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Vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2020 za približno 51 % nižja kot v
avgustu 2019
Odkup lesa, Slovenija, avgust 2020

V avgustu 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 2,4 milijone EUR, kar je
približno 19 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 51 % manj od vrednosti
odkupa v avgustu 2019.
V avgustu 2020 odkupljenega vrednostno manj okroglega lesa iz zasebnih gozdov kot v prejšnjem
mesecu
Skupna vrednost v avgustu 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 2,4 milijone EUR,
kar je približno 19 % manj od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Vrednost
odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 16 %, vrednost lesa za celulozo za približno 26 %,
vrednost lesa za kurjavo za približno 48 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno
15 %.
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2020 za polovico nižja od vrednosti
odkupa pred enim letom
Skupna vrednost v avgustu 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 51 %
nižja od vrednosti odkupa lesa v avgustu 2019, pri čemer je bila vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir
nižja za približno 59 %, vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče za okoli 28 % in vrednost odkupa
lesa za kurjavo za 23 %, vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa pa približno dvakrat višja
kot pred enim letom.
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija

Vir: SURS

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=9140, natisnjeno 3. 12. 2020.
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300,1
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51,8

77,0

Skupaj
hlodi za žago in furnir

les za kurjavo
Vir: SURS

Metodološko opozorilo
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in
dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov
(najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
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