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Odprto pismo: Izhodišča za zakon o gozdovih v lasti RS – zahteva za javno obravnavo
Spoštovani!
Na vas se obračamo nevladne organizacije s področja trajnostnega razvoja in varstva narave,
združene v Koaliciji za gozd. Na posvetu v Državnem svetu 15. januarja je direktor Direktorata za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo g. Jošt Jakša predstavil načrtovani proces novelacije zakonodaje, ki
obravnava gozdove in gozdarstvo. V predstavitvi je navedel, da bo MKGP v februarju Vladi RS
posredovalo izhodišča za zakon o gozdu v lasti RS, v katerega naj bi bil vgrajen 3. od predstavljenih
modelov - UPRAVA (AGENCIJA) ZA GOZDOVE, DRŽAVNO GOZDARSKO PODJETJE.
Glede na kratek čas, ki je ostal do napovedane predložitve izhodišč vladi, sklepamo, da jih naslovno
ministrstvo namerava posredovati v vladno obravnavo, ne da bi predhodno opravilo javno razpravo.
To je v nasprotju s 7. členom Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.
Sodelovanje strokovne in širše javnosti je ključnega pomena že pri pripravi izhodišč za zakon, saj teh
po potrditvi vlade ne bo možno več spreminjati. Slabe pretekle izkušnje na področju upravljanja z
državnimi gozdovi, predvsem za državo škodljive koncesijske pogodbe, potrebo po javni razpravi, v
kateri naj se izkristalizira javni interes, še povečujejo.
Poziv ministrstvu za vključujoč in transparenten zakonodajni proces je bilo tudi soglasno sporočilo
razpravljalcev na zgoraj navedenem posvetu v Državnem svetu.
Glede na navedeno zahtevamo, da vaše ministrstvo pred predložitvijo izhodišč za zakon o državnih
gozdovih Vladi RS organizira in opravi javno obravnavo, h kateri je zakonsko zavezano.
Opozarjamo na nedavni presedan, ko so bila iz vladne obravnave umaknjena Izhodišča za Resolucijo o
nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki prav tako predhodno niso bila v javni
razpravi.
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