odzivnosti,
 neodvisnosti od političnih, gospodarskih in verskih organizacij,
 transparentnosti,
 demokratičnosti ter
 medsebojnega spoštovanja.

3. Članstvo
3.1. Članstvo v koaliciji je prostovoljno.
3.2. Koalicija za gozd združuje nevladne in strokovne organizacije ter posameznike. Njihov seznam je objavljen
na spletni strani Koalicije.
3.3. S soglasjem članov lahko v dejavnostih koalicije ad-hoc sodelujejo tudi posamezniki in organizacije, ki niso
člani.
3.4. Član koalicije ne more postati organizacija, ki je ustanovljena s strani političnih strank, gospodarskih družb
ali verskih skupnosti, oziroma katere člani so navedene organizacije, ter organizacija, ki je financirana s strani
političnih strank, (v pretežni meri - več kot 50 %) gospodarskih družb ali (v pretežni meri - več kot 50 %) verskih
skupnosti.
3.5. Organizacija oziroma posameznik postane član koalicije s sklepom Zbora članov na podlagi pristopne izjave,
s katero se zaveže spoštovati Ustanovno listino, pravila delovanja koalicije, druge akte in odločitve koalicije.
3.6. Člani koalicije delujejo v skladu z Ustanovno listino, drugimi akti in odločitvami koalicije.
3.7. Za sprejem v članstvo mora kandidat koordinatorju koalicije posredovati:
 izpolnjeno pristopno izjavo,
 za organizacije: ustanovni akt ali statut, iz katerega je razvidno leto ustanovitve in cilj delovanja,
 za organizacije: zapisnik ustanovne seje ali drug dokument, iz katerega je razvidno, kdo so ustanovitelji
organizacije,
 za organizacije: vsebinsko poročilo in poročilo o finančnih virih za preteklo leto ter
 pismo podpore vsaj dveh obstoječih članov koalicije.
Koordinator koalicije lahko enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo v skladu z ustanovno listino.

4. Prenehanje članstva
4.1. Član lahko kadarkoli izstopi iz koalicije. Za izstop člana iz koalicije se šteje pisna izjava o izstopu, ki jo član
predloži koordinatorju koalicije.
4.2.Članstvo v koaliciji lahko preneha tudi na podlagi Zbora članov v primeru, da član ni deloval v skladu z
Ustanovno listino in/ali drugim aktom oziroma odločitvijo koalicije.
4.3. Za kršenje Ustanovne listine in/ali drugih aktov oziroma odločitev koalicije se šteje predvsem:
nespoštovanje skupnih stališč, ki jih sprejme koalicija ter nespoštljiv odnos do koalicije ali posameznih članov.

5. Organi
5.1. Organi koalicije so: Zbor članov, Upravni odbor in Koordinator koalicije.
5.2. Za delovanje na posameznih vsebinskih temah koalicija lahko oblikuje delovne skupine.

6. Zbor članov

6.1. Zbor članov je sestavljen iz vseh članov (posameznikov in organizacij) koalicije. Vsaka organizacija članica
ima v Zboru članov enega predstavnika.
6.2. Zbor članov je odločevalsko telo koalicije. Sprejema program dela koalicije in poročila, odloča o novih
članih in prenehanju članstva obstoječim članom, sprejema skupna stališča, pravilnike in druge akte koalicije,
voli Upravni odbor ter imenuje Koordinatorja koalicije.
6.3. Zbor članov odločitve sprejema bodisi na srečanjih bodisi na dopisnih sejah.

7. Upravni odbor
7.1. Upravni odbor je posvetovalno telo koalicije za strateške odločitve.
7.2. Upravni odbor je sestavljen iz 3 predstavnikov članov koalicije, ki jih izvoli Zbor članov.
7.3. Upravni odbor nadzoruje skladnost delovanja koalicije in njenih članov s poslanstvom koalicije, Ustanovno
listino in/ali drugimi akti oziroma odločitvami koalicije.
7.4. Upravni odbor se sestaja po potrebi. Srečanja so odprta za vse člane koalicije.
7.5. Upravni odbor odločitve sprejema bodisi na srečanjih bodisi dopisno.

8. Koordinator koalicije
8.1. Koordinator koalicije skrbi za izvajanje programa dela koalicije.
8.2. Koordinatorja koalicije izmed zainteresiranih članov preko internega razpisa imenuje Zbor članov za
obdobje 1 leta. Interni razpis izvede Upravni odbor, ki Zboru članov poda predlog imenovanja koordinatorja
koalicije. Za koordinatorja koalicije v prvem obdobju (do prvega sestanka Zbora članov) se s to listino imenuje
Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj.
8.3. Naloge Koordinatorja koalicije vključujejo predvsem:
 izmenjavo informacij in obveščanje članov;
 pripravo vsebin za objavo na spletne strani koalicije;
 vodenje evidence članov;
 pripravo poročil;
 druge naloge, določene v aktih ali odločitvah Zbora članov.

9. Organizacijske odločitve
9.1. Organizacijske odločitve koalicije sprejema Zbor članov z večino.
9.3. Odločitve se lahko sprejemajo bodisi na srečanjih bodisi dopisno (npr. preko elektronske pošte, telefona,
faksa).
9.4. Kadar se odločitve sprejemajo na srečanju koalicije, je za sklepčnost koalicije potrebna prisotnost vsaj
polovice članov. Odločitve se sprejemajo z večino prisotnih članov.

10. Sprejemanje stališč
10.1. Stališča koalicije se sprejemajo s soglasjem vseh članov, pri čemer se kot soglasje šteje tudi odsotnost
nestrinjanja.
10.2. V običajnih okoliščinah je potrebno članom dati na voljo vsaj 3 dni časa za odziv. V nujnih primerih je rok
za podajanje komentarjev lahko krajši. V nujnih primerih se člane poleg elektronskega sporočila obvesti še z
sms sporočilom.
10.3. Kjer soglasje ni mogoče, koalicija nima stališča in ga lahko člani zagovarjajo in predstavljajo individualno
ali skupaj z drugimi organizacijami.

11. Zastopanje koalicije
11.1. V organizacijskih zadevah koalicijo zastopa in predstavlja Koordinator koalicije.
11.2. Vsebinska stališča koalicije predstavljajo strokovni sodelavci, ki jih imenuje Zbor članov.

12. Komuniciranje koalicije
12.1. Koalicija komunicira z odločevalci, mediji in drugimi deležniki, ki vplivajo na gozdno zakonodajo.
12.2. Vsebina komuniciranja koalicije mora biti usklajena s člani.
12.3. Pri komunikaciji koalicija uporablja (izključno samo) svoj logotip.

13. Financiranje koalicije
13.1. Delovanje koalicije se lahko financira iz članarine, prispevkov članov ali javnih virov. Koalicija se prijavlja
na razpise preko svojih članov. Glavno vodilo je učinkovita in transparentna poraba sredstev.

