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ZADEVA: Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – predlog za
obravnavo po nujnem postopku
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada
Republike Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep:
1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije ter ga pošlje v obravnavo in sprejetje Drţavnemu zboru Republike Slovenije po
nujnem postopku.
Tanja ŠARABON
generalna sekretarka
Priloga:
- Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Sklep prejmejo:
- Drţavni zbor Republike Slovenije,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
- Ministrstvo za finance,
- Sluţba vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku v drţavnem zboru z
obrazloţitvijo razlogov:
V skladu s prvim odstavkom 143. člena Poslovnika Drţavnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se predlaga obravnavo zakona po
nujnem postopku, ker gre v primeru ledene ujme, ki je v začetku februarja prizadela slovenske
gozdove, potrebno hitro ukrepanje in učinkovita izvedba sanacije, stabilizacija trga gozdno lesnih
sortimentov, ohranjanje vrednosti gozdno lesnih sortimentov in zagotavljanje surovine
lesnopredelovalni industriji.
Naravna nesreča - ţled, ki je od 30. Januarja do 10. februarja 2014 prizadela Slovenijo, je
poškodovala slovenske gozdove v izjemno velikem obsegu. Slovenski gozdovi so poškodovani na
površini 601.900 ha (83.000 ha drţavnih gozdov in 518.900 ha zasebnih gozdov), kar predstavlja 51
3
% vseh gozdov v drţavi. Poškodovanega drevja, ki ga bo treba posekati, je kar 9,32 mio bruto m (v
3
3
drţavnih gozdovih 1,46 mio m , v zasebnih gozdovih 7,86 mio m ). V strukturi poškodovanega drevja
3
3
3
je 3,14 mio bruto m iglavcev (drţavni gozdovi 0,74 mio m , zasebni gozdovi 2,14 mio m ), ki zaradi
moţnosti namnoţitve podlubnikov, predstavljajo veliko nevarnost za preostale nepoškodovane
gozdove. Ocenjena škoda v gozdovih po ţledu je ocenjena na 214,3 mio EUR. Poškodovani so
gozdovi na celotnem območju Republike Slovenije, predvsem gozdovi na jugozahodnem delu

Ljubljanske kotline, na področju Postojne in Sneţniškem pogorju, na idrijskem in tolminskem
področju. S sprejemom predloga Zakona o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije se bo
povečala učinkovitost upravljanja z drţavnimi gozdovi, v obdobju sanacije ţledoloma pa tudi
omogočilo hitrejše izvajanje potrebnih sanacijskih del v gozdovih. Predlog zakona predvideva
ustanovitev gospodarske druţbe, ki bi omogočila delno stabilizacijo trga z gozdno lesnimi sortimenti,
na katerem trenutno zaradi velike ponudbe lesa cene padajo. Trend padanja cen lesa posredno
zavira hitrost sanacije in tako povečuje moţnost sekundarnih škod. Nepravočasna sanacija
poškodovanih gozdov lahko povzroči obseţen pojav podlubnikov, ki bi še dodatno povečali obseg
potrebnih sanitarnih sečenj. Dosedanje domače izkušnje pri podobnih sanacijah gozdov in izkušnje v
podobnih situacijah, ki so se dogodile v Evropi, nakazujejo, da je po tako obseţni ujmi upravičeno
pričakovana gradacija podlubnikov. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije bo v nadaljnjih 4 do 5
3
letih potrebno dodatno posekati okvirno 4 milijone m iglavcev. V primeru neuspešne in
nepravočasne sanacije se ocenjene količine lahko še znatno povečajo.
Trg gozdno lesnih sortimentov v Sloveniji je izrazito nerazvit, ponudba pa razpršena. Z odkupom lesa
bo druţba pripomogla k organizaciji in preglednosti trga z gozdno lesnimi sortimenti ter s tem
omogočila dostop do ustreznih količin in strukture lesa za posamezne subjekte lesno predelovalne
industrije ter za preseţne količine sposobna organizirati prodajo na tuje trge.
Zaradi ujme se je obseg sečnje v drţavnih gozdovih močno povečal. Z razpoloţljivimi zmoţnostmi za
posek in spravilo, s katerimi razpolagajo dosedanji koncesionarji, ni moţno zagotoviti pravočasne
sanacije. Z zagotovitvijo dodatnih zmoţnosti poseka in spravila, bo podjetje zagotovilo pravočasno
sanacijo in s tem zmanjšalo moţnost za nastanek sekundarne škode, ki bi jih v primeru
nepravočasne sanacije dodatno povzročili podlubniki.
Zaradi obseţnosti naravne ujme, bo v kratkem času potrebno zagotoviti dodatne finančne vire, ki
bodo omogočali pravočasno sanacijo, saj je obseg sekundarnih škod bistveno odvisen od hitrosti
sanacije.
4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazloţitvijo razlogov:
Predlagamo, da predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Odbor za
gospodarstvo Vlade RS obravnava na seji 22. aprila in Vlada RS na seji 24. aprila 2014.
Skrajšanje poslovniških rokov je nujno zaradi hitre in učinkovite sanacije poškodovanih gozdov,
preprečitve nadaljnjih škod v gozdovih zaradi namnoţitve podlubnikov in stabilizacije odkupnih cen
na trgu gozdno lesnih sortimentov. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije je
nujen za stabilizacijo odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov, ki se zaradi zasičenosti trga z gozdno
lesnimi sortimenti v Sloveniji in sosednjih drţavah ţe odziva z hitrim zniţevanjem cen. Hkrati se
dogaja obraten proces na področju ponudbe del v gozdovih, kjer cene zaradi velikega povpraševanja
hitro naraščajo. Nezmoţnost prodaje lesa bo ogrozila izvedbo in uspešnost sanacije, kar pomeni, da
bo les izgubljal na kakovosti in vrednosti, močno se bo povečala tudi nevarnost za razvoj
podlubnikov in z njimi povezanimi sekundarnimi škodami. Zaradi nizkih odkupnih cen gozdno lesnih
sortimentov in visokih cen gozdarskih storitev, se bo zagotovo vedno več lastnikov odločalo za lastno
delo v gozdu. Pogosto pa ti lastniki niso dovolj primerno usposobljeni in opremljeni za delo v
poškodovanih gozdovih, kar lahko povzroči porast poškodb pri delu v gozdu.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
- mag. Janez Zafran, vodja Sektorja za gozdarstvo;
- Andrej Hafner, Sluţba za pravne zadeve;
- Tanja Krebs, Sluţba za pravne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora:
- mag. Dejan Ţidan, minister;
- mag. Tanja Strniša, drţavna sekretarka;
- Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
- mag. Janez Zafran, vodja Sektorja za gozdarstvo;
- Andrej Hafner, Sluţba za pravne zadeve;
- Tanja Krebs, Sluţba za pravne zadeve.
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenske gozdove je v času od 30. januarja do 10. februarja 2014 močno prizadel ţled.
Poškodovanih je 601.900 ha gozdov, 83.000 ha v drţavni in 518.900 ha v zasebni lasti. Ledena ujma
je tako prizadela 51 % površine vseh gozdov v drţavi. Poškodovanega drevja, ki ga bo treba
3
posekati, je kar 9,32 mio bruto m , ocenjena škoda znaša 214,3 mio EUR.
Predlog zakona predvideva, da se upravljanje z gozdovi prenese s Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije na novoustanovljeno druţbo, ki bo bo upravljala z gozdovi v lasti
Republike Slovenije na način, da zagotavlja trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z
gozdovi, vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij. Druţba bo v imenu Republike
Slovenije in za račun Republike Slovenije lahko pridobivala (kupovala) gozdove v skladu z letnim
programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, razpolaganje z gozdovi (prodaja) pa se
prenese na ministrstvo pristojno za gozdarstvo. Kot nadomestilo za upravljanje z gozdovi v lasti
Republike Slovenije, bo druţba plačevala nadomestilo v višini 2% od knjigovodske vrednosti gozdov
in polovico bilančnega dobička. Sredstva bi se zbirala na namenski proračunski postavki za gozdove
pri ministrstvu pristojnem za gozdarstvo. Sredstva s te postavke se namenijo za sofinanciranje
obveznosti Republike Slovenije iz naslova odškodnin za nezmoţnost uporabe gozdov v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo, nakupe gozdov za Republiko Slovenijo, za gozdno-okoljske
ukrepe na območju Nature 2000, za plačilo storitev za izvrševanje agentskih nalog druţbe, za plačilo
stroškov dela in drugih stroškov ministrstva vezanih na izvajanje nalog po tem zakonu.
S sprejemom predloga Zakona o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije se bo povečala
učinkovitost upravljanja z drţavnimi gozdovi, v obdobju sanacije ţledoloma pa tudi omogočilo hitrejše
izvajanje potrebnih sanacijskih del v gozdovih. Predlog zakona predvideva ustanovitev gospodarske
druţbe, ki bi omogočila delno stabilizacijo trga z gozdno lesnimi sortimenti, na katerem trenutno
zaradi velike ponudbe lesa cene padajo. Trend padanja cen lesa posredno zavira hitrost sanacije in
tako povečuje moţnost sekundarnih škod. Nepravočasna sanacija poškodovanih gozdov lahko
povzroči obseţen pojav podlubnikov, ki bi še dodatno povečali obseg potrebnih sanitarnih sečenj.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja


razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna



razvojne

dokumente

Evropske

unije

DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE

DA/NE

in
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mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
drţavnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
drţavnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za drţavni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŢITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za drţavni proračun

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
5

Predlog zakona ne bo povzročil novih finančnih bremen za proračun Republike Slovenije.
Na namenski proračunski postavki za gozdove, odprti v ta namen pri ministrstvu pristojnem za
gozdarstvo, se bodo zbirala sredstva od koncesijskih dajatev za izkoriščanje gozdov in prihodki od
prodaje gozdov. Po izteku večine koncesij (30. 6. 2016) pa bo druţba plačevala v namensko
proračunsko postavko za pravico do upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije 50 odstotkov
letnega bilančnega dobička druţbe ter letno nadomestilo v višini 2 odstotkov knjigovodske vrednosti
gozdov v lasti RS. Zbrana sredstva na namenski proračunski postavki za gozdove se namenijo za
sofinanciranje obveznosti Republike Slovenije iz naslova odškodnin za nezmoţnost uporabe gozdov
v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, nakupe gozdov za Republiko Slovenijo, za gozdnookoljske ukrepe na območjih Nature 2000, za plačilo storitev za izvrševanje agentskih nalog druţbe,
za plačilo stroškov dela in drugih stroškov ministrstva vezanih na izvajanje nalog po tem zakonu.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 17.4.2014

DA/NE

Objavljeno gradivo ni bilo v javni razpravi zaradi nujnosti ukrepanja pri učinkovitejši sanaciji po ţledu
poškodovanih gozdov. Odprava posledic ujme v gozdovih je tudi razlog za utemeljitev sprejema
zakona po nujnem postopku.
V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje imenovalo strokovno skupino za pripravo predlogov
prihodnje organiziranosti gozdarstva in načina upravljanja z drţavnimi gozdovi, v kateri so delovali
deleţniki z vseh področji gozdarstva in področji povezanih z gozdarstvom. Strokovna skupina je
pripravila pet idejnih rešitev. Med predlaganimi rešitvami je ustanovitev podjetja za upravljanje z
drţavnimi gozdovi, v izključni drţavni lasti, bila s strani strokovne skupine ocenjena kot
najprimernejša. Predlagana rešitev je v veliki meri upoštevana v predlogu tega zakona.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE
DA/NE

mag. Dejan Ţidan
minister
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PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
NUJNI POSTOPEK
I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

1.1 Sanacija gozdov, ki jih je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 prizadel ţled
Ţledolom, ki je Slovenijo prizadel med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 je zajel 51 % površine gozdov
in vključuje površine, kjer je potrebna sanitarna sečnja in ukrepi za obnovo in revitalizacijo poškodovanih
gozdov. Med bolj prizadeta območja sodijo gozdovi ob prehodu iz obalno-kraškega v celinsko območje
(okolica Postojne), na JZ obrobju Ljubljanske kotline in na cerkljansko-idrijskem območju.
Količina poškodovane lesne mase, ki jo je treba posekati po oceni Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
3
izdelani 4. 4. 2014, znaša 9,3 mio m , od tega je ena tretjina iglavcev. Posek močno poškodovanih
3
iglavcev (3,14 mio m ) je treba opraviti čim prej, da se prepreči namnoţitev podlubnikov in posledično
3
povečanje škodljivih posledic naravne ujme. Posek močno poškodovanih listavcev (6,2 mio m ) lahko
poteka dalj časa. Zaradi velike količine poškodovanih gozdov ZGS ocenjuje, da se bo posek iglavcev
izvajal vse do pomladi 2015. Preteţna količina močno poškodovanih listavcev pa naj bi bila posekana do
konca leta 2017.
Obnova poškodovanih gozdov (naravna in obnova s sajenjem oz. setvijo) je potrebna na pribliţno 13.800
ha (2 % poškodovanih gozdov). S sajenjem oziroma setvijo bo potrebno obnoviti skoraj 900 ha
poškodovanih gozdov (6 % površine gozdov za obnovo). Vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov je
ocenjena na 36,3 milijonov evrov.
Po trenutnih ocenah ZGS je deleţ opravljenega sanitarnega poseka v zasebnih gozdovih (ocena na dan
8.4.2014) 15 % pri iglavcih in 6 % pri listavcih. ZGS pričakuje, da bo zaradi nujnosti hitre in učinkovite
sanacije potrebno aktivirati dodatne zmogljivosti, tudi iz tujine, kar bo v naslednjih mesecih omogočilo
hitrejšo sanacijo, kar posledično pomeni večjo ponudbo lesa na trgu in predvsem za manjše lastnike
veliko teţav pri prodaji.

Preglednica: Obseg poškodb v gozdovih, obseg načrtovanih del za sanacijo ter vrednost del in
materialov
Zasebni,
ŠKODA V GOZDOVIH IN NAČRTOVANI

občinski

UKREPI ZA SANACIJO

gozdovi

Drţavni

Skupaj

gozdovi

Zasebni,
občinski
gozdovi

Drţavni

Skupaj

gozdovi

Obseg v enoti mere

Površina

Poškodovana površina,
zajeta v načrt sanacije (ha)

518.900

83.000

601.900

7.858.892

1.456.633

9.315.525

Posek iglavci (bruto m )
3
Posek listavci (bruto m )

2.397.166

739.956

3.137.122

5.461.726

716.677

6.178.403

Površina za obnovo (ha)

11.174

2.634

13.808

Povečani stroški poseka
3
(neto m )

1.509.583

299.242

1.808.825

3.773.958

748.106

4.522.064

Priprava sestoja, tal (ha)
Sadnja, setev (ha)

6.448

980

7.427

1.611.895

244.915

1.856.810

685

192

877

2.243.505

655.032

2.898.537

Nega (ha)

4.508

1395

5.903

2.475.393

771.335

3.246.728

36.342

6.350

42.692

4.451.866

777.846

5.229.711

27.000

7.100

34.100

708.750

186.375

895.125

85.000

79.000

164.000

743.750

691.250

1.435.000

536

134

669

692.085

158.465

850.550

2,2

19.410

3

Posek skupaj (bruto m )
Posek

Obnova,
nega

Varstvo

3

Gozdna higiena (ha)
Posek in odmik drevja v var.
gozd. in hud. obm. (bruto m3)
Podlubniki-zatiralna dela (ure)
Varstvo pred divjadjo (ha)
PP preseke (km)

Gozdne
ceste

Gozdne
vlake

Prevoznost – g. ceste in PP
(km)
Gradnje/rekonstrukcije g. cest
(km)
Prevoznost – g. vlak (km)
Gradnje/priprava/rekonstrukcije
g. vlak (km)

2,2

Vrednost del in materialov
EUR

19.410

2.855

911

3.766

1.809.839

603.802

2.413.641

94

10

104

5.927.229

627.480

6.554.709

7.730

2.977

10.707

1.546.000

595.400

2.141.400

1.180

156

1.336

3.688.301

507.520

4.195.821

29.691.981

6.567.526

36.259.506

SKUPAJ

Vir: Načrt sanacije gozdov poškodovanih v ţledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, ZGS

1.2 Gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Republika Slovenija ima v lasti ca. 255.000 ha gozdov, od tega z 235.000 ha upravlja Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kar predstavlja 20 % vseh gozdov v Republiki Sloveniji.
Z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l.RS, št. 55-2514 /92) so prešli druţbeni gozdovi v
last Republike Slovenije oziroma občin. V skladu z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
(Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ) je Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad) prevzel gospodarjenje v drţavnih gozdovih. Sklad je pravna oseba,
ustanovljena na podlagi zakona, in posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode. Gospodarjenje z
gozdovi obsega razpolaganje in upravljanje. Razpolaganje pomeni vsak prenos lastninske pravice in
prenos upravljanja, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali
neodplačne odsvojitve. Upravljanje pomeni skrb za pravno in dejansko urejenost, investicijsko
vzdrţevanje, dodeljevanje koncesij, obremenjevanje s stavbnimi pravicami, dajanje stvarnega premoţenja
v uporabo in podobno. V imenu Republike Slovenije Sklad gospodari s 235.000 ha gozda, pri tem pa
dejansko vsa dela, povezana z izkoriščanjem gozda, izvajajo drugi izvajalci. Zakon ne predvideva, da
Sklad opravlja čisto poslovne funkcije izkoriščanja gozdov (npr. posek, spravilo itd.) ampak zanje
podeljuje koncesije. Koncesija je bila dotedanjim upravljavcem podeljena za gozdove, s katerimi so ti
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upravljali do uveljavitve Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in
22/14 - odl. US) brez javnega razpisa za dobo 20 let.
Koncesije podeljuje Republika Slovenija, njene funkcije pa opravlja Sklad. Dela v gozdovih izvajajo
koncesionarji, ki plačujejo Skladu prispevek za koncesijo, ki je v bistvu gozdna renta. Določi se tako, da
se od letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti, odštejejo priznani
stroški izkoriščanja gozdov, ki so stroški poseka, spravila lesa, prodaje gozdno lesnih sortimentov, stroški
opravljenih varstvenih in gojitvenih del ter drugih del, potrebnih za zagotavljanje socialnih in ekoloških
funkcij gozdov, ter gradnje in vzdrţevanja gozdne infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest. Vendar
koncesijska dajatev ne more biti manjša od 15% letne realizacije za posekan in prodan les na kamionski
cesti, razen v primeru višje sile ali če gojitvena in varstvena dela v gozdovih dosegajo znesek, katerega
poračun bi zniţal koncesijsko dajatev pod ta odstotek. Prihodek iz gozdov Sklad pridobiva predvsem v
obliki odškodnine za koncesijo, ki jo plačujejo gozdarske gospodarske druţbe za izkoriščanje drţavnih
gozdov, sredstev proračuna in prodaje gozdov.
Presoje upravljanja gozdov v lasti Republike Slovenije (tudi poročilo Računskega sodišča) ugotavljajo
pomanjkljivosti v obstoječem sistemu upravljanja z gozdovi. Pomemben razlog za slabšo učinkovitost
izvira iz omejitev, ki jih ima Sklad, kot javni zavod, pri izvajanju povsem gospodarske dejavnosti.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Zaradi izjemno obseţne ledene ujme v slovenskih gozdovih in odpravljanja njenih posledic, je pomemben
cilj ustanovitev druţbe v 100 % lasti Republike Slovenije, ki bo omogočala učinkovito sanacijo in
stabilizirala trg gozdno lesnih sortimentov. Z odkupom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov bo novo
ustanovljena druţba pomagala pri preprečevanju hujših motenj na trgu lesa zaradi preseţka ponudbe. S
tem bo pripomogla tudi k ohranitvi konkurenčne sposobnosti in boljši oskrbi lesno predelovalne industrije s
surovino.
Temeljni cilj je gospodarno upravljanje gozdov v lasti Republike Slovenije na način, da bo zagotovljeno
trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z gozdovi.

2.2 Načela










Republika Slovenija je edini druţbenik v podjetju Slovenski gozdovi.
Upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije mora zagotoviti trajnostni razvoj gozda kot
ekosistema v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih ekoloških, gospodarskih in
socialnih funkcij.
Zagotoviti ugodno stanje populacij in njihovih habitatov prostoţivečih ţivali.
Druţba bo pri upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ravnala s skrbnostjo vestnega in
poštenega gospodarja in bo morala poleg ekonomskih vidikov gospodarjenja zasledovati tudi
interese lastnika Republike Slovenije.
Nadomestilo za upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije in polovica bilančnega dobička
druţbe se zbirata na namenski proračunski postavki za gozdove pri ministrstvu, pristojnem za
gozdarstvu in se, poleg pokrivanja drugih obveznosti po tem zakonu, namenjajo za nakup novih
gozdov za Republiko Slovenijo, za gozdno-okoljske ukrepe in ukrepe Natura 2000.
Ohranjanje gorskih in hribovskih kmetij.
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a. Poglavitne rešitve

a) Stabilizacija trga z gozdno lesnimi sortimenti v primeru velikih naravnih ujm in drugih
motenj
Z odkupom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov ter izvajanjem gozdne proizvodnje druţba
pomaga pri preprečevanju hujših motenj na trgu pri gibanju cen lesa zaradi preseţka ponudbe in
s tem k ohranitvi konkurenčne sposobnosti in boljši oskrbi lesno predelovalne industrije s
surovino.
b) Prenos gozdov v lasti Republike Slovenije v upravljanje druţbi Slovenski gozdovi in
določitev nalog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo
Na druţbo Slovenski gozdovi se v roku 30 dni po ustanovitvi v upravljanje prenesejo vsi gozdovi,
ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi je do tega roka upravljal Sklad. Obstoječa
koncesijska razmerja na gozdovih v upravljanju Sklada se ohranijo do izteka veljavnosti
koncesijskih pogodb. Po izteku preteţnega dela koncesij (s 1. julijem 2016) je druţba v celoti
odgovorna za upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije skladno z načrti za gospodarjenje
z gozdovi, vključno s prodajo gozdno lesnih sortimentov.
Do izteka koncesijskih pogodb druţba opravlja strokovno tehnične naloge povezane z izvajanjem
pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij, tj. priprava letnega programa izkoriščanja gozdov,
izvedba postopkov javnih draţb, strokovni nadzor nad izvajanjem koncesijskih pogodb in drug.
Druţba bo lahko v imenu in za račun Republike Slovenije opravljala postopke v zvezi s
pridobivanjem novih gozdov za Republiko Slovenijo in sklepala pravne posle v zvezi z
obremenjevanjem gozdov s stvarnimi pravicami.
Določene upravne naloge, ki jih je do sedaj opravljal Sklad v povezavi s koncesijskimi razmerji in
v povezavi z razpolaganjem, se prenesejo na ministrstvo pristojno za gozdarstvo.
c) Koncesijska dajatev, letno nadomestilo in namenska proračunska postavka za gozdove
Druţba plačuje za pravico do upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije 50 odstotkov
letnega bilančnega dobička druţbe ter letno nadomestilo v višini 2 odstotkov knjigovodske
vrednosti gozdov na namensko proračunsko postavko odprto v ta namen pri ministrstvu
pristojnem za gozdarstvo. Prav tako je prihodek namenske proračunske postavke koncesijska
dajatev za izkoriščanje gozdov in prihodki od prodaje gozdov.
Zbrana sredstva na namenski proračunski postavki za gozdove se namenijo za sofinanciranje
obveznosti Republike Slovenije iz naslova odškodnin za nezmoţnost uporabe gozdov v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo, nakupe gozdov za Republiko Slovenijo, za gozdno-okoljske
ukrepe v območjih Nature 2000 v gozdovih, za plačilo storitev za izvrševanje agentskih nalog
druţbe, za plačilo stroškov dela in drugih stroškov ministrstva vezanih na izvajanje nalog po tem
zakonu.
d) Osnovni kapital in viri financiranja druţbe
Edini (izključni) druţbenik gospodarske druţbe Slovenski gozdovi, d.o.o. je Republika Slovenija,
brez moţnosti vstopa novih druţbenikov. Osnovni kapital druţbe je sestavljen iz stvarnega in
denarnega vloţka. Osnovni vloţek v denarju predstavljajo izločena denarna sredstva iz Sklada v
skladu z delitveno bilanco iz tega zakona in ga druţbenik v celoti zagotovi ob ustanovitvi druţbe.
Stvarni vloţek druţbenika pa predstavljajo nepremičnine, ki so določene v Prilogi, ki je sestavni
del tega zakona, premičnine, ki predstavljajo izločeno premično premoţenje iz Sklada v skladu z
delitveno bilanco iz tega zakona in kapitalska naloţba Republike Slovenije v druţbi Sneţnik,
podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d.
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Moţen vir financiranje je kredit pri Evropski investicijski banki, ki bo namenjen za financiranje
stroškov sanacije gozdov.
e) Organi
Zaradi posebne narave in nalog druţbe ostaja upravljanje neposredno v pristojnosti Vlade RS, ki
s tem prevzame naloge skupščine druţbe. Predviden je dvotirni sistem upravljanja druţbe
(dvočlansko poslovodstvo in nadzorni odbor). Člane v nadzorni odbor imenujejo minister,
pristojen za gozdarstvo, minister, pristojen za finance ter zastopnik delavcev.
f)

Kadri
Iz Sklada se na druţbo oziroma ministrstvo pristojno za gozdarstvo prenesejo delavci iz sektorja
za gozdarstvo in sorazmeren del delavcev iz podpornih sluţb glede na preneseni obseg
dejavnosti iz Sklada na novo druţbo oziroma ministrstvo pristojno za gozdarstvo.

g) Normativna usklajenost predloga zakona:
Predlog zakona je skladen z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in ni predmet
usklajevanja z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije niti s pravnim redom Evropske
unije.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŢAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Predlog zakona ne bo povzročil novih finančnih bremen za proračun Republike Slovenije.
Na namenski proračunski postavki za gozdove, odprti v ta namen pri ministrstvu pristojnem za
gozdarstvo, se bodo zbirala sredstva od koncesijskih dajatev za izkoriščanje gozdov in prihodki od
prodaje gozdov. Po izteku večine koncesij (30. 6. 2016) pa bo druţba plačevala v namensko proračunsko
postavko za pravico do upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije 50 odstotkov letnega bilančnega
dobička druţbe ter letno nadomestilo v višini 2 odstotkov knjigovodske vrednosti gozdov. Sredstva s te
postavke se namenijo za sofinanciranje obveznosti Republike Slovenije iz naslova odškodnin za
nezmoţnost uporabe gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, nakupe gozdov za
Republiko Slovenijo, za gozdno-okoljske ukrepe na območju Nature 2000, za plačilo storitev za
izvrševanje agentskih nalog druţbe, za plačilo stroškov dela in drugih stroškov ministrstva vezanih na
izvajanje nalog po tem zakonu.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŢAVNEM PRORAČUNU
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V
OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŢAVNI PRORAČUN ŢE SPREJET
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Republika Avstrija
Upravne naloge na področju gozdarstva v Avstriji, poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in
vodno gospodarstvo, izvaja še iz proračuna financirana drţavna uprava gozdov, ki je decentralizirana v
deţelnih gozdnih direkcijah ter v okrajnih gozdnih inšpekcijah, ki so organizirane v posebnih oddelkih
splošne okrajne drţavne uprave.
Na podlagi Zakona o gospodarskih telesih avstrijskih zveznih gozdov je bil leta 1925 ustanovljen
Österreichische Bundesforste (v nadaljevanju OBF), ki gospodari z drţavnimi gozdovi. Avstrijski zvezni
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gozdovi so bili do leta 1997 pod okriljem ministrstva pristojnega za gozdarstvo v okviru katerega je deloval
OBF. V sredini 90 let prejšnjega stoletja je imel OBF birokratsko strukturo in naraščajoče izgube. Na
podlagi Zveznega zakona o reorganizaciji pravnih razmerij Avstrijskih zveznih gozdov in ustanovitvi
delniške druţbe za nadaljevanje podjetja »Österreichische Bundesforste« iz leta 1996 (v nadaljevanju:
Zvezni zakon o gozdovih) se je OBF finančno odcepil od proračuna drţave. Od 1. 1. 1997 dalje je OBF
organizirani kot delniška druţba, katere 100 % delničar je Republika Avstrija. OBF ima na nepremičninah
drţave za pravice gospodarjenja z drţavnimi gozdovi, pašniki ter posebnih zemljiških sluţnosti podeljeno
plačljivo pravico uţitka. Letno plačuje drţavi nadomestilo za uţitek in sicer v višini 50 % čistega dobička
druţbe.
Razloga za preoblikovanje sta bila predvsem dva: izločitev vpliva politike na gospodarjenje OBF-a in
izboljšanje gospodarskih rezultatov. S tem naj bi izboljšali vodenje obratov, povečali proţnost in opredelili
okvir za gospodarjenje. Najpomembnejše posledice reforme OBF so: močno podjetniško vodenje, ki je
zamenjalo politično odločanje, odpiranje novih poslovnih področij, zmanjševanje stroškov zaradi
manjšega števila zaposlenih in uspešno trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri.
Zvezni zakon o gozdovih je delniški druţbi predpisal, da mora poleg ekonomskih vidikov gospodarjenja
dosegati tudi naslednje cilje gospodarjenja z naravnimi viri: trajnostno gospodarjenje z gozdnimi tlemi,
njihovo proizvodno zmogljivost pa je treba ohranjati in jo po moţnosti izboljševati; čim bolje zagotavljati in
razvijati varovalne, druţbene in rekreativne učinke gozdov, ohranjati pitno in ostalo vodo, upoštevati
interese gorskih kmetij in upoštevati ekološko ravnoteţje pri gospodarjenju z divjadjo.
3

OBF poseka letno več kot 1,5 milijona m in jih samostojno proda na trgu. Skupno 12 gozdarskih obratov
OBF ima zelo veliko samostojnost, tako da se lahko optimalno prilagajajo različnim regionalnim zahtevam.
Opravljajo tudi gozdarske storitve. Zaposlujejo 1.200 ljudi in letno ustvarijo, po plačilu nadomestila za
uţitek, dobiček v višini med 15 in 20 milijonov EUR. OBF upravlja z dvema narodnima parkoma, območji
Natura 2000 in rezervati biosfere ter je poslovno aktiven tudi na področjih nepremičnin, storitev in
obnovljivih virov energije.

Zvezna republika Nemčija
Zvezna deţela Bavarska
V okviru deţelnega ministrstva za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo deluje, iz proračuna plačana,
bavarska gozdna uprava. Odgovorna je za vse vidike gozdov in gozdarstva na Bavarskem. Leta 2005 se
je do takrat enovita gozdna uprava, ki je vključevala tudi proizvodni del, razdelila na upravo, ki izvaja
upravne naloge ter deţelno gozdarsko podjetje, ki gospodari z deţelnimi gozdovi. Deţelno gozdarsko
3
podjetje (BySf) je s pribliţno 5 milijoni m samostojno prodanega letnega poseka, izvedenega preteţno v
lastni reţiji, eno največjih gozdarskih podjetij v Evropi in najpomembnejši ponudnik okroglega lesa v
Nemčiji. Letni promet BySf se giblje med 300 in 350 milijoni EUR. Zaposlujejo okoli 2.900 sodelavcev, s
čimer so največji delodajalec na področju gozdarstva v Nemčiji ter pomemben delodajalec na bavarskem
podeţelju.

Republika Finska
Pod okriljem ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo deluje gozdna uprava, ki zaposluje okoli 900
delavcev in izvaja javne naloge na področju gozdarstva, kot tudi nudi svoje storitve celotnemu
gozdarskemu sektorju. Med drugim izdeluje načrte posesti in karte gozdnih sestojev, izvaja tečaje in
šolanja, skrbi za razvoj podeţelja itd.
Z drţavnimi gozdovi upravlja drţavno podjetje, ki ga nadzorujeta ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
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ter ministrstvo za okolje. Upravljaj z 12,5 mio ha površin, od tega je 3,5 mio ha gospodarskih gozdov, 3,4
mio ha vodnih površin in 5,6 mio ha drugih površin. Podjetje je razdeljeno na tri enote in sicer sektor za
ohranjanje naravne dediščine, sektor za gozdarstvo ter poslovno enoto.
V Sektorju za ohranjanje naravne dediščine je zaposlenih okoli 560 ljudi. Izvajajo javno sluţbo s področja
ohranjanja narave in so skoraj v celoti financirani iz drţavnega proračuna (65 mio EUR). Upravljajo z
naravnimi parki, rezervati, skrbijo za ogroţene vrste, lovstvo itd.
V Sektorju za gozdarstvo je zaposlenih okoli 900 ljudi (od tega je 580 gozdnih delavcev). Dela v gozdovih
3
letno izvajajo še z okoli 1.150 pogodbenimi izvajalci. Letni posek znaša okoli 6,1 mio m . Pridobljene
gozdno lesne sortimente samostojno prodajajo na trgu. Letni prihodki sektorja znašajo okoli 333 mio EUR,
kar predstavlja 88% letnega prometa podjetja.
Poslovna enota upravlja z več hčerinskimi podjetji, ki se ukvarjajo s prometom z nepremičninami,
proizvodnjo in prodajo sadik in semen, s pridobivanjem in prodajo peska ter investicijami v sektorje, ki so
tesno povezani s dejavnostmi druţbe itd.
Letno nadomestilo, ki ga mora podjetje vplačati v drţavni proračun, določi ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo, na podlagi izhodišč, ki jih določi parlament ter podanega predloga upravnega odbora
drţavnega podjetja.
V letu 2012 so tako ustvarili 378 mio EUR prihodkov, od tega je dobiček znašal 115 mio EUR. V drţavni
proračun pa so morali vplačati predhodno dogovorjeno letno nadomestilo v višini 120 mio EUR.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
Z uveljavitvijo zakona se bodo spremenile obveznosti in obseg poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS. Del dejavnosti se bo prenesel na MKO del pa na novoustanovljeno druţbo.
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
/
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
Gospodarjenje z gozdovi v RS temelji na načelih sonaravnosti, trajnosti in večnamenskosti. Načela se
uresničujejo z izvajanjem načrtov za gospodarjenje z gozdovi, ki jih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije.
Tem načelom je zavezana in sledi tudi novoustanovljena druţba. Z ustanovitvijo podjetja bo moţno
nadaljevati z izvajanjem predpisanih gozdnogojitvenih in varstvenih del v drţavnih gozdovih, kot tudi
drugih ukrepov za hkratno zagotavljanje ekoloških funkcij gozdov in ukrepov za zagotavljanje ugodnega
stanja vrst in njihovih habitatov v območjih Natura 2000. V primeru naravnih ujm, ki v času podnebnih
sprememb vse pogosteje poškodujejo naše gozdove, bo zagotovljena hitrejša in učinkovitejša sanacija,
kar vse ugodno vpliva na zmanjševanje pričakovanih poškodb gozdov in z njimi povezanih škod. Pozitiven
vpliv se pričakuje tudi zaradi spremenjenega načina zagotavljanja sredstev za izvajanje gozdno okoljskih
ukrepov in ukrepov v območjih Natura 2000. Sredstva se bodo zbirala na namenski proračunski postavki
za gozd iz naslova nadomestil za upravljanje z gozdovi v lasti RS, sredstva pa se bodo porabljala za
izvajanje ukrepov v vseh gozdovih v RS, ne glede na tip lastništva.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo
Z ustanovitvijo nove gospodarske druţbe se omogoči prenos upravljanja z gozdovi v poslovno okolje, kjer
bo mogoče doseganje boljšega poslovnega izida. Zagotovi se boljša učinkovitost upravljanja z gozdovi v
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lasti Republike Slovenije in se izboljša dosedanjo ureditev, ki izhaja iz omejitev, ki jih ima v okviru svojih
pristojnosti javni zavod. Izvajanje sečnje in spravila lesa v drţavnih gozdovih bo še vedno omogočeno
gospodarskim druţbam, ki sedaj izvajajo koncesijo v drţavnih gozdovih kakor tudi drugim gospodarskim
subjektom, ki opravljajo storitve s področja izkoriščanja gozdov. Na podlagi javnih razpisov se bo
zagotavljalo enakopravne moţnosti vsem, ki bodo konkurirali na javnih razpisih za izvajanje del v drţavnih
gozdovih.
Trg gozdno lesnih sortimentov v Sloveniji je izrazito nerazvit in ponudba razpršena. Z odkupom lesa bo
druţba pripomogla k organizaciji in preglednosti trga z gozdno lesnimi sortimenti, ter s tem omogočila
dostop do ustreznih količin in strukture lesa za posamezne subjekte lesno predelovalne industrije, ter za
preseţne količine sposobna organizirati prodajo na tuje trge.
6.4 Presoja posledic za socialno področje
Predlog zakona nima posledic za socialno področje.
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.
6.6 Presoja posledic za druga področja
/
6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
/

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:

Datum objave: 17.4.2014
Objavljeno gradivo ni bilo v javni razpravi zaradi nujnosti ukrepanja pri učinkovitejši sanaciji po ţledu
poškodovanih gozdov. Odprava posledic ujme v gozdovih je tudi razlog za utemeljitev sprejema zakona
po nujnem postopku.
V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje imenovalo strokovno skupino za pripravo predlogov
prihodnje organiziranosti gozdarstva in načina upravljanja z drţavnimi gozdovi, v kateri so delovali
deleţniki z vseh področji gozdarstva in področji povezanih z gozdarstvom. Strokovna skupina je pripravila
pet idejnih rešitev. Med predlaganimi rešitvami je ustanovitev podjetja za upravljanje z drţavnimi gozdovi,
v izključni drţavni lasti, bila s strani strokovne skupine ocenjena kot najprimernejša. Predlagana rešitev je
v veliki meri upoštevana v predlogu tega zakona.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora in delovnih
teles
- mag. Dejan Ţidan, minister;
- mag. Tanja Strniša, drţavna sekretarka;
- Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
- mag. Janez Zafran, vodja Sektorja za gozdarstvo;
- Andrej Hafner, Sluţba za pravne zadeve;
- Tanja Krebs, Sluţba za pravne zadeve.
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II. BESEDILO ČLENOV
NUJNI POSTOPEK
PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2014-2330-0163
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta zakon ureja način razpolaganja in upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, pridobivanje
gozdov za Republiko Slovenijo, namen ustanovitve druţbe Slovenski gozdovi, d.o.o. (v nadaljnjem
besedilu: druţba), pravnoorganizacijsko obliko in firmo druţbe, osnovni kapital in organe druţbe,
nadomestilo za upravljanje z gozdovi, namensko proračunsko postavko za gozdove in druga vprašanja,
povezana z gospodarjenjem z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. Gospodarjenje z gozdovi pomeni razpolaganje, pridobivanje in upravljanje z gozdovi v lasti Republike
Slovenije;
2. Razpolaganje z gozdovi pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo,
zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne
odsvojitve gozdov, vlaganje gozdov kot stvarnih vloţkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava ter
ustanovitev zastavne pravice, sluţnosti, pravice stvarnega bremena in stavbne pravice;
3. Pridobivanje gozdov pomeni vsak prenos lastninske pravice na gozdovih na Republiko Slovenijo;
4. Upravljanje z gozdovi pomeni zlasti: skrb za pravno in dejansko urejenost, izkoriščanje gozdov,
investicijsko vzdrţevanje, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega
procesa, dajanje premoţenja v uporabo, in podobno;
5. Izkoriščanje gozdov pomeni sečnjo lesa, spravilo in prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje
varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških
funkcij gozdov, pridobivanje in prodajo drugih gozdnih dobrin ter gradnjo in vzdrţevanje gozdne
infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest.
3. člen
Za gozdove v lasti Republike Slovenije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo gozdove.
II. RAZPOLAGANJE Z GOZDOVI
4. člen
(razpolaganje)
(1) Z gozdovi v lasti Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije razpolaga ministrstvo,
pristojno za gozdarstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravlja naloge, povezane z ustanavljanjem sluţnosti, pravice stvarnega
bremena in stavbne pravice na gozdovih v lasti Republike Slovenije v imenu in za račun Republike
Slovenije druţba.
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(3) Republika Slovenija, v njenem imenu in za račun ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, sklene z druţbo
pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog
iz prejšnjega odstavka, zlasti glede:
– višine nadomestila za opravljanje storitev;
– načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog;
– načina in oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti,
zlasti porabe sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
5. člen
(brezplačni prenos lastninske pravice na občino)
(1) Na gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije, razen na območjih naravnih vrednot in zavarovanih
območjih, ki jih je ustanovila drţava, in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo status gozda, se lahko
neodplačno prenese lastninsko pravico na občino, na območju katere nepremičnina leţi, pod pogojem, da
je izkazan javni interes, in sicer izključno za potrebe gradnje javnih objektov športa, zdravstva, šolstva,
socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne
infrastrukture ter objektov, ki sluţijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in je takšen namen
nedvoumno določen z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim načrtom.
(2) Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske pravice iz prejšnjega odstavka mora vsebovati prepoved
odsvojitve prenesenega premoţenja, za obdobje, ki ne sme biti krajše od 30 let.
(3) Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v zemljiško knjigo na predlog in stroške občine.
(4) Pogodba, ki ne vsebuje prepovedi odsvojitve iz drugega odstavka tega člena, je nična.
6. člen
(brezplačna ustanovitev stavbne pravice ali stvarne sluţnosti)
(1) Če je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izkazan javni interes iz prejšnjega člena, je mogoče
na gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije neodplačno ustanoviti stavbno pravico ali ustanoviti stvarno
sluţnost v korist občine, na območju katere nepremičnina leţi, ali v korist izvajalca gospodarske javne
sluţbe v 100 odstotni neposredni ali posredni lasti drţave ali občine, ki se ne ukvarjajo s trţno
dejavnostjo.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 263. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.
87/02 in 91/13) lastnik gozda v primeru neodplačne ustanovitve stavbne pravice iz prejšnjega odstavka
imetniku stavbne pravice po njenem prenehanju ni dolţan izplačati nadomestila, kar mora biti opredeljeno
v pogodbi o neodplačni ustanovitvi stavbne pravice, sicer je ta nična.
III. PRIDOBIVANJE GOZDOV
7. člen
(pridobivanje gozdov za Republiko Slovenijo)
(1) Druţba v imenu in za račun Republike Slovenje pridobiva gozdove v skladu z letnim programom
pridobivanja gozdov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
(2) Republika Slovenija, v njenem imenu in za račun ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, sklene z druţbo
pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem nalog
iz prvega odstavka tega člena tega zakona, zlasti glede:
– višine nadomestila za opravljanje storitev;
– načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog;
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– načina in oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti,
zlasti porabe sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
(3) Pogodba o naročilu iz prejšnjega odstavka se sklene za čas trajanja programa pridobivanja gozdov iz
prvega odstavka tega člena.
IV. UPRAVLJANJE Z GOZDOVI
8. člen
(upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije)
(1) Z gozdovi v lasti Republike Slovenije upravlja druţba v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Druţba upravlja z gozdovi v lasti Republike Slovenije na način, da zagotavlja trajnostno, sonaravno ter
večnamensko gospodarjenje z gozdovi, vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gozdovi v lasti Republike Slovenije lahko prenesejo v
brezplačno upravljanje izobraţevalnemu zavodu, ki izvaja javno veljavne izobraţevalne programe s
področja gozdarstva (KLASIUS 6, podrobno področje 623) ali druge izobraţevalne procese s področja
gozdarstva, pri čemer morajo javno veljavni izobraţevalni programi in drugi izobraţevalni procesi skupno
letno obsegati najmanj 100 izobraţevalnih dni na terenu.
(4) Vlada Republike Slovenije izobraţevalnemu zavodu iz prejšnjega odstavka z odločbo v upravnem
postopku prenese v upravljanje največ 100 hektarov gozda za obdobje desetih let, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
- ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za izvajanje nalog upravljanja,
- izpolnjuje pogoje, določene v pravilniku, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del
v gozdovih.
(5) Izobraţevalni zavod iz prejšnjega odstavka upravlja z gozdovi v svojem imenu in za svoj račun.
(6) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem z gozdovi iz tega člena Republika Slovenija in druţba
oziroma Republika Slovenija in izobraţevalni zavod iz tretjega odstavka tega člena podrobneje uredita s
pogodbo.
9. člen
(nadomestilo za upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije)
(1) Druţba plačuje za pravico do upravljanja z gozdovi iz prvega odstavka prejšnjega člena Republiki
Sloveniji letno nadomestilo v višini dveh odstotkov knjigovodske vrednosti gozdov v upravljanju druţbe.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se nakaţe na namensko proračunsko postavko iz 17. člena tega
zakona enkrat letno, najkasneje do 1. maja za preteklo leto.
V. DRUŢBA SLOVENSKI GOZDOVI
10. člen
(namen druţbe)
(1) Namen ustanovitve druţbe je gospodarno upravljanje z gozdovi v lasti Republike Slovenije na način,
da bo zagotovljeno trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z gozdovi.
(2) Z odkupom in prodajo gozdnih lesnih sortimentov ter izvajanjem gozdne proizvodnje druţba pomaga
pri preprečevanju hujših motenj na trgu pri gibanju cen lesa zaradi preseţka ponudbe in s tem k ohranitvi
konkurenčne sposobnosti in boljši oskrbi lesno predelovalne industrije s surovino.
11. člen
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(pravnoorganizacijska oblika in firma)
(1) Slovenski gozdovi, d.o.o. je druţba z omejeno odgovornostjo.
(2) Firma druţbe je: Slovenski gozdovi, d.o.o.
12. člen
(subsidiarna uporaba zakona o gospodarskih druţbah)
Za druţbo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
13. člen
(organi druţbe)
(1) Druţba ima naslednje organe:
-

skupščina,
nadzorni svet,
poslovodstvo.

(2) Nadzorni svet druţbe sestavlja pet članov, od katerih predlaga ustanovitelju v imenovanje:
-

tri člane minister, pristojen za gozdarstvo,
enega člana minister, pristojen za finance,
enega člana zastopniški organ delojemalcev, kot to določa delovna zakonodaja.

(3) Poslovodstvo druţbe sestavljata en direktor in pomočnik direktorja.
(4) Pristojnosti in naloge organov, podrobnejši postopek in pogoje za imenovanje članov v organe in
druga vprašanja se uredijo v aktu o ustanovitvi druţbe
14. člen
(ustanovitelj in druţbenik)
(1) Ustanovitelj in edini druţbenik druţbe je Republika Slovenija, ki svojega poslovnega deleţa ne more
deliti ali prenesti na drugo osebo.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja slovenski drţavni holding, upravljavske pravice druţbenika za
Republiko Slovenijo izvršuje Vlada Republike Slovenije.
15. člen
(osnovni kapital)
(1) Osnovni kapital druţbe je sestavljen iz stvarnega in denarnega vloţka.
(2) Osnovni vloţek v denarju predstavljajo izločena denarna sredstva iz Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) v skladu z delitveno bilanco iz 22. člena tega
zakona in ga druţbenik v celoti zagotovi ob ustanovitvi druţbe.
(3) Stvarni vloţek druţbenika predstavljajo:
- nepremičnine, ki so določene v Prilogi, ki je sestavni del tega zakona,
- premičnine, ki predstavljajo izločeno premično premoţenje iz sklada v skladu z delitveno bilanco iz 22.
člena tega zakona in
- kapitalska naloţba Republike Slovenije v druţbi Sneţnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d..
16. člen
(uporaba bilančnega dobička druţbe)
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Skupščina odloča o uporabi 50 odstotkov letnega bilančnega dobička, preostali del se izplača Republiki
Sloveniji in se nakaţe na namensko proračunsko postavko iz 17. člena tega zakona.
VI. NAMENSKA PRORAČUNSKA POSTAVKA ZA GOZDOVE, EVIDENCE IN OBVEZNOSTI DO
OBČIN
17. člen
(namenska proračunska postavka za gozdove)
(1) Prihodki iz naslova razpolaganja z gozdovi v lasti Republike Slovenije, nadomestilo za upravljanje z
gozdovi v lasti Republike Slovenije iz 9. člena tega zakona ter del bilančnega dobička iz prejšnjega člena
tega zakona so namenski prihodek drţavnega proračuna Republike Slovenije in se nakazujejo na
podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Zbrana sredstva iz prejšnjega odstavka se namenijo za financiranje:
- pridobivanja gozdov za Republiko Slovenijo,
- gozdno-okoljskih ukrepov v območju Natura 2000 v skladu s programom vlaganj v gozdove, ki ga na
podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z zakonom, ki
ureja gozdove,
- plačilo storitev za izvrševanje nalog druţbe, ki jih druţba opravlja v imenu in za račun Republike
Slovenije na podlagi tega zakona,
- plačilo stroškov dela in drugih materialnih stroškov za izvajanje nalog ministrstva, pristojnega za
gozdarstvo, na podlagi tega zakona,
- obveznosti sklada, povezanih s postopki denacionalizacije gozdov ter izplačilom odškodnin zaradi
nezmoţnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo;
- obveznosti sklada, povezanih s postopki vračanja premoţenja ter izplačila odškodnin zaradi
nezmoţnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij;
- obveznosti sklada, povezanih z neodplačnimi prenosi gozdov s sklada na druge pravne osebe in z
drugih pravnih oseb na sklad v skladu s predpisi;
- obveznosti do občin iz 19. člena tega zakona.
(3) Nosilec proračunske postavke iz tega člena je ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(4) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, sprejme letni program porabe sredstev iz namenske proračunske
postavke iz tega člena.
18. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov ter povezovanje zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za
gozdarstvo, in druţbe)
(1) Za namene izvajanja nalog po tem zakonu lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in druţba
pridobivata in obdelujeta naslednje podatke o:
- subjektih (osebno ime ali firma, naslov ali sedeţ, matična številka poslovnega subjekta ali enotna
matična številka občana (EMŠO) in davčna številka);
- gozdovih (grafični in opisni podatki o zemljiških parcelah in njihovi površini, katastrska občina, številka
parcele, dejanska raba v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, boniteta ter identifikacijska oznaka v
zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, knjigovodska vrednost, ocenjena vrednost in posplošena trţna
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vrednost v skladu z zakonom, ki ureja mnoţično vrednotenje nepremičnin).
(2) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in druţba zbirata podatke iz prejšnjega odstavka tako, da
vpogledujeta, prepisujeta, izpisujeta in v evidenco prenaša podatke iz naslednjih zbirk osebnih podatkov,
javnih knjig, evidenc oziroma drugih zbirk podatkov:
- centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča);
- davčnega registra (davčna številka za subjekte iz prve alineje prejšnjega odstavka ter ime in priimek ali
firmo ter naslov subjektov ali sedeţ iz prve alineje prejšnjega odstavka);
- zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele, boniteta, meja parcele, površina, ime in priimek ali
firma ter naslov ali sedeţ lastnika in upravljavca s hišno številko);
- katastra stavb (ime in priimek ali firma ter naslov ali sedeţ lastnika in upravljavca s hišno številko,
identifikacijska oznaka stavbe, lega in oblika, površina, dejanska raba);
- zemljiške knjige (ime in priimek ali firma ter naslov ali sedeţ lastnika in upravljavca s hišno številko,
lastnika in zakupnika pravic na posameznih parcelah);
- poslovnega registra Slovenije;
- zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje;
- zbirk podatkov o vodah;
- zbirk podatkov o ekološko pomembnih območij;
- zbirk podatkov o onesnaţenosti zemljišč in voda;
- zbirk podatkov o okolju, naravi in habitatih;
- zbirk podatkov iz prostorskega informacijskega sistema po predpisih o prostorskem načrtovanju;
- zbirk podatkov s področja regionalne politike;
- registra nepremičninske kulturne dediščine, vključno s podatki o parcelah in lastnikih (vrsta nepremične
kulturne dediščine, ime in priimek ter naslov);
- zbirk podatkov o gozdovih (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, firma ali ime in
priimek ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko);
- evidence grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) (firma ali ime in priimek ter
sedeţ ali naslov uporabnika na posameznih parcelah).
(3) Upravljavci podatkov iz prejšnjega odstavka omogočijo ministrstvo, pristojnemu za gozdarstvo in
druţbi neposreden brezplačen vpogled, prepis, izpis in prenos podatkov iz vseh zbirk podatkov iz
prejšnjega odstavka ter brezplačen prenos v podatkovne baze in evidence ministrstva, pristojnega za
gozdarstvo in druţbe, z neposredno računalniško povezavo, če tehnične moţnosti to omogočajo, ali jih
brezplačno dajo na voljo v digitalni obliki oziroma jih posredujejo v pisni obliki.
(4) Podatke, ki jih ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in druţba upravljata v evidencah iz prvega
odstavka tega člena, oziroma podatke, ki jih zbirata in obdelujeta na podlagi drugega odstavka tega člena,
ki so osebni podatki, obdelujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in predpisi, ki
urejajo zbirke podatkov, ki jih vodijo drţavni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi
pooblaščeni organi.
(5) Za upravljanje in vzdrţevanje zbirk podatkov evidence lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in
druţba uporabljata tudi temeljne topografske načrte, topografske karte, pregledne karte in digitalne
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ortofoto načrte, ki jih upravljavci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov posredujejo ministrtsvu,
pristojnemu za gozdarstvo, in druţbi brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za
potrebne dodatne izvode oziroma obdelave.
(6) Za izvajanje nalog po tem zakonu se evidence ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in druţbe lahko
povezujejo med seboj.
(7) Za medsebojno povezovanje evidenc ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in druţbe iz tega člena se
za subjekte uporablja matična številka poslovnega subjekta ali EMŠO oziroma davčna številka.
(8) Za medsebojno povezovanje evidenc ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in druţbe iz tega člena se
za gozd uporablja številka zemljiške parcele.
19. člen
(obveznosti do občin)
(1) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, občinam, v katerih leţijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije
in s katerimi upravlja druţba, prenese 30 odstotkov letnega nadomestila iz 9. člena tega zakona.
(2) Posamezna občina, v kateri leţijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi upravlja druţba,
prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na realiziran posek (neto m3) v
posamezni občini.
(3) Vrednost iz prvega odstavka tega člena se izplača upravičenim občinam do 30. junija tekočega leta za
preteklo leto.
(4) V proračunu občine se nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka izkazujejo kot namenski prejemki in
porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu
s predpisi, ki urejajo javne finance.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(ustanovitev druţbe)
Vlada Republike Slovenije sprejme akt o ustanovitvi druţbe in vloţi predlog za vpis druţbe v register
najpozneje v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona.
21. člen
(delitvena bilanca)
(1) Iz poslovnih knjig sklada se po stanju v bilanci stanja na zadnji dan v mesecu pred mesecem, ko je
bila druţba ustanovljena, izloči naslednje premoţenje:
- nepremičnine iz Priloge tega zakona;
- premičnine, ki so namenjene opravljanju prenesene dejavnosti s sklada na druţbo v skladu s prvim
odstavkom 22. člena tega zakona;
- druge premoţenjske pravice ter denarna sredstva, ki so povezana z opravljanjem prenesene dejavnosti
s sklada na druţbo v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega zakona.
(2) Delitveno bilanco pripravi sklad in jo potrdi Vlada Republike Slovenije pred vpisom druţbe v register.
22. člen
(prenos izvrševanja koncesijskih razmerij)
(1) Na druţbo se na prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba ustanovljena, v upravljanje
prenesejo vsi gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi je do tega roka upravljal Sklad v
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skladu z zakonom, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Obstoječa koncesijska razmerja na gozdovih iz prejšnjega odstavka se ohranijo do izteka veljavnosti
koncesijskih pogodb.
(3) Koncedent je Republika Slovenija, njegove funkcije pa v imenu in za račun Republike Slovenije
opravlja ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek druţba v imenu koncedenta v skladu s koncesijskim aktom opravlja vse
strokovne naloge, vključno z izvajanjem postopkov javne draţbe in nalog nadzora nad koncesijami, razen
odvzema koncesije, ter vodi baze podatkov v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti iz koncesijskih
pogodb iz drugega odstavka tega člena.
(5) V primeru ugotovljenih kršitev koncesijskega akta, druţba o tem nemudoma obvesti ministrstvo,
pristojno za gozdarstvo. O odvzemu koncesije odloči minister, pristojen za gozdarstvo, z odločbo.
(6) Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije je prihodek proračuna
Republike Slovenije in se nakaţe na namensko proračunsko postavko iz 17. člena tega zakona.
(7) Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije se določi tako, da se od letne
realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti, odštejejo priznani stroški
izkoriščanja gozdov, ki so stroški poseka, spravila, prodaje gozdno lesnih sortimentov, stroški opravljenih
varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialne in ekološke
funkcije gozdov, ter stroški gradnje in vzdrţevanja gozdne infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest,
ter se podrobneje določijo z uredbo Vlade Republike Slovenije.
(8) Do izteka koncesijskih pogodb se za gozdove v lasti Republike Slovenije, ki so v koncesiji in za katere
se plačuje koncesijska dajatev, ne plačuje nadomestilo za upravljanje z gozdovi iz 9. člena tega zakona.
(9) Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10, 98/12,
62/13, 90/13 in 108/13), ki je koncesijski akt, se mora uskladiti z določbami tega zakona najpozneje v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(10) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, mora dosedanjim koncesionarjem ponuditi v podpis anekse k
koncesijskim pogodbam v skladu z določbami tega člena najpozneje v roku 30 dni po uveljavitvi
sprememb koncesijskega akta iz prejšnjega člena. V kolikor koncesionarji aneksa ne podpišejo se šteje,
da je pogodbeno razmerje z ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo nastalo po samem zakonu.
23. člen
(obveznosti do občin)
(1) Določbe 20. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2016.
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka mora Republika Slovenija občinam, v katerih leţijo gozdovi, ki so v lasti
Republike Slovenije in s katerimi upravlja druţba in so v koncesiji, prenesti sedem odstotkov od letne
realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.
(3) Posamezna občina, v kateri leţijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi upravlja druţba,
prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na realiziran posek (neto m3) v
posamezni občini.
(4) Vrednost iz prvega odstavka tega člena se izplača upravičenim občinam do 30. junija tekočega leta za
preteklo leto.
(5) Sredstva za poravnavanje obveznosti do občin iz drugega odstavka tega člena se zagotavljajo na
namenski proračunski postavki iz 17. člena tega zakona.
(6) V proračunu občine se nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka izkazujejo kot namenski prejemki in
porabljajo kot namenski izdatki za vzdrţevanje gozdnih cest in varstvo gozdov.
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24. člen
(prenos delavcev)
(1) S Sklada se na prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba ustanovljena, prenesejo
delavci iz sektorja za gozdarstvo in sorazmeren del delavcev iz podpornih sluţb glede na preneseni
obseg dejavnosti iz 22. člena tega zakona.
(2) S Sklada se na prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba ustanovljena, na Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje prenese sorazmeren del delavcev iz podpornih sluţb glede na preneseni obseg
dejavnosti iz 4. člena tega zakona.
(3) Pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci iz prvega in
drugega odstavka tega člena na dan prenosa pri skladu, preidejo na druţbo oziroma Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje.
(4) Druţba oziroma Ministrstvo za kmetijstvo in okolje mora delavcem iz prvega in drugega odstavka tega
člena najmanj eno leto zagotavljati vsaj enak obseg pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti, kot so jih
imeli delavci na dan prenosa pri skladu.
(5) Sklad in druţba oziroma sklad in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pred rokom iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena skupaj sprejmeta program prenosa delavcev, ki vsebuje zlasti podrobnejši
postopek prenosa delavcev, seznam delavcev, ki se prenesejo na druţbo, ter obseg pogodbenih in drugih
pravic ter obveznosti iz delovnih razmerij.
(6) Za ostala vprašanja v zvezi s prenosom delavcev po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
delovna razmerja.
25. člen
(prenos dokumentacije in evidenc)
(1) Za gozdove iz prvega odstavka 22. člena tega zakona sklad druţbi izroči vso potrebno dokumentacijo,
vezano na izvajanje koncesij v drţavnih gozdovih, evidence in vso drugo dokumentacijo vezano na
gospodarjenje in upravljanje z drţavnimi gozdovi najkasneje do roka iz prvega odstavka 22. člena tega
zakona.
(2) Sklad najkasneje do roka iz 27. člena tega zakona izroči ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, vso
potrebno dokumentacijo in evidence, povezane z izvajanjem nalog razpolaganja z gozdovi, ki jih je do
uveljavitve tega zakona opravljal sklad.
26. člen
(upravljavci gozdov)
Neposredni proračunski uporabniki, ki so bili do uveljavitve tega zakona upravljavci gozdov v lasti
Republike Slovenije na podlagi področnih materialnih predpisov, lahko ne glede na določbe tega zakona
še naprej upravljajo s temi gozdovi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoţenjem
drţave.
27. člen
(odloţitev uporabe določb)
Določbe 4. do 8. člena ter 17. in 18. člena tega zakona se začnejo uporabljati prvi dan v mesecu po
mesecu, v katerem je bila druţba ustanovljena.
28. člen
(prenehanje veljavnosti določb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije)
V Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno
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prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ) se prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba
ustanovljena:
- V prvem členu črta besedilo »in gozdov«;
- V prvem odstavku 2. člena se besedilo »in gozdov« črta, besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« se
nadomesti z besedilom »zemljišči in kmetijami«.
V četrtem odstavku se besedilo »zemljišča, kmetije in gozdove« nadomesti z besedilom »zemljišča in
kmetije«.
V šestem odstavku se besedilo »zemljišča, kmetije in gozdove« nadomesti z besedilom »zemljišča in
kmetije«.
V osmem odstavku se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom »zemljišči in
kmetijami«;
- V prvem odstavku 4. člena se v napovednem stavku besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi«
nadomesti z besedilom »zemljišči in kmetijami«.
V prvi alineji se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom »zemljišči in
kmetijami«.
V drugi alineji se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom »zemljišči in
kmetijami«.
V četrti alineji se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom »zemljišči in
kmetijami«.
V peti alineji se besedilo »zemljišča, kmetije in gozdove« nadomesti z besedilom »zemljišča in kmetije«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali gozda« črta.
V petem odstavku se besedilo »ali gozda« črta;
- V prvem odstavku 5. člena se besedilo », pogodbeni izvajalec del v gozdovih, s katerimi gospodari
sklad« črta.
V drugem odstavku se besedilo »in gozdarstvo« črta;
- V drugem odstavku 9. člena se besedilo »in gozdarstvo« črta;
- V drugem odstavku 10. člena se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom
»zemljišči in kmetijami«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »ter za uresničevanje in razvoj vseh funkcij gozdov« črta.
V drugi alineji se besedilo« in gozdov« črta.
V petem odstavku se besedilo »in gozdov« črta.
V šestem odstavku se besedilo »in gozdovi« ter besedilo »in gozdov« črtata;
- 10.a člen se črta;
- V drugem odstavku 13. člena se šestnajsta alineja črta.
V šestem odstavku se besedilo »koncesionarja,« črta;
- V 15. členu se v prvem stavku besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z besedilom
»zemljišči in kmetijami«. V drugem stavku se besedilo »zemljišči, kmetijami in gozdovi« nadomesti z
besedilom »zemljišči in kmetijami«;
- V četrtem odstavku 16. a člena se besedilo » ali gozdovi« črta;
- V prvem odstavku 16.b člena se besedilo » in gozdovih, ali gozda » črta;
- V prvem odstavku 16.c člena se besedilo » in gozdove , ali gozda« črta.
V drugem odstavku se besedilo » in gozdove , ali gozda« črta.
V četrtem odstavku se besedilo » in gozdove , ali gozda« črta;
- V prvem odstavku 16.e člena se besedilo »ali gozdovi« črta.
V tretjem odstavku se besedilo »ali koncesionarji« in besedilo »oziroma pri izvajanju koncesije« črtata;
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- V prvem odstavku 17. člena se besedilo »zemljišč, kmetij in gozdov« nadomesti z besedilom »zemljišč in
kmetij«. Besedilo »in gozdov« in besedilo »oziroma do podelitve koncesije ali« se črtata. V zadnjem
stavku se besedilo »in gozdov« črta.
Tretji odstavek se črta.
V sedmem odstavku se besedilo », koncesijska« in besedilo »Koncesionarja oziroma« črtata, besedilo
»zakupnika« pa se nadomesti z besedilom »Zakupnika«. Besedilo »oziroma koncesijskim aktom«,
besedilo », koncesionarji« in besedilo »oziroma podeljevanju koncesij« črtajo.
V osmem odstavku se besedilo »ali odškodnino za podeljeno koncesijo« in besedilo »ali odškodnina«
črtata.
V devetem odstavku se besedilo »oziroma odškodnine za koncesijo« in besedilo »oziroma odškodnino«
črtata;
- V 17.a členu se besedilo »in gozdov«, besedilo »in gozdove«, besedilo »in gozdarstva« in besedilo »in
gozdovi« črtajo;
- V 17.b členu se besedilo »in gozdovi« in besedilo », gozdovi« črtata;
- V 19. člena se besedilo »zemljišča, kmetije in gozdove« nadomesti z besedilom »zemljišča in kmetije«;
- Tretji odstavek 20. člena se črta.
V sedmem odstavku se besedilo »in gozdove, in 10 odstotkov od prihodkov sklada od gospodarjenja z
drţavnimi gozdovi v lasti Republike Slovenije« črta;
- V 21. členu se besedilo »oziroma koncesionarji« črta, besedilo »zemljiščih, kmetijah in gozdovih« pa se
nadomesti z besedilom »zemljiščih in kmetijah«;
- V 22. členu se besedilo »in gozdovi« črta.
29. člen
(prenehanje veljavnosti ter spremembe določb predpisov o gozdovih)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- določbe sedmega, osmega in devetega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,
13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13,
101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 - odl. US);
- določbe prvega odstavka 57. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr,
17/14 in 22/14 - odl. US);
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi
koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/10).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe predpisov iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka
smiselno še naprej uporabljajo za obstoječa koncesijska razmerja do izteka veljavnosti koncesijskih
pogodb.
(3) V 81.c členu Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 odl. US) se prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba ustanovljena, peti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(5) Prevoz, hrambo in prodajo zaseţenih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov izvaja druţba Slovenski
gozdovi, d.o.o. v imenu in za račun Republike Slovenije. Republika Slovenija sklene z druţbo Slovenski
gozdovi, d.o.o. pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z
izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka, zlasti glede višine nadomestila za opravljanje storitev, načina in
rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog ter načina in oblike nadzora, ki ga izvaja
Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti porabe sredstev ter kvalitete in
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pravočasnosti izvajanja nalog.«.
30. člen
(prenehanje veljavnosti določbe Zakona o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in
10. februarjem 2014)
V Zakon o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS,
št. 17/14) se v 23. členu drugi odstavek črta.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGA - nepremičnine (sorazmerni del poslovnih prostorov sklada)
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III. OBRAZLOŢITEV
K 1. členu
Ta člen določa vsebino zakona.
K 2. členu
Za namen tega zakona člen opredeljuje pojme: gospodarjenje z gozdovi, razpolaganje z gozdovi,
pridobivanje gozdov, upravljanje z gozdovi ter izkoriščanje gozdov.
K 3. členu
Zakon o gozdovih kot splošni predpis na področju gozdarstva ureja temeljna vprašanja, povezana z
varstvom, gojenjem, izkoriščanjem, rabo ter razpolaganjem z gozdovi, načrtovanjem v gozdarstvu in
druga vprašanja, povezana z gospodarjenjem z vsemi gozdovi na območju Republike Slovenije kot
naravnim bogastvom. Za razpolaganje, pridobivanje, upravljanje in izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije po tem zakonu se uporabljajo določbe Zakona o gozdovih.
K 4. členu
Člen določa, da je za razpolaganje z gozdovi v lasti Republiki Sloveniji, pristojno ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo. Razpolaganje z gozdovi pomeni zlasti vodenje predpisanih postopkov in sklepanje pogodb o
prodajah gozdov ter neodplačnih odsvojitev gozdov v primerih iz 5. in 6. člena tega zakona. Za sklepanje
pravnih poslov ustanavljanja sluţnosti in stavbnih pravic na gozdovih npr. za izgradnjo objektov javne
gospodarske infrastrukture (energetske, vodne idr.), pa ta zakon pooblašča druţbo. Medsebojne pravice
in obveznosti v zvezi z izvajanjem prej navedenih nalog druţbe, se uredijo s pogodbo, ki jo za Republiko
Slovenijo podpiše minister pristojen za gozdarstvo. V pogodbi bo določeno zlasti: višine nadomestila za
opravljanje storitev, načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog, načina in
oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, še posebej
porabe sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
K 5. členu
Določila tega člena povzema dosedanjo ureditev iz 16.b člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
K 6. členu
Določila tega člena povzema dosedanjo ureditev iz 16.d člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
K 7. členu
Ta člen določa način pridobivanja gozdov v imenu in za račun Republike Slovenije. Medsebojne pravice in
obveznosti v zvezi z izvajanjem prej navedenih nalog druţbe, se uredijo s pogodbo, ki jo za Republiko
Slovenijo podpiše minister pristojen za gozdarstvo. V pogodbi bo določeno zlasti: višine nadomestila za
opravljanje storitev, načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje nalog, načina in
oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti
porabe sredstev ter kvalitete in pravočasnosti izvajanja nalog.
K 8. členu
Na druţbo Slovenski gozdovi d.o.o. se po ustanovitvi prenesejo v upravljanje vsi gozdovi, ki so v lasti
Republike Slovenije in s katerimi do prenosa upravljal Sklad. Druţba upravlja z gozdovi v lasti Republike
Slovenije na način, da zagotavlja trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodarjenje z gozdovi,
vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij.
Določa se tudi, da se gozdovi lahko prenesejo v brezplačno upravljanje izobraţevalnim zavodom, ki
izvajajo javno veljavne izobraţevalne programe s področja gozdarstva (KLASIUS 6, podrobno področje
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623) ali druge izobraţevalne procese s področja gozdarstva, pri čemer morajo javno veljavni izobraţevalni
programi in drugi izobraţevalni procesi skupno letno obsegati najmanj 100 izobraţevalnih dni na terenu.
Za druge izobraţevalne procese se štejejo različni tečaji in usposabljanja, vključno z usposabljanji za
pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, s področja gozdarstva, ne pa tudi samo potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikaciji s področja gozdarstva. Najmanjši obseg izobraţevalnih dni na terenu
pomeni seštevek vseh dni na terenu, ki jih opravi posamezen dijak, študent ali tečajnik. Posameznemu
izobraţevalnemu zavodu se lahko podeli brezplačna koncesija do največ 100 ha gozda.
Izobraţevalni zavodi morajo imeti registrirano dejavnost, ki je potrebna za izvajanje nalog upravljanja ter
izpolnjevati minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
K 9. členu
Druţba mora za z zakonom podeljeno pravico do upravljanja z gozdovi, Republiki Sloveniji plačevati letno
nadomestilo, ki znaša 2 odstotka knjigovodske vrednosti gozdov v upravljanju druţbe. Trenutno je
knjigovodska vrednost teh gozdov 472 milijonov eurov, 2 odstotka torej predstavlja nekaj več kot 9
milijonov eurov.
V drugem odstavku je določeno, da se nadomestilo nakaţe na namensko proračunsko postavko za
gozdove določeno v tem zakonu, enkrat letno, najkasneje do 1. maja za preteklo leto.
K 10. členu
Člen opredeljuje namen ustanovitve druţbe. Glavni namen druţbe učinkovito upravljanja z gozdovi v lasti
Republike Slovenije. Druţba pa bo v izrednih razmerah, v primeru naravnih nesreč, pomagala pri
stabilizaciji cen na trgu z lesom in tako ohranitvi konkurenčne sposobnosti lesno predelovalne industrije.
K 11. členu
V skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah je za druţbo Slovenski gozdovi v tem členu določena
organizacijska oblika, ki je druţba z omejeno odgovornostjo. V členu je opredeljena tudi firma druţbe, ki je
ime s katerim bo druţba poslovala in je Slovenski gozdovi, d.o.o. Pod tem imenom bo druţba vpisana v
register.
K 12. členu
Člen nakazuje na subsidiarno uporabo zakona o gospodarskih druţbah, ki je osnovni zakon za poslovanje
gospodarskih druţb in ureja temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve gospodarskih druţb ter
njihova statutarna preoblikovanja, med katere se uvršča tudi druţba Slovenski gozdovi d.o.o. Glede na
poseben pomen, ki ga predstavljajo gozdovi v lasti Republike Slovenije se nekatere zadeve posebej
urejajo v tem zakonu.
K 13. členu
Člen opredeljuje organe druţbe kot jih za druţbo z omejeno odgovornostjo predvideva Zakon o
gospodarskih druţbah. V drugem odstavku natančno določa sestavo nadzornega sveta druţbe, ki ga
imenuje ustanovitelj. Tri člane nadzornega sveta druţbe predlaga ustanovitelju minister pristojen za
gozdarstvo, enega člana minister pristojen za finance in enega člana zastopniški organ delojemalcev.
Poslovodstvo druţbe sestavljata direktor in njegov pomočnik, ki sta pooblaščena, da vodita posle druţbe.
Kot je to običajno se vse nadaljnje podrobnosti glede pristojnosti in nalog organov, podrobnejši postopek
in pogoje za imenovanje članov v organe in druga vprašanja se uredijo.
K 14. členu
Ustanovitelj in edini druţbenik druţbe Slovenski gozdovi je Republika Slovenija. Člen določa, da
ustanovitelj svojega poslovnega deleţa ne more deliti ali prenesti na drugo osebo. Prav tako je druţba v
100 odstotni lasti Republike Slovenije. Zaradi posebne narave in nalog ter upravljanja z gozdovi v lasti
Republike Slovenije, ki pomeni pomembno drţavno strateško dobrino, je edino primerno, da upravljavske
pravice druţbenika izvršuje Vlada Republike Slovenije. V svojem delovanju druţba ne bo mogla
zasledovati prvenstveno cilja maksimiranja dobička, ki ga sicer zasledujejo gospodarske druţbe, ampak
bo morala pri svojem delovanju upoštevati vrsto omejitev, ki so določene v pozitivnih predpisih in
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mednarodnih zavezah Republike Slovenije vezanih na gozdove. Poleg tega je iz namena ustanovitve
druţbe, ki je gospodarno upravljanje z gozdovi v lasti RS na način, da ima druţba kot enega izmed
pomembnih ciljev delovanja zagotavljati trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi.
K 15. členu
Ta člen podrobneje opredeljuje osnovni kapital druţbe Slovenski gozdovi d.o.o., ki je sestavljen iz
stvarnega in denarnega vloţka. V drugem odstavku člen opredeljuje katera finančna sredstva bo zagotovil
ustanovitelj ob ustanovitvi druţbe. V tretjem odstavku tega člena so določene nepremičnine, premičnine
in kapitalska naloţba Republike Slovenije v druţbi Sneţnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d., kar
vse predstavlja stvarni vloţek ustanovitelja v druţbo.
K 16. členu
Člen določa uporabo bilančnega dobička na način, da se 50 odstotkov letnega bilančnega dobička druţbe
nakaţe na namensko proračunsko postavko za gozdove proračuna Republike Slovenije. O uporabi
preostalega dela bilančnega dobička druţbe, pa odloča skupščina druţbe. Ključno načelo pri delitvi
bilančnega dobička druţbe ustvarjenega pri poslovanju je, da se nakaţe na namensko proračunsko
postavko za gozdove iz katere se namensko financirajo nekatere obveze, ki jih je prej poravnaval Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in nujna vlaganja in dejavnosti v gozdarstvu.
K 17. členu
Člen določa namensko proračunsko postavko za gozdove. Na postavki odprti v ta namen pri ministrstvu
pristojnem za gozdarstvo se bodo zbirala sredstva od koncesijskih dajatev za izkoriščanje gozdov in
prihodki od prodaje gozdov. Po izteku večine koncesij (30. 6. 2016) pa bo druţba plačevala v namensko
proračunsko postavko za gozdove za pravico do upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije 50
odstotkov letnega bilančnega dobička druţbe ter letno nadomestilo v višini 2 odstotkov knjigovodske
vrednosti gozdov. Zbrana sredstva na namenski proračunski postavki za gozdove se namenijo za
sofinanciranje obveznosti Republike Slovenije iz naslova odškodnin za nezmoţnost uporabe gozdov v
skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, nakupe gozdov za Republiko Slovenijo, za gozdno-okoljske
ukrepe v območjih Nature 2000 v gozdovih, za plačilo storitev za izvrševanje agentskih nalog druţbe, za
plačilo stroškov dela in drugih stroškov ministrstva vezanih na izvajanje nalog po tem zakonu.
K 18. členu
Ta člen določa podatke, ki jih bosta lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo in druţba pridobivala in
obdelovala za izvajanje nalog iz tega zakona na način, da vpogledujeta, prepisujeta, izpisujeta in v
evidenco prenaša podatke iz naslednjih zbirk osebnih podatkov, javnih knjig, evidenc oziroma drugih zbirk
podatkov.
Upravljavcem podatkov nalaga omogočanje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo in druţbi neposreden
brezplačen vpogled, prepis, izpis in prenos podatkov iz vseh zbirk podatkov navedenih v tem členu ter
brezplačen prenos v podatkovne baze in evidence ministrstva, pristojnega za gozdarstvo in druţbe, z
neposredno računalniško povezavo, če tehnične moţnosti to omogočajo, ali jih brezplačno dajo na voljo v
digitalni obliki oziroma jih posredujejo v pisni obliki.
Za upravljanje in vzdrţevanje zbirk podatkov evidence lahko ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in
druţba uporabljata tudi temeljne topografske načrte, topografske karte, pregledne karte in digitalne
ortofoto načrte, ki jih upravljavci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov posredujejo ministrtsvu,
pristojnemu za gozdarstvo, in druţbi brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za
potrebne dodatne izvode oziroma obdelave.
Člen omogoča povezljivost evidenc ministrstva pristojnega za gozdarstvo in druţbe za izvajanje nalog po
tem zakonu. Določa, da se za medsebojno povezovanje evidenc ministrstva pristojnega za gozdarstvo, in
druţbe za gozd uporablja številka zemljiške parcele.
K 19. členu
Ta člen določa obveznosti ministrstva pristojnega za gozdarstvo glede obsega sredstev, ki jih mora
ministrstvo prenesti občinam z naslova upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
K 20. členu
Določba nalaga Vladi Republike Slovenije, da v imenu ustanovitelja čimprej sprejme akt o ustanovitvi
druţbe Slovenski gozdovi, d.o.o. in poskrbi za vpis druţbe v sodni register v skladu z določbami zakona,
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ki ureja gospodarske druţbe. Šele z vpisom druţbe v sodni register bo druţba ustanovljena in bo pridobila
pravno sposobnost.
K 21. členu
Člen določa, da se iz bilanc Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pred ustanovitvijo
druţbe izloči premoţenje, ki ga ustanovitelj (Republika Slovenija) vloţi kot osnovni kapital ob ustanovitvi
druţbe. Gre za poslovne prostore in premičnine (npr. pisarniška oprema, računalniška oprema, idr.), ki so
povezani s prenosom dejavnosti upravljanja z gozdovi in prenosom delavcev s sklada na druţbo.
Delitveno bilanco potrdi Vlada Republika Slovenija.
K 22. členu
Prvi odstavek 21. člena določa, da se na druţbo prvi dan v mesecu po mesecu, v katerem je bila druţba
ustanovljena, na podlagi samega zakona v upravljanje prenesejo vsi gozdovi v lasti Republike Slovenije, s
katerimi je do ustanovitve druţbe gospodaril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Člen določa tudi, da se obstoječa koncesijska razmerja na gozdovih v lasti Republike Slovenije ohranijo
do izteka veljavnosti koncesij. To pomeni, da bodo obstoječi koncesionarji ohranili enak obseg pravic in
obveznosti iz koncesijskih pogodb, ki so bile za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije sklenjene
do uveljavitve tega zakona. Po izteku obstoječih koncesij Republika Slovenija ne bo več podeljevala
koncesij na gozdovih, ampak bo s temi gozdovi upravljala druţba.
Izvrševanje strokovno tehničnih nalog koncedenta, ki je Republika Slovenija, se prenaša iz Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na druţbo. Druţba bo sprejemala letni program
izkoriščanja gozdov, spremljala letno realizacijo in obračunavala koncesijsko dajatev, izvajala javne
draţbe, opravljala strokovne naloge nadzora nad koncesijami, predlagala ministrstvu, pristojnemu za
gozdarstvo, odvzem koncesije v primeru ugotovljenih kršitev ter opravljala druge naloge, določene v
koncesijskem aktu. Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, bo v imenu in za račun koncedenta s
koncesionarji sklepalo letne anekse h koncesijskim pogodbam, in odločalo o odvzemu koncesije. Način
izračuna koncesijske dajatve ostaja nespremenjen, pri čemer koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v
proračun Republike Slovenije, na namensko proračunsko postavko za gozdove. Do izteka koncesij se ne
plačuje nadomestilo za upravljanje z gozdovi iz 8. člena tega zakona.
K 23. členu
Obveznost do občin iz naslova gospodarjenja z gozdom, ki jo je imel Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije na podlagi 10.a člen Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ), se ohranijo v
enakem obsegu, le da je zavezanec za izplačilo Republika Slovenija. Sredstva za občine se zagotovijo na
namenski proračunski postavki za gozdove. Člen v delu, ki se nanaša na namenskost sredstev za občine,
upošteva tudi Zakon o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
(ZUOPŢ) (Uradni list RS, št. 17/14), ki je določil da občine prejeta sredstva tri leta namenjajo sredstva le
za vzdrţevanje gozdnih cest in varstvo gozdov.
K 24. členu
Člen ureja prenos delavcev iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (prenosnik) na
druţbo (prevzemnik) oziroma na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (prevzemnik) skladno s 75. členom
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.), ki določa da kadar pride zaradi
pravnega prenosa dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, do spremembe delodajalca, preidejo
pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri
delodajalcu na prevzemnika. Ker se na druţbo oziroma ministrstvo s sklada prenaša del dejavnosti
sklada, to je dejavnost gospodarjenja z gozdovi, člen ureja tudi prenos delavcev, ki si opravljali preneseno
dejavnost na skladu. Druţba oziroma Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bosta morala delavcem najmanj
eno leto zagotavljati vsaj enak obseg pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti, kot so jih imeli delavci
na dan prenosa pri skladu.
K 25. členu
Člen ureja prenos dokumentacije s sklada na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, oziroma druţbo, ki
sledi prenosu dejavnosti gospodarjenja oziroma upravljanja z gozdovi.
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K 26. členu
Ne glede na določbe tega zakona se v upravljanje na druţbo Slovenski gozdovi d.o.o. ne prenesejo
gozdovi v lasti Republike Slovenije, s katerimi so na dan uveljavitve tega zakona upravljali organi drţavne
uprave in drugi drţavni organi, ki jim je bila pravica do upravljanja z gozdovi podeljena s posebnim
zakonom oziroma podzakonskim predpisom ali jih je kot upravljavce stvarnega premoţenja drţave
določila Vlada Republike Slovenije s sklepom (npr: Ministrstvo za obrambo na podlagi drugega odstavka
44. člena Zakona o gozdovih upravlja z gozdovi s posebnim namenom itd.). Navedeni organi imajo
pravico do razpolaganja in upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije tudi v prihodnje po dosedanjih
predpisih.
K 27. členu
Člen odlaga začetek uporabe določb zakona, ki se nanašajo na gospodarjenje z gozdovi, ustanovitev
namenske proračunske postavke do trenutka, ko se izvrši prenos dejavnosti gospodarjenja z gozdovi v
lasti Republike Slovenije s sklada na druţbo oziroma na ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, da ne bi
prišlo v vmesnem času do pravne praznine glede gospodarjenja z gozdovi. Do začetka uporabe teh
določb, se za gospodarjenje z gozdovi uporabljajo dosedanji predpisi.
K 28. členu
Člen določa črtanje določb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v delu, ki
se nanaša na gozdove.
K 29. členu
Člen določa prenehanje veljavnosti ter spremembe nekaterih določb Zakona o gozdovih.
K 30. členu
Člen določa črtanje določbe Zakona o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in 10
februarjem 2014, ker je vsebina urejena ţe v tem zakonu.
K 31. členu
Člen določa uveljavitev zakona.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

IV.a Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ)
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, naloge, pristojnosti, pravice in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
2. člen
Ustanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki
gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sklad gospodari z zemljišči iz prejšnjega odstavka, ki se jim na
podlagi predpisov spremeni namenska raba, do njihove odsvojitve ali prenosa upravljanja.
Gospodarjenje po tem zakonu obsega razpolaganje in upravljanje. Razpolaganje pomeni vsak prenos
lastninske pravice in prenos upravljanja, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali
drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve. Upravljanje pomeni skrb za pravno in dejansko urejenost,
investicijsko vzdrţevanje, oddajanje v najem, oddajanje v zakup, dodeljevanje koncesij, obremenjevanje s
stavbnimi pravicami, dajanje stvarnega premoţenja v uporabo in podobno.
Sklad pridobiva v last Republike Slovenije kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v skladu z razvojno
strategijo sklada, ki jo sprejme organ upravljanja sklada.
Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za njen račun.
Organi drţavne uprave ali osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki imajo v
upravljanju kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, ki so v last Republike Slovenije prešla po 11. marcu
1993 in so od tedaj v lasti Republike Slovenije in jih ne potrebujejo za izvajanje nalog, določenih z
zakonom, morajo prenesti ta zemljišča v gospodarjenje skladu.
Vlada Republike Slovenije sprejme letne programe prenosov zemljišč iz prejšnjega odstavka.
Sklad lahko upravlja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki niso v lasti Republike Slovenije, razen
če z zakonom ni določeno drugače.
4. člen
Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije v skladu s
sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije, predpisi in svojimi akti ter pri tem opravlja zlasti naslednje
naloge:
skrbi za trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi na način, da se
zasledujejo cilji prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja narave in ohranjanja dobrega stanja
voda;
-

razpolaga in upravlja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v skladu s predpisi;
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upravlja in vodi evidenco o pravnih in stvarnih lastnostih nepremičnin, s katerimi gospodari po tem
zakonu, za namene učinkovitega izvrševanja upravnih nalog sklada ter drugih organov ali organizacij po
tem zakonu;
-

upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi;

opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike
Slovenije, določene v predpisih in aktih sklada.
V skladu z določbo druge alinee prejšnjega odstavka sklad odsvoji nepremičnino, s katero gospodari, v
skladu s strategijo kmetijske zemljiške politike in ko je to ekonomsko utemeljeno, kar se podrobneje določi
v razvojni strategiji sklada, če zakon ne prepoveduje odsvojitve nepremičnine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sklad ne sme odsvojiti kmetijskega zemljišča ali gozda, za
katerega občina izda potrdilo, da je na zemljišču predvidena sprememba namenske rabe v stavbno
zemljišče in je pobuda za spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče uvrščena v dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta.
Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka velja do uveljavitve občinskega prostorskega načrta oziroma
uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
Sklad prav tako ne sme odsvojiti kmetijskega zemljišča ali gozda, če je na podlagi podatkov ministrstva,
pristojnega za prostor, razvidno, da se nahaja v območju sprejetega drţavnega prostorskega načrta
oziroma v območju drţavnega prostorskega načrta v pripravi.
5. člen
Organ upravljanja sklada je svet sklada, ki ima predsednika in šest članov. Predsednik in člani sveta
sklada ne morejo biti osebe, za katere obstaja moţnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in
javnimi interesi, ki jih zasleduje sklad. Za moţnost konflikta iz prejšnjega stavka se šteje, če je član
oziroma predsednik sveta sklada zakupnik ali najemnik zemljišč v gospodarjenju sklada, pogodbeni
izvajalec del v gozdovih, s katerimi gospodari sklad.
Člane sveta sklada na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije
izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije, ministrstev, vladnih sluţb ali strokovnjakov s področja
dejavnosti sklada, od katerih so štirje člani predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in
gozdarstvo. Predsednika sveta sklada imenuje Vlada Republike Slovenije izmed članov sveta, ki so
predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Svet sklada opravlja zlasti naslednje naloge:
-

sprejema finančni načrt in program sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije;

-

sprejema zaključni račun sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije;

-

ima druge pravice in obveznosti, določene s statutom sklada.
9. člen

Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije in ji o svojem delu poroča najmanj enkrat
letno.
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Delo sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ter ministrstvo, pristojno za
finance. Vlada Republike Slovenije najmanj enkrat letno poroča Drţavnemu zboru Republike Slovenije o
delovanju sklada.
Sklad vodi evidenco izdanih priznanic in o njihovi višini trimesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za
finance.
10. člen
Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek
sklada.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
Sredstva sklada so namenjena za:
vlaganja za vzdrţevanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč in kmetij ter za
uresničevanje in razvoj vseh funkcij gozdov;
-

nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;

-

stroške poslovanja sklada.

Sklad nameni preseţek prihodkov nad odhodki sklada razvoju dejavnosti sklada in za pokrivanje
obveznosti iz naslova odškodnin za nezmoţnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo.
V primeru ostanka preseţka prihodkov nad odhodki sklada po pokritju obveznosti iz prejšnjega odstavka,
sklad, ki gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije na zavarovanih območjih,
ki jih je ustanovila drţava, njihovim upravljavcem z namenom izvajanja načrtovanih ukrepov za ohranjanje
biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, na podlagi razdelitve sredstev med upravljavce, ki jo
pripravi ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, nakaţe 3 odstotke ostanka preseţka prihodkov nad
odhodki iz tega odstavka.
10.a člen
Prihodek sklada je koncesijska dajatev, ki skladu pripada na podlagi podeljenih koncesij za izkoriščanje
gozdov, s katerimi gospodari sklad.
Koncesijska dajatev se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti
na kamionski cesti, odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov, ki so stroški poseka, spravila, prodaje
gozdno lesnih sortimentov, stroški opravljenih varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialne in ekološke funkcije gozdov, ter stroški gradnje in vzdrţevanja gozdne
infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest, ter se podrobneje določijo z uredbo Vlade Republike
Slovenije.
Sklad mora prenesti občinam, v katerih leţijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari
sklad, 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov.
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Posamezna občina, v kateri leţijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari sklad,
prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na realiziran posek (neto m3) v
posamezni občini.
Vrednost iz tretjega odstavka se izplača upravičenim občinam do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
V proračunu občine se nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka izkazujejo kot namenski prejemki in
porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu
s predpisi, ki urejajo javne finance.
13. člen
V evidenci iz tretje alinee 4. člena tega zakona se obdelujejo naslednji osebni in drugi podatki o:
subjektih (firma ali osebno ime, sedeţ ali naslov in vrsto prebivališča, matična številka poslovnega
subjekta ali enotna matična številka občana (EMŠO), in davčna številka);
nepremičninah (grafični in opisni podatki o parcelah in njihovi površini, katastrska občina, številka
parcele, katastrska kultura in razred, identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi,
knjigovodska vrednost, ocenjena vrednost).
Sklad zbira podatke iz prejšnjega odstavka tako, da vpogleduje, prepisuje, izpisuje in v evidenco prenaša
podatke iz naslednjih zbirk osebnih podatkov, javnih knjig, evidenc oziroma drugih zbirk podatkov:
-

centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča);

davčnega registra (davčna številka za subjekte iz prve alinee prejšnjega odstavka ter firmo ali ime in
priimek ter sedeţ ali naslov subjektov iz prve alinee prejšnjega odstavka);
zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, firma ali ime in priimek
ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko);
katastra stavb (firma ali ime in priimek ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko,
identifikacijska oznaka stavbe, lega in oblika, površina, dejanska raba);
zemljiške knjige (firma ali ime in priimek ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko,
lastnika in zakupnika pravic na posameznih parcelah);
-

poslovnega registra Slovenije;

-

zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje;

-

zbirk podatkov o vodah;

-

zbirk podatkov o ekološko pomembnih območij;

-

zbirk podatkov o onesnaţenosti zemljišč in voda;

-

zbirk podatkov o okolju, naravi in habitatih;

zbirk podatkov o zavarovanih in drugih območjih, ki so pomembna za izvajanje ukrepov kmetijske
zemljiške politike;
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-

zbirk podatkov iz prostorskega informacijskega sistema po predpisih o prostorskem načrtovanju;

-

zbirk podatkov s področja regionalne politike;

registra nepremičninske kulturne dediščine vključno s podatki o parcelah in lastnikih(vrsta
nepremične kulturne dediščine, ime in priimek ter naslov);
zbirk podatkov o gozdovih (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, firma ali ime in
priimek ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko);
evidence grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) (firma ali ime in priimek ter
sedeţ ali naslov uporabnika na posameznih parcelah).
Upravljavci podatkov iz prejšnjega odstavka omogočijo skladu neposreden brezplačen vpogled, prepis,
izpis in prenos podatkov iz vseh zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka ter brezplačen prenos v
podatkovne baze in evidence sklada, z neposredno računalniško povezavo, če tehnične moţnosti to
omogočajo, ali jih brezplačno dajo na voljo v digitalni obliki oziroma jih posredujejo v pisni obliki.
Podatke, ki jih sklad upravlja v evidenci iz prvega odstavka tega člena, oziroma podatke, ki jih zbira in
obdeluje na podlagi drugega odstavka tega člena, ki so osebni podatki, obdeluje sklad v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in predpisi, ki urejajo zbirke podatkov, ki jih vodijo drţavni organi,
javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi.
Za upravljanje in vzdrţevanje zbirk podatkov evidence lahko sklad uporablja tudi temeljne topografske
načrte, topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte, ki jih upravljavci podatkov, kart in
digitalnih ortofoto načrtov posredujejo skladu brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne
stroške za potrebne dodatne izvode oziroma obdelave.
Z namenom zagotavljanja javnosti pravnih poslov ter javnosti gospodarnega upravljanja premoţenja
sklada, sklad lahko javno objavi naslednje podatke iz evidence: firmo ali osebno ime, sedeţ ali naslov in
vrsto prebivališča, kupca, prodajalca, zakupnika ali najemnika, koncesionarja, katastrsko občino, parcelno
številko, katastrsko kulturo in razred, površino, pogodbeno vrednost za nakup oziroma prodajo in vrednost
na enoto površine. Podatki o kupcih se brišejo eno leto po objavi, podatki o zakupnikih oziroma
najemnikih pa eno leto po prenehanju tega razmerja.
15. člen
Vsi prihodki od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije
oziroma občin, so od 1. januarja 1993 dalje prihodek sklada oziroma občin. Sklad oziroma občina prizna
stroške gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi od 1. januarja 1993 do dejanskega
prenosa kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na sklad oziroma na občino.
16.a člen
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi sestavinami občinskega druţbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega druţbenega
plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993
druţbena lastnina, in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom sprememb in dopolnitev navedenih
prostorskih sestavin občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi izhodišči, do 20. julija 2004,
namenila za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993 druţbena lastnina, se na neodplačen način
prenesejo v last občine, na območju katere leţijo.
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Na občino se na neodplačen način prenesejo tudi tista zemljišča, ki jih je sklad pridobil na podlagi zakona,
ki ureja dedovanje, kot zapuščino brez dedičev, in so bila s prostorskimi sestavinami občinskega
druţbenega plana na dan 20. julija 2004 opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča.
Zemljišča, ki so bila z aktom občine opredeljena kot prvo vodovarstveno območje do 12. avgusta 2008,
oziroma so opredeljena kot območje vodnega zajetja v uredbah, ki opredeljujejo vodovarstvena območja,
se na neodplačan način prenesejo v last občine, skupaj s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in
napravami na teh zemljiščih.
Zemljišča iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se prenesejo v last občine skupaj z vsemi
bremeni. Stroške potrebnih parcelacij nosi občina.
Če zemljišča iz prvega odstavka tega člena postanejo kmetijska zemljišča ali gozdovi na podlagi
občinskega prostorskega načrta, je občina dolţna ta zemljišča prenesti v last Republike Slovenije in v
gospodarjenje skladu v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
16.b člen
Na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, s katerimi gospodari sklad, razen na območjih naravnih vrednot in
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila drţava, in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo status
kmetijskega zemljišča ali gozda, se lahko neodplačno prenese lastninsko pravico na občino, na območju
katere nepremičnina leţi, pod pogojem, da je izkazan javni interes, in sicer izključno za potrebe gradnje
javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne,
energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki sluţijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in je takšen namen nedvoumno določen z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali
občinskim prostorskim načrtom.
Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske pravice iz prejšnjega odstavka mora vsebovati prepoved
odsvojitve prenesenega premoţenja, za obdobje, ki ne sme biti krajše od 30 let.
Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v zemljiško knjigo na predlog in stroške občine.
Pogodba, ki ne vsebuje prepovedi odsvojitve iz drugega odstavka tega člena, je nična.
16.c člen
Kmetijska zemljišča in gozdove, ki se nahajajo v zavarovanih območjih, ki so določena po predpisih, ki
urejajo ohranjanje narave, in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo status kmetijskega zemljišča ali
gozda, se na podlagi sklepa vlade prenese v upravljanje upravljavcem teh zavarovanih območij, v kolikor
ti upravljavci ta zemljišča potrebujejo za izvedbo investicij na teh zemljiščih v skladu z njihovim potrjenim
letnim programom dela in finančnim načrtom.
Kmetijska zemljišča in gozdove, ki se ne nahajajo v zavarovanih območjih in ki zaradi spremembe
namenske rabe izgubijo status kmetijskega zemljišča ali gozda, ter jih za opravljanje svojih nalog
potrebujejo osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, se na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije prenese v upravljanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, oziroma
specializirani osebi javnega prava.
Določanje upravljavcev v skladu s prejšnjim odstavkom poteka preko internega trga nepremičnega
premoţenja drţave.
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Kmetijska zemljišča in gozdovi, s katerimi gospodari sklad in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo
status kmetijskega zemljišča ali gozda, pa jih sklad ne prenese na osebe iz 16.a člena, 16.b člena ali tega
člena, lahko sklad odsvoji v skladu z razvojno strategijo sklada in programom prodaje, ki ga sprejme
organ upravljanja sklada.
16.e člen
Če so kmetijska zemljišča ali gozdovi, ki so v gospodarjenju sklada, v drţavnem prostorskem načrtu
določeni kot območja, namenjena omilitvenim ukrepom po predpisih o ohranjanju narave, je sklad dolţan
tistim osebam javnega prava ali izvajalcem obveznih ali izbirnih gospodarskih javnih sluţb oziroma
investitorjem – izvajalcem drţavnega prostorskega načrta, ki ta zemljišča potrebujejo za izvedbo
načrtovanih prostorskih ureditev, zagotoviti vzpostavitev takšnih območij in po vzpostavitvi njihovo
upravljanje, kar se uredi s pogodbo med skladom in osebo javnega prava ali izvajalcem obveznih ali
izbirnih gospodarskih javnih sluţb ali investitorjem – izvajalcem drţavnega prostorskega načrta.
V postopku sprejemanja drţavnega prostorskega načrta, v delu, s katerim se načrtujejo ukrepi iz
prejšnjega odstavka, je pripravljalec strokovnih podlag drţavnega prostorskega načrta dolţan po določitvi
strokovnega predloga lokacij, na katerih se lahko izvajajo omilitveni ukrepi, pridobiti mnenje sklada glede
moţnosti pridobitve ustreznih zemljišč, za vzpostavitev omilitvenih ukrepov in po njihovi vzpostavitvi za
upravljanje teh zemljišč na lokacijah zemljišč iz strokovnega predloga. V primeru, da predlagane lokacije
niso ustrezne, je sklad dolţan posredovati predloge drugih lokacij, ki bodo ustrezne za izvedbo teh
ukrepov.
Zakupniki ali koncesionarji morajo na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena upoštevati predpisane
ukrepe pri rabi zemljišč oziroma pri izvajanju koncesije.
17. člen
Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega zakona ne
vpliva na pravice upravljalcev, da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, če
jih obdelujejo oziroma izkoriščajo sami kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o
denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom. Po
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji imajo upravljalci kmetijskih zemljišč in gozdov, zajetih v tej
odločbi, pravice in obveznosti po zakonu o denacionalizaciji.
Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in zakupniki sklenejo s skladom oziroma
občino do 30. 6. 1996:
zakupno pogodbo za kmetijska zemljišča v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih oziroma drugo
ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
koncesijsko pogodbo s smiselno uporabo zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) za
gozdove oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
-

ustrezno pogodbo za druge nepremičnine v skladu z zakonom.

Pri izbiri izvajalcev za vzdrţevanje gozdnih cest v kompleksih gozdov v lasti Republike Slovenije lahko v
skladu z razpisnimi pogoji dosedanji upravljavci gozdov na javnem razpisu pod enakimi pogoji uveljavljajo
prednostno pravico.
Pogodba iz drugega odstavka tega člena se za kmetijska zemljišča, na katerih so trajni nasadi, sklene za
čas, ki ustreza amortizacijski dobi trajnega nasada, za druga kmetijska zemljišča pa za čas, določen v
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predpisih o kmetijskih zemljiščih. Za gozdove se pogodba iz drugega odstavka tega člena sklene najmanj
za dela, ki jih je v sedanjih drţavnih gozdovih opravljal dosedanji upravljavec do uveljavitve zakona o
gozdovih, in sicer najmanj za dobo 20 let.
Za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka tega člena mora dosedanji upravljavec najpozneje 15 dni pred
iztekom roka iz drugega odstavka tega člena predloţiti skladu oziroma občini dokazila:
o odplačno pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih sredstev, sicer izgubi pravico do pobota te
kupnine z zakupnino oziroma odškodnino za koncesijo;
o neamortiziranih lastnih vlaganjih v kmetijska zemljišča oziroma trajne nasade zaradi določitve
trajanja zakupne pogodbe.
Če pogodba iz drugega odstavka tega člena ni sklenjena v roku, se šteje, da je pogodbeno razmerje
nastalo po samem zakonu, o nerešenih vprašanjih pa na predlog sklada ali dejanskega uporabnika
oziroma zakupnika odloči sodišče v nepravdnem postopku.
Po izteku pogodb iz drugega odstavka tega člena oziroma, če se dosedanji upravljavci odpovedo pravici
do sklenitve pogodbe oziroma se sklenjena pogodba razdre, se v skladu z zakonom, ki ureja zakupna,
koncesijska oziroma druga ustrezna razmerja, pogodba za novo obdobje sklene na podlagi javnega
razpisa. Koncesionarja oziroma zakupnika izbere sklad oziroma občina. Po izteku pogodb lahko v skladu
z zakonom oziroma koncesijskim aktom dotedanji zakupniki, koncesionarji ali drugi uporabniki pod
enakimi pogoji uveljavijo prednostno pravico pri vzpostavitvi novih pogodbenih razmerij oziroma
podeljevanju koncesij.
Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se pri upravljalcih iz prvega odstavka tega
člena upošteva kupnina za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave te kupnine, kupnina
in zakupnina ali odškodnina pobotata.
Sklad določi višino zakupnine oziroma odškodnine za koncesijo, amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča
in trajne nasade po tretjem odstavku tega člena ter pogoje in merila za vračunavanje kupnine v zakupnino
oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17.a člen
Zakupnina ali druga ustrezna obveznost se ne plačuje od kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih uporabljajo
drţavni organi za opravljanje svoje temeljne dejavnosti ter tudi ne za kmetijska zemljišča in gozdove, ki jih
za izvajanje izobraţevalnega procesa uporabljajo šole s področja kmetijstva in gozdarstva, pod pogojem,
da nosijo vse druge stroške v zvezi s temi zemljišči in gozdovi.
17.b člen
Sklad izvaja promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, s katerimi gospodari, v skladu s predpisi, ki urejajo
promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugimi nepremičninami in svojimi akti, h katerim mora pridobiti
soglasje Vlade Republike Slovenije. Za promet s temi nepremičninami ne veljajo prepovedi oziroma
omejitve, določene v zakonu o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoţenja v lasti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/94 in 37/95).
19. člen
Ne glede na določbe 17. in 18. člena tega zakona se za kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, ki se
vrnejo prejšnjim lastnikom, uporabljajo določbe predpisov o denacionalizaciji.
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20. člen
Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi
o denacionalizaciji.
Sklad ne sme odtujiti kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prejšnjega odstavka in tudi ne kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov agrarnih ter njim podobnih skupnosti. Z njimi mora gospodariti tako, da je
moţna njihova vrnitev prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi.
Agrarne in njim podobne skupnosti imajo prednost pri dodelitvi koncesije ali sklenitvi najemne pogodbe za
uporabo teh zemljišč, razen v primerih iz 17. in 18. člena tega zakona.
Finančna sredstva sklada so tudi priznanice. Priznanice se lahko izdajo le v primerih iz tretjega odstavka
27. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/92-I), ko denacionalizacijski upravičenec ne
zahteva vrnitve kmetijskih zemljišč v naravi, temveč zahteva odškodnino. Če denacionalizacijski
upravičenec zamenja priznanico za obveznico Slovenskega odškodninskega sklada, se sredstva za
obveznosti iz obveznice Slovenskemu odškodninskemu skladu zagotovijo iz sredstev sklada.
Kadar denacionalizacijskim upravičencem ni mogoče vrniti kmetijskih zemljišč v naravi, lahko Sklad za
plačilo kupnine sprejme tudi obveznico Slovenskega odškodninskega sklada.
Sklad v Slovenski odškodninski sklad izplača finančna sredstva iz četrtega odstavka tega člena na
podlagi pravnomočnih denacionalizacijskih odločb oziroma utemeljene zahteve Slovenskega
odškodninskega sklada.
Poleg sredstev iz četrtega odstavka tega člena sklad vplačuje v Slovenski odškodninski sklad v skladu s
posebnim zakonom 10 odstotkov priliva sredstev iz naslova kupnin in zakupnin za kmetijska zemljišča in
gozdove, in 10 odstotkov od prihodkov sklada od gospodarjenja z drţavnimi gozdovi v lasti Republike
Slovenije.
Obveznost Sklada iz prejšnjega odstavka preneha, ko so pokrite vse obveznosti do upravičencev iz
naslova denacionaliziranih zemljišč.
21. člen
Pri izvrševanju denacionalizacijskih odločb sklad sodeluje s Slovenskim odškodninskim skladom, z organi,
ki vodijo denacionalizacijske postopke, z denacionalizacijskimi upravičenci in z uporabniki, zakupniki
oziroma koncesionarji na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije.

IV.b Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 - odl. US)
47. člen
(1) Republika Slovenija ima predkupno pravico pri nakupu gozdov iz 43. člena ter prvega, drugega in
tretjega odstavka 44. člena tega zakona, razen če je izjemna poudarjenost funkcije, zaradi katere so
gozdovi razglašeni za gozdove s posebnim namenom, v interesu lokalne skupnosti.
(2) Lokalna skupnost, na območju katere leţijo gozdovi, ki se prodajajo, ima predkupno pravico pri
nakupu gozdov iz drugega in tretjega odstavka 44. člena tega zakona, če je izjemna poudarjenost
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funkcije, zaradi katere so gozdovi razglašeni za gozdove s posebnim namenom, v interesu lokalne
skupnosti. Če lokalna skupnost predkupne pravice ne uveljavi, jo ima lastnik, katerega zemljišče meji na
gozd, ki se prodaja.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena ter predpisov, ki urejajo predkupno
pravico na zemljiščih, ima Republika Slovenija oziroma pravna oseba, ki gospodari z gozdovi v lasti
Republike Slovenije, predkupno pravico pri nakupu gozdov v kompleksu, večjem od 30 hektarjev. Ta
pravna oseba mora v primeru zemljišč, ki se nahajajo na zavarovanih območjih po predpisih s področja
ohranjanja narave, pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, ki se šteje za izjavo iz
84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 –
ZDru-1).
(4) Pri prometu z gozdovi iz 43. in 44. člena tega zakona ter prejšnjega odstavka upravna enota o
predkupni pravici obvesti pravno osebo, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije, oziroma
lokalno skupnost. Če pravna oseba, ki gospodari z gozdovi, v lasti Republike Slovenije, oziroma lokalna
skupnost uveljavlja predkupno pravico, objava ponudbe na oglasni deski upravne enote in enotnem
drţavnem portalu e-uprave ni potrebna.
(5) Predkupna pravica po tem zakonu se uveljavi tako, da upravičenec iz prejšnjega odstavka v 30 dneh
od prejema obvestila upravne enote pisno sporoči lastniku nepremičnine in upravni enoti, da ponudbo
sprejema.
(6) Zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, se lahko deli samo, če:
-

ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena namenska raba gozd ali

-

je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture ali

-

so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.

(7) Fizična oseba, ki je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči in aktivno
gospodari na kmetiji v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi gospodarjenja, lahko
uveljavlja prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije. Ne
glede na določbe zakona, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, imajo
upravičenci iz tega odstavka prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov pred
dosedanjimi koncesionarji. Prednostno pravico uveljavlja fizična oseba na podlagi posamičnega programa
ohranjanja kmetije, ki je osnova za pripravo Programa ohranjanja kmetij in podeţelja v gorskem in
hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi gospodarjenja.
(8) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora fizična oseba, ki ţeli uveljavljati prednostno pravico pri
podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, izpolnjevati še naslednje pogoje:
izkazati mora, da bo koncesijo izvajal v okviru svojega kmetijskega gospodarstva, ob smiselni
uporabi 19. člena zakona;
-

zagotoviti mora potrebna tehnična sredstva in imeti strokovna znanja za izvajanje koncesije;

lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi predstavljajo zaokroţeno celoto in ne smejo presegati 200
hektarjev.
(9) Programa ohranjanja kmetij in podeţelja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi
gospodarjenja pripravi minister, pristojen za gozdarstvo, sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije.
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(10) Razen v primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ima lastnik, katerega zemljišče
meji na gozd, ki se prodaja, prednostno pravico pri nakupu tega gozda. Če ta prednostne pravice ne
uveljavi, ima prednostno pravico drug lastnik, katerega gozd je najbliţje gozdu, ki se prodaja.
(11) Za postopke in roke prodaje gozdov, uveljavljanje prednostne pravice in pogoje za menjavo gozdov
se smiselno uporabljajo določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(12) Podrobnejše pogoje iz osmega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
57. člen
(1) Poleg nalog iz prejšnjega člena Zavod pripravlja strokovne podlage za oddajanje načrtovanih del v
drţavnih gozdovih, nadzira njihovo opravljanje in prevzema opravljena dela, če ga za ta dela pooblasti
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) S soglasjem ustanovitelja Zavod lahko opravlja tudi druge naloge.
81.c člen
(1) Za prekršek iz 2. in 6. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe izreče
tudi stranska sankcija odvzema gozdnih lesnih sortimentov, če skupna količina teh sortimentov, ki so
naloţeni na vozilo ali se prevaţajo, presega deset kubičnih metrov.
(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zaseţejo gozdne lesne sortimente v primerih iz prejšnjega
odstavka.
(3) Odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajo na javni draţbi. Izkupiček od prodaje je prihodek proračuna
Republike Slovenije.
(4) Zaseţeni gozdni lesni sortimenti, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba povezana s prevelikimi stroški,
se lahko prodajo na javni draţbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o
prekršku.
(5) Prevoz, hrambo in prodajo zaseţenih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov izvaja Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki opravlja to nalogo kot javno pooblastilo.
(6) Sredstva za izvajanje naloge iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(7) Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema, hrambe, začasnega skladiščenja in prodaje gozdnih
lesnih sortimentov iz tega člena, plača storilec prekrška.
(8) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
predpiše vlada.

IV.c Zakon o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni
list RS, št. 17/14
23. člen
(prihodki občin iz drţavnih gozdov, ki so predmet koncesije)
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(1) Ne glede na peti odstavek 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10; v nadaljnjem besedilu: ZSKZ)
se sredstva upravičenim občinam za leto 2013 nakaţejo najkasneje do 15. aprila 2014.
(2) Ne glede na šesti odstavek 10.a člena ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 in
2016 nameniti izključno za vzdrţevanje gozdnih cest in za varstvo gozdov.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM
POSTOPKU
V skladu s prvim odstavkom 143. člena Poslovnika Drţavnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se predlaga obravnavo zakona po nujnem
postopku, ker gre v primeru ledene ujme, ki je v začetku februarja prizadela slovenske gozdove, potrebno
hitro ukrepanje in učinkovita izvedba sanacije, stabilizacija trga gozdno lesnih sortimentov, ohranjanje
vrednosti gozdno lesnih sortimentov in zagotavljanje surovine lesnopredelovalni industriji.
Naravna nesreča - ţled, ki je od 30. Januarja do 10. februarja 2014 prizadela Slovenijo, je poškodovala
slovenske gozdove v izjemno velikem obsegu. Slovenski gozdovi so poškodovani na površini 601.900 ha
(83.000 ha drţavnih gozdov in 518.900 ha zasebnih gozdov), kar predstavlja 51 % vseh gozdov v drţavi.
3
Poškodovanega drevja, ki ga bo treba posekati, je kar 9,32 mio bruto m (v drţavnih gozdovih 1,46 mio
3
3
3
m , v zasebnih gozdovih 7,86 mio m ). V strukturi poškodovanega drevja je 3,14 mio bruto m iglavcev
3
3
(drţavni gozdovi 0,74 mio m , zasebni gozdovi 2,14 mio m ), ki zaradi moţnosti namnoţitve podlubnikov,
predstavljajo veliko nevarnost za preostale nepoškodovane gozdove. Ocenjena škoda v gozdovih po
ţledu je ocenjena na 214,3 mio EUR. Poškodovani so gozdovi na celotnem območju Republike Slovenije,
predvsem gozdovi na jugozahodnem delu Ljubljanske kotline, na področju Postojne in Sneţniškem
pogorju, na idrijskem in tolminskem področju. S sprejemom predloga Zakona o upravljanju z gozdovi v
lasti Republike Slovenije se bo povečala učinkovitost upravljanja z drţavnimi gozdovi, v obdobju sanacije
ţledoloma pa tudi omogočilo hitrejše izvajanje potrebnih sanacijskih del v gozdovih. Predlog zakona
predvideva ustanovitev gospodarske druţbe, ki bi omogočila delno stabilizacijo trga z gozdno lesnimi
sortimenti, na katerem trenutno zaradi velike ponudbe lesa cene padajo. Trend padanja cen lesa
posredno zavira hitrost sanacije in tako povečuje moţnost sekundarnih škod. Nepravočasna sanacija
poškodovanih gozdov lahko povzroči obseţen pojav podlubnikov, ki bi še dodatno povečali obseg
potrebnih sanitarnih sečenj. Dosedanje domače izkušnje pri podobnih sanacijah gozdov in izkušnje v
podobnih situacijah, ki so se dogodile v Evropi, nakazujejo, da je po tako obseţni ujmi upravičeno
pričakovana gradacija podlubnikov. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije bo v nadaljnjih 4 do 5 letih
3
potrebno dodatno posekati okvirno 4 milijone m iglavcev. V primeru neuspešne in nepravočasne sanacije
se ocenjene količine lahko še znatno povečajo.
Trg gozdno lesnih sortimentov v Sloveniji je izrazito nerazvit, ponudba pa razpršena. Z odkupom lesa bo
druţba pripomogla k organizaciji in preglednosti trga z gozdno lesnimi sortimenti ter s tem omogočila
dostop do ustreznih količin in strukture lesa za posamezne subjekte lesno predelovalne industrije ter za
preseţne količine sposobna organizirati prodajo na tuje trge.
Zaradi ujme se je obseg sečnje v drţavnih gozdovih močno povečal. Z razpoloţljivimi zmoţnostmi za
posek in spravilo, s katerimi razpolagajo dosedanji koncesionarji, ni moţno zagotoviti pravočasne
sanacije. Z zagotovitvijo dodatnih zmoţnosti poseka in spravila, bo podjetje zagotovilo pravočasno
sanacijo in s tem zmanjšalo moţnost za nastanek sekundarne škode, ki bi jih v primeru nepravočasne
sanacije dodatno povzročili podlubniki.
Zaradi obseţnosti naravne ujme, bo v kratkem času potrebno zagotoviti dodatne finančne vire, ki bodo
omogočali pravočasno sanacijo, saj je obseg sekundarnih škod bistveno odvisen od hitrosti sanacije.
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VI. PRILOGE
– osnutki podzakonskih predpisov, katerih izdajo določa predlog zakona
– analize, študije
– vprašalniki
– ankete
– pobude in predlogi, ki so neposredno vplivali na odločitev za predlog zakona
– drugo
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