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Monopolist za prodajo lesa iz državnih gozdov ne bo prispeval k trdnosti slovenske
gozdno-lesne verige
SPOROČILO ZA MEDIJE ob odprtju razstave Čar lesa 2015 v Cankarjevem domu 25. maja 2015
Ljubljana, 25. maj 2015 – Minister Židan je na današnjem odprtju razstave Čar lesa kot enega od dveh
ključnih področij delovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju gozdarstva
navedel pripravo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. V Koaliciji za gozd
ocenjujemo, da ta zakon ne podpira vzpostavitve trdne gozdno-lesne verige in je v nasprotju s
poslanstvom razstave Čar lesa, ki je povečanje prepoznavnosti prednosti rabe lesa in preusmeritev
slovenske industrije v proizvodnjo lesnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.
1. Monopolist za prodajo lesa iz državnih gozdov ne bo prispeval k zagotavljanju surovine slovenski
lesni industriji
V predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije je predlagana ustanovitev podjetja
(družbe z omejeno odgovornostjo) za prodajo lesa iz državnih gozdov. Jernej Stritih, gozdar, vodja bivše
vladne službe za podnebne spremembe in aktivni sodelavec pri pripravi veljavnega Zakona o gozdovih pravi:
»Za doseganje poštenih prodajnih cen lesa in s tem zagotavljanje surovine slovenski lesni industriji je
ustreznejša rešitev razvoj transparentnega trga lesa, ne pa vzpostavljanje državnega monopolista.«
2. S fragmentarnim pristopom gozdno-lesne verige ne bomo okrepili
Na današnjem odprtju v Cankarjevem domu je bilo veliko govora o tem, kako ključna je za doseganje višje
dodane vrednosti končnih produktov povezanost in trdnost celotne gozdno-lesne verige. Slednjo mora
podpreti celovita sistemska zakonodaja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa s predlogom
zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi to ureditev drobi, urejanja gozdne zakonodaje se loteva v
nelogičnem vrstnem redu: prednostno bi se morali nemudoma lotiti novelacije krovnega Zakona o gozdovih
(in ne podrejenega akta o gospodarjenju z državnimi gozdovi) in s tem sistemsko pristopiti k pripravi
gozdne zakonodaje. To je tudi priporočilo stroke – Oddelka za gozdarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete,
ki so ga predstavili na nedavnih Gozdarskih študijskih dnevih, ki so bili posvečeni prav zakonodaji o
gozdovih. MKGP ostaja gluh za strokovno mnenje.
3. Izpostavljanje gospodarjenja z državnimi gozdovi privatizaciji oziroma odtujitvi
Državni gozd je dolgoročno gledano najdragocenejši kapital naše države. S sprejetjem predlaganega zakona
o gospodarjenju z državnimi gozdovi bi bila dejavnost gospodarjenja z državnim gozdom močno
izpostavljena privatizaciji oziroma odtujitvi. Zato je predlagani zakon v nasprotju z nacionalnim interesom in
bi ga predlagatelj po prepričanju Koalicije za gozd moral umakniti iz obravnave.
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