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V Sloveniji potekajo vsako leto številni dogodki in prireditve, ki opozarjajo na 
to, kako zelo pomembni so gozdovi za blaginjo vseh. Ti dogodki so 
namenjeni najširši javnosti. SURS objavlja ob letošnjem tednu slovenskih
gozdov nekaj zanimivih podatkov, povezanih z gozdovi.



Gozdovi pokrivajo 58 % Slovenije in so tako njen najprepoznavnejši prostorski 
element.
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Lastništvo gozdov, Slovenija, 2018

Vir: ZGS

Povprečna zasebna gozdna posest v Sloveniji obsega približno 2,9 ha. Njena 
razdrobljenost otežuje strokovno in negovalno delo ter optimalno izrabo lesa. To 
je bilo opaznejše posebno v zadnjih letih, ko je slovenske gozdove prizadelo kar 
nekaj naravnih ujm.



V letu 2018 je bilo posekanih 6,1 milijona m3 lesa (2,9 m3 na prebivalca), od tega 
v zasebnih gozdovih 71 % ali 4,3 milijona m3 lesa (2,1 m3 na prebivalca). Delež 
sanitarne sečnje v skupnem poseku je bil v tem letu kar 67-odstoten.
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Sanitarna sečnja, Slovenija, 2018

Vir: ZGS



V letu 2018 je v slovenskih gozdovih delalo nekaj več kot 7.300 redno zaposlenih
in sezonskih delavcev, kar je 26 % več, kot jih je bilo v letu 2013, to je v letu pred
izrazito vremensko ujmo. V naslednjih letih je namreč sledilo še nekaj vremenskih
ujm, zaradi katerih se je število zaposlenih v gozdarstvu povečalo, saj je bilo treba
les po omenjenih ujmah pospraviti čim prej.
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Zaposlenost  v gozdarstvu, Slovenija



Les se uporablja deloma v predelovalni industriji, deloma za energetske namene. V 
letu 2018 je bilo v Sloveniji proizvedenih 5,1 milijona m3 gozdnih lesnih 
sortimentov (2,5 m3 na prebivalca).
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Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov, Slovenija, 2018

Vira: MKGP, GIS



51 %
v Sloveniji v letu 2018 proizvedenih gozdnih lesnih sortimentov
je bilo v tem letu izvoženih (2,6 milijona m3), tj. za 15 odstotnih
točk manj kot v letu 2017.

49 %
v letu 2018 posekane lesne surovine je ostalo v Sloveniji za 
nadaljnjo potrošnjo (2,5 milijona m3), tj. za 15 odstotnih točk 
več kot v letu 2017.



Vir: SURS 
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proizvodnja električne in toplotne energije končna poraba

Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene, Slovenija

Končna poraba lesa, to je poraba lesa v gospodinjstvih (večinoma okrogli les) ter v 
predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in rudarstvu za pokrivanje lastnih potreb 
po toploti in električni energiji (lesni odpadki), pomeni v skupni porabi lesa 
večinski delež. V letu 2018 je znašala okoli 20.400 TJ ali 90 % skupne porabe lesa 
(to je 3 odstotne točke manj kot v letu 2009).
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