Zaradi dreves ne vidijo gozda
SPOROČILO ZA MEDIJE

ob zaključku javne razprave o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS
Ljubljana, 24. april 2015 – Osnutek Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki
ga je v javno obravnavo vložilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je družbeno
škodljiv, po nepotrebnem povečuje število državnih inštitucij, je slaba podlaga za doseganje večje
gospodarnosti ter preprečevanje korupcije in je v nasprotju z nacionalnim interesom, saj povečuje
izpostavljenost dejavnosti gospodarjenja s slovenskimi državnimi gozdovi privatizaciji oziroma
odtujitvi. Kot poudarjajo v Koaliciji za gozd, osnutek zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo,
saj zaradi manjkajočih ključnih informacij ni mogoče oceniti strokovne ustreznosti, javnofinančne
racionalnosti, izvedljivosti ter korupcijske izpostavljenosti predlagane rešitve.
Sredi leta 2016 se bo iztekla večina koncesijskih pogodb za izkoriščanje državnih gozdov. Po 20letnem obdobju legalizirane kraje, ki so jo omogočile prenizke koncesnine (prispevki
gozdnogospodarskih podjetij na m3 posekanega lesa), ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano priložnost, da gospodarjenje z državnimi gozdovi uredi v dobrobit vseh prebivalcev
Slovenije ter biotske raznovrstnosti. V Koaliciji za gozd, ki združuje organizacije in posameznike, ki se
zavedajo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije, so prepričani, da z osnutkom Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ministrstvo te priložnosti ni izkoristilo.
V stališču do osnutka Zakona, katerega javna obravnava se je zaključila včeraj, je Koalicija poudarila,
da je predlagana rešitev gospodarjenja z državnimi gozdovi preko družbe z omejeno odgovornostjo s
poglavitnim ciljem doseganja čim višjega finančnega donosa družbeno škodljiva. Dobiček družbe se
lahko povečuje samo z večanjem izkoriščanja lesne funkcije, kar pa pomeni zanemarjanje drugih vlog
gozda (npr. estetske, rekreacijske in ekoloških) in zmanjševanje njegovega naravnega kapitala. Država
mora skrbeti za zagotavljanje dobrin javnega pomena (t.j. za večnamensko gospodarjenje) in ne le za
ustvarjanje finančnih prihodkov, kar bi bil poglavitni cilj družbe Slovenski državni gozdovi.
Predlagani zakon ne prinaša nobene vsebinske spremembe, samo povečuje število državnih
organizacij. Prodajo lesa iz državnih gozdov bi po izteku koncesijskih pogodb lahko vršila tudi katera
od obstoječih inštitucij, kar bi bilo mogoče urediti s spremembo Zakona o gozdovih. Po prepričanju
Koalicije bi bil to bistveno manjši poseg kot sprejem povsem novega zakona. Za doseganje poštenih
prodajnih cen lesa in s tem zagotavljanje surovine slovenski lesni industriji je bolj ustrezna rešitev
razvoj transparentnega trga lesa (preko prodaje na gozdni cesti oziroma na dražbah) kot pa
vzpostavljanje državnega monopolista.

V Koalicji za gozd ugotavljajo, da predlagani Zakon gospodarjenja z državnimi gozdovi ne ureja na
celovit način, saj na eni strani ne obravnava celotnega nabora prihodkov (tudi od nelesnih proizvodov
in storitev) in na drugi strani ne upošteva vseh stroškov, ki jih ima država v zvezi z gozdovi. Osnutek
zakona je zato slaba podlaga za doseganje večje gospodarnosti in preprečevanje korupcije. Parcialno
reševanje in prepuščanje rešitev podrejenim dokumentom (poslovnemu načrtu, pogodbi med
podjetjem in ministrstvom ipd.) je osnova za netransparentnost in negospodarnost. Ogroža
kakovostno izvajanje načrtovanja, nege in obnove gozdov ter nadzora. Gospodarjenje z gozdovi
prepušča stalni politizaciji in s tem nesprejemljivo povečuje korupcijska tveganja, predvsem ugrabitve
države, kakršnim smo bili priča pri državnih d.o.o.jih v primeru DARS in Termoelektrarne Šoštanj.
V zakonu bi moralo biti jasno opredeljeno, kakšen delež in na kakšen način se bo del sredstev od
prodaje lesa in drugih proizvodov ter storitev namensko vračal za vlaganja v nego in obnovo gozdov
ter ohranjanje in podporo splošno koristnih funkcij, za zaključevanje denacionalizacijskih postopkov,
odkupe gozdov, vlaganja v ohranjanje biodiverzitete in ekosistemskih storitev itd.
Državni gozd je glede na globalne gospodarske, politične in okoljske trende dolgoročno gledano
najdragocenejši kapital naše države. S sprejetjem predlaganega zakona bi bila dejavnost
gospodarjenja z njim močno izpostavljena privatizaciji oziroma odtujitvi. Z ozirom na visoko
zadolženost državne blagajne pričakujemo, da bodo prihodnje slovenske vlade morale pristajati na
čedalje radikalnejšo privatizacijo državne lastnine. Predlagana rešitev vsakokratni oblasti ponuja
enostavno možnost, da družbo Slovenski državni gozdovi privatizira. Ko bo gospodarjenje z državnimi
gozdovi enkrat na trgu, država ne bo več imela mehanizma, da ga ohrani v slovenskih rokah. Zato je
osnutek Zakona v nasprotju z nacionalnim interesom in bi ga predlagatelj po prepričanju Koalicije za
gozd moral umakniti iz obravnave.
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Koalicija za gozd:
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Koalicijo za gozd v projektu Za gozd - za nas. Aktivacija civilne družbe in zastopanje
javnega interesa v novi gozdni zakonodaji popira Finančni mehanizem EGP 2009- 2014

