
 
 

 

 

 

 

 

 
Zagreb, 24.veljače 2020.god. 
 

 

ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ODBORA ZA PRIVATNE ŠUME 

 

Sjednica se održala 10. veljače (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 11:00 sati u 

prostorijama Hrvatske poljoprivredne komore na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.  

Nazočni članovi: Robert Sambolek, Marko Šašek, Županić Miljenko, Milan Oršanić, Silvija 

Zec, Krešimir Krapinac 

Ostali nazočni: Tajana Radić, Matea Ćosić (HPK) 

 

Za sastanak se predlaže sljedeći Dnevni red:  

1. Konstituiranje Odbora za privatne šume 

2. Prihvaćanje članova Odbora za privatne šume 

3. Donošenje Poslovnika o radu Odbora za privatne šume  

4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora. 

5. Priprema za sastanak kod ministrice poljoprivrede 

6. Razno 

 

Točka 1. 

Sjednicu je otvorio g. Sambolek te pozdravio prisutne stručnjake iz sektora šumarstva. 

Istaknuo je kako osobno smatra da o pitanjima privatnih šuma treba odlučivati i šumarska 

struka i šumari te da je ovo prilika za objašnjenje problematike te davanje mišljenja prema 

Ministarstvu. Dodao je kako je potrebno pratiti sve trenutne ključne političke elemente, osobito 

Green deal koji o resursima odlučuje za sljedećih 30 godina. Također, potrebno je pratiti 

eSavjetovanja za mjere 8.5.1. i 8.5.2. unutar kojih se mogu prezentirati vizije u budućnosti. 

Gđa. Radić dala je kratki uvod prisutnima u pregled rada Komore te predstavila rad iste 

kao krovne poljoprivredne institucije u Hrvatskoj, zatim je iznijela planove na nacionalnoj i 

europskoj razini po pitanju aktualnih legislativa koje se trebaju definirati u ovoj i narednoj 

godini te na kraju navela aktivnosti Komore koje su provedene u posljednjoj godini. Također, 

prisutnima je istaknuto i članstvo unutar krovne europske poljoprivredne organizacije Copa 

Cogeca (CC) te predočen i AGRI info portal na kojem se na dnevnoj bazi ažuriraju informacije 

za pojedine sektore pa tako i šumarskog sektora. 

G. Sambolek je istaknuo kako HPK sudjeluje i u radu Odbora za šumarstvo unutar 

organizacije CC te je izrazio veliko zadovoljstvo vezano za razinu na kojoj CC djeluje. 

Naglasio je kako je AGRI info portal odlična baza podataka u kojoj se mogu pronaći 

informacije poput poziva na događanja, studije, komentari, istraživanja, svi novi dokumenti, 

zatim pratiti bioekonomija, biotehnologija i bioenergija, to jest sve bitne informacije za sektor. 

G. Sambolek se zahvalio gđi. Radić na uvodu te je napomenuo kako je također bitna 

korespondencija između Šumarske komore i Drvne tehnologije te da je bitno koristiti sve 

dostupne platforme. 
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Predloženi dnevni red dan je na mišljenje prisutnima te zatim jednoglasno usvojen.  

 

Točka 2.  

Imenovani su članovi Odbora za privatne šume: 

1. Sambolek Robert, dipl. ing .šumarstva, privatni poduzetnik 

2. Šašek Marko, mr. sp., Hrvatske šume 

3. Županić Miljenko, mr. sc, HSUPŠ  

4. Oršanić Milan, prof. dr. sc., Šumarski fakultet Zagreb 

5. Zec Silvija, dipl. ing. šumarstva, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

(HKIŠDT) 

6. Krešimir Krapinac, dr. sc., Šumarski fakultet u Zagrebu 

Konstatirano je kako je prihvaćanjem članova, konstituiran Odbor za privatne šume HPK koji 

trenutno sadrži ukupno 6 članova. 

G. Sambolek je kao povjerenik Odbora upitao prisutne imaju li još prijedloga za uključenje 

novih članova. Profesor Oršanić je zaključio kako se može u okviru Saveza pitati tko bi bio 

zainteresiran za rad u Odboru. Gđa. Zec predlaže da se kroz prvu godinu vidi opseg i intenzitet 

aktivnosti te potom daju prijedlozi za uključenje novih članova. Dodaje kako bi bilo poželjno 

uključiti osobe koje imaju poteškoća na terenu. Također navodi kako se mogu pozvati Sunčane 

šume koje gospodare sa preko 10 000 hektara šuma. 

 

Točka 3. 

Odbor za privatne šume razmotrit će izmjene i dopune predloženog Poslovnika o radu 

Odbora za privatne šume HPK na način:  

-Istaknuto je kako je unutar Poslovnika nužno izmijeniti pojam "šume" u "privatne šume" 

budući da „šumama“ upravlja Republika Hrvatska, točnije Ministarstvo poljoprivrede, a Odbor 

svojim prijedlozima može raspravljati o „privatnim šumama“. Također, članovi Odbora 

predlažu da Upravni odbor, sukladno gore navedenome, također izmijeni naziv Odbora u 

Pravilniku o odborima HPK. 

-Prijedlog je da se unutar Članka 2., pod „djelokrug rada“  napravi dopuna da odbor raspravlja 

o stanju privatnih šuma u Republici Hrvatskoj, politikama koje utječu na iste te aktualnu 

problematiku u šumarstvu. Također, Odbor bi sudjelovao svojim prijedlozima i mišljenjima na 

donesene nove zakonodavne akte o šumarstvu u Hrvatskoj i Europi. 

Gđa. Zec ističe kako Hrvatske šume i drugi gospodare šumama, a istima upravlja Ministarstvo 

te je po pitanju gospodarenja šumama bitno razlučiti i istaknuti 4 ključna pojma: upravljanje, 

gospodarenje, raspolaganje i korištenje šuma. 

Članovi Odbora će proučiti Poslovnik te iznijeti eventualne dodatne prijedloge za revidiranje 

istoga.  

 

Točka 4.  

Za predsjednika je predložen povjerenik Odbora, g. Sambolek. Prijedlog je jednoglasno 

usvojen. Za zamjenika Odbora predložen je g. Šašek. Prijedlog je također jednoglasno usvojen. 

 

Točka 5. 

Prijedlozi za raspravu aktualne problematike s ministricom su sljedeći: 

1.  Prava OKEFESH-a(?) i preraspodjela sredstava za privatne šume. (g. Oršanić) 

2. Jačanje pokrivenosti stručnim kadrovima po službama u Hrvatskoj (u svim tijelima 

Ministarstva, Sektoru za privatne šume; Agenciji za plaćanje). Odbor će provjeriti postoji li u 



Agenciji za plaćanje šumara ili ne te pokrivenost tj. potrebu za popunjavanjem praznih mjesta 

šumarskih struka. (g. Sambolek) 

3. Zakon o mirovinskom osiguranja i definiranje plaćanja obaveznih doprinosa za 

šumoposjednike. Trenutno je definirano da se svakome tko se upiše u upisnik to vodi kao 

osnovna djelatnost. U slučaju gubitka radnog mjesta, osoba nema socijalno te mu se automatski 

šalju uplatnice za mirovinsko (kao da je obrtnik), a osoba ne može prodati ništa u toj šumi ako 

nije upisana u Upisnik jer u tom slučaju krši Zakon o trgovini. Trebalo bi isključiti barem male 

i srednje šumoposjednike. (g. Župančić, g. Sambolek, a gđa. Zec će provjeriti s APPRRR-om). 

4. Problem plavog dizela za šumoposjednike. Ukoliko se poljoprivrednik nađe u šumi s plavim 

dizelom, biva kažnjen. Osoba smije obavljati poljoprivredne, ali ne šumarske radove tj. ne 

smije se voziti u šumi s plavim dizelom. Gđa Zec navodi kako je iz toga razloga HKIŠDT 

htjelo uvesti licence budući da je to jasan kriterij, na dan isteka kartica je blokirana na svim 

pumpama. Jako veliki dio u trošarinama ustvari čini naknada za ceste, a za te radne strojeve se 

ustvari ne koriste ceste. 

5. Osiguravanje kompenzacijskih mjera za ograničenja nametnuta Naturom za šumoposjednike. 

Navedeno je loše za privatne šumoposjednike koji moraju ostavljati stabla zbog bioraznolikosti. 

Potrebno je i važno ishoditi kompenzaciju za ograničenja zbog provedbe odredbe Natura 2000 

za privatne šume. Novci su na raspolaganju kroz Fond ruralnog razvoja te bi ih država trebala 

osigurati s obzirom na odredbu u Zakonu o zaštiti prirode, gdje stoji da se sva ograničenja u 

privatnim šumama trebaju financijski obeštetiti. Kompenzacijske mjere obuhvaćaju više prvi 

stup ZPP-a, nego drugi. 

6. Rascjepkanost i kontinuirano cijepanje postojećih posjeda je jedan od ključnih problema, 

koji se najviše se tiče našeg okruženja dok zemlje u okruženju kao Slovenija i Austrija nemaju 

takve probleme. Problematika je kompleksna i vezana uz Zakon nasljeđivanju te je dio šire 

problematike o nekretninama itd., Odbor ističe da je potrebno raditi na okrupnjavanju i 

sprječavanju vezanja postojećih posjeda. Moratorij u vidu prodaje šumskih površina je prestao 

prije dužeg vremena. G. Sambolek ističe da u Sloveniji zakon omogućuje u cilju okrupnjavanja, 

da država ima pravo prvokupa za površine veće od 1-2 ha. G. Šašek navodi paradoks, osobe 

ulažu vlastita sredstva u okrupnjavanje, kada osoba dođe do 100-150 ha, prema Zakonu o 

šumama osoba prelazi iz male u srednju kategoriju te ju država automatizmom gleda drugačije 

po pitanju davanja subvencija OKEFSH-a(?) (destimulacija gubitkom prava na zaštitu, prava na 

njegu) budući da niste više mali. 

7. Konverzija (kao promjena uzgojnog oblika iz nižeg u viši) - U troškovniku nisu niti 

uključeni radovi njege što je čisti minus?? 
 

 

 

 

Predsjednik 

Odbora za privatne šume 

Robert Sambolek 

 

 

Zapisnik sastavila: Matea Ćosić  


