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Slovenska javnost prepoznava gozd kot naravni vir s številnimi vlogami
SPOROČILO ZA MEDIJE

Ljubljana, 29. maj 2015 – V Društvu Dinaricum so ob koncu tedna gozdov objavili poročilo raziskave
odnosa slovenske javnosti do gozda in upravljanja z njim. Ob odpiranju gozdne zakonodaje želijo namreč
odločevalce informirati o stališčih in željah javnosti glede upravljanja s tem, za Slovenijo izredno
pomembnim, naravnim virom. V anketiranje, ki je potekalo med decembrom 2014 in marcem 2015, so
zajeli polnoletne prebivalce celotne Slovenije, ločeno pa tudi aktivno prebivalstvo, včlanjeno v različna
društva.

Rezultati kažejo, da so anketirancem slovenski gozdovi pomembni z zelo različnih vidikov. Največjemu delu
anketirancev se zdijo gozdovi pomembni s preživetvenega vidika in z vidika ohranjanja biodiverzitete,
najmanjšemu pa za omogočanje zaslužka in za lov. Velika večina se jih strinja s tem, da imajo gozdovi veliko
večjo vrednost, kot se jo da izraziti v denarju. S stanjem slovenskih gozdov sicer približno polovica
anketirancev ni zadovoljna. Večina jih tudi meni, da gospodarjenje s slovenskimi državnimi gozdovi ni
transparentno in pravično ter da preveč nepredelanega lesa izvozimo v tujino.
Avtorica raziskave Jasna Mulej iz Društva Dinaricum poudarja, da je poznavanje stališč javnosti do gozda in
upravljanja z njim pomembna iztočnica pri oblikovanju zakonodajnih odločitev glede upravljanja z gozdovi.
»Namen poznavanja stališč javnosti ni diktiranje politik, ampak prepoznavanje tistih področij, na katerih
obstajajo velike razlike v stališčih glede različnih možnosti upravljanja. Zakonodaja, ki bo bolje sprejeta v
javnosti, ima namreč tudi veliko boljše možnosti za dosledno izvajanje«. Pri načrtovanju upravljanja s tako
pomembnim naravnim virom kot je gozd, s katerim smo posredno ali neposredno povezani vsi prebivalci
Slovenije, je namreč ključnega pomena, da je upravljan v dobro vseh prebivalcev in ne le za zagotavljanje
parcialnih interesov. Zato se v Koaliciji za gozd, mreži nevladnih organizacij, v katero je poleg Umanotere,
DOPPS-a in Pravno informacijskega centera – PIC vključeno tudi Društvo Dinaricum, zavzemajo, da bi
prenova slovenske gozdne zakonodaje potekala transparentno in s široko javno razpravo.
Celotno poročilo je objavljeno na tej povezavi.

Poročilo je bilo izdelano v okviru projekta »Za gozd - za nas. Aktivacija civilne družbe in
zastopanje javnega interesa v novi gozdni zakonodaji«, ki sofinanciran preko Finančnega
mehanizema EGP 2009- 2014

