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ki bi huje prizadele gozdne sestoje, hkrati pa je bilo 
tudi manj problemov z gozdnimi škodljivci. Glede na 
leta prej je bil razmeroma visok posek zaradi krčitve 
gozdov. Nezakoniti posegi v gozd so se po zvišanju 
leta prej nekoliko znižali, tako da se je njihov delež z 
2,2 % znižal na 2,0 %.

Intenzivnost poseka lesa4, ki je bila v celotnem 
opazovanem obdobju razmeroma nizka, se je 
leta 2010 še znižala. Ob povečanem prirastku 
in nespremenjenem poseku lesa se je njegova 
intenzivnost znižala za 0,7 o. t., na 41,6 %. V Sloveniji 
je intenzivnost poseka lesa tudi sicer med najnižjimi v 
državah EU in je leta 2005 za povprečjem EU zaostajala 
kar za 17 o. t.5. Dovoljena intenzivnost poseka lesa bi 
se do leta 2040 po opravljeni simulaciji Zavoda za 
gozdove Slovenije lahko povečala na približno 90 %, 
torej za več kot enkrat. Količina lesa, ki jo je mogoče 
posekati, se predvsem zaradi strmo rastoče lesne 
zaloge hitro povečuje in se bo ob nespremenjenih 
trendih povečevala tudi v prihodnje. Ob izboljšanju 
gospodarjenja z gozdovi bi bil večji posek lesa smiseln 
tudi z vidika boljšega (ekonomskega) izkoristka tega 
pomembnega obnovljivega naravnega vira Slovenije.

Ob nespremenjeni višini poseka je tudi proizvodnja 
okroglega lesa ostala približno na ravni iz leta prej. 
Leta 2010 se je proizvodnja okroglega lesa le nekoliko 
povečala, za 0,5 %, pri tem pa se je njena struktura, 
ki je bila že v prejšnjih letih precej neugodna, še 
poslabšala. Obseg hlodovine za žago in furnir, ki 
je les najvišje kakovosti in primeren za doseganje 
visoke dodane vrednosti, se je po več kot za desetino 
zmanjšanem obsegu v predhodnem letu ponovno 
znižal, za 4,1 %. Še bolj se je znižal obseg lesa za 
proizvodnjo celuloze in plošč, za 14,6 %. Nasprotno 
se je proizvodnja lesa nižje kakovosti, to je ostalega 
industrijskega lesa in lesa za kurjavo, povečala za 
12,5 %. V povprečju držav EU se je proizvodnja 
okroglega lesa po občutnem znižanju leto prej zvišala 
približno na raven iz leta 2008, vendar pa je struktura 
te proizvodnje v povprečju precej boljša. V Sloveniji sta 
v zadnjih nekaj letih industrijski predelavi namenjeni 
le okoli dve tretjini pridobljenega lesa (tretjina pa za 
kurjavo), v povprečju EU pa okoli štiri petine (petina 
pa za kurjavo). V Sloveniji se hkrati tudi izjemno hitro 
povečuje neto izvoz okroglega lesa, izvoz izdelkov iz 
njega pa znižuje. Izvoz okroglega lesa se je v zadnjih 
petih letih skorajda podvojil, samo leta 2010 pa se 
je povečal za desetino. Takšna gibanja niso ugodna, 
saj izvoz surovine pomeni neizkoriščeno možnost za 
doseganje višje dodane vrednosti gospodarstva. 

Intenzivnost poseka 
lesa
Skupna površina gozdov se je leta 2010 po 
dolgoletnih povečevanjih prvič nekoliko zmanjšala. 
Gozdovi so ob koncu leta 2010 pokrivali 1.185 tisoč 
hektarjev, kar je bilo nekoliko manj kot leto prej. 
Potem ko se je gozdnatost v zadnjem stoletju hitro 
povečevala in šele v zadnjih nekaj letih ostala na 
približno isti ravni, je bilo to prvo evidentirano 
znižanje skupnih gozdnih površin. Takšna gibanja so 
v skladu z zastavljenimi cilji gozdarske politike, saj ta 
predvideva, da se njihov delež v skupni nacionalni 
površini ne bo več povečeval1. Gozdovi so pomembni 
tako z gospodarskega vidika, kot tudi s stališča 
klimatskih, vodovarstvenih in drugih ekoloških 
pogojev. V Sloveniji je z gozdovi pokrite že skoraj 60 % 
skupne površine, kar nas po gozdnatosti uvršča na 
tretje mesto v Evropi (za Finsko in Švedsko). Ob tem 
so pomembne tudi spremembe na lokalnih ravneh, 
ki v preteklosti niso bile ugodne. Površine gozdov 
so se namreč povečevale predvsem tam, kjer je 
gozdov veliko, krčile pa so se v predelih z intenzivnim 
kmetijstvom in še posebej v primestnih predelih, kjer 
pa jih je že sicer malo2.

Realizirani posek lesa je leta 2010 ostal na ravni 
iz predhodnega leta, kar glede na možen posek ni 
zadovoljivo. Količina pridobljenega lesa je bila leta 
2010 skoraj povsem enaka kot leta prej, pred tem pa se 
je dolgoročno povečevala in bila za skoraj desetino višja 
kot pred desetletjem. Ker se je po gozdnogospodarskih 
načrtih določen možni posek povečeval še hitreje, 
se je zaostanek dejansko opravljenega poseka za 
možnim povečeval. Leta 2010 je bilo realiziranega 
le 63 % možnega poseka (leto prej 66 %). Zaostanek 
je skoraj v celoti posledica neopravljenega poseka 
v zasebnih gozdovih, ki obsegajo skoraj tri četrtine 
vseh gozdov3. Večina skupnega poseka je negovalne 
in sanitarne narave, posek zaradi krčitve gozda in 
vzpostavitve infrastrukture pa je razmeroma nizek. 
Negovalni posek, ki je za razvoj gozdov nujen in 
zato najobsežnejši, se je lani povečal za 8,8 %, 
a je njegov delež v skupnem poseku še vedno 
razmeroma skromen (okoli 71-odstoten, leta 2009 
okoli 65-odstoten). Poseka sanitarne narave je bilo 
razmeroma malo, saj v tem letu ni bilo naravnih ujm, 

1 Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji, 1996 (Uradni list RS št. 
14/1996).
2 Vir: Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 2007 
(Uradni list RS št. 111/2007).
3 Pri tem je treba omeniti, da nekatere analize (Krajnc, Piškur, 
2006) kažejo na to, da je posek v zasebnih gozdovih podcenjen. 
Na podlagi analize meritev na stalnih vzorčnih ploskvah sklepajo, 
da je v zasebnih gozdovih precej več nedovoljenega poseka. 

4 Razmerje med letnim posekom in pritastkom lesa.
5 Zadnji razpložljiv podatek. Več o tem v Poročilu o razvoju 2009, 
2009.



213Poročilo o razvoju 2012
Kazalniki razvoja Slovenije

Tabela: Površina gozda, prirastek, zaloga in posek lesa ter njegova intenzivnost v Sloveniji, 1995–2010

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Površina gozda, v tisoč ha 1.098 1.134 1.169 1.174 1.183 1.185 1.186 1.185

Letni prirastek, v tisoč m3 5.995 6.872 7.569 7.652 7.822 7.869 7.985 8.117

Lesna zaloga, v tisoč m3 228.493 262.795 300.795 307.689 318.107 322.195 327.459 330.982

Letni posek lesa, v m3 2.092 2.609 3.236 3.718 3.242 3.427 3.374 3.374

od tega: negovalni     1.325 1.849 1.873 2.288 1.966 2.100 2.196 2.389

                obnova 12 19 17 18 13 9 12 16

                varstvo – sanacija 589 553 1.212 1.224 1.080 1.128 929 698

                za infrastrukturo 15 40 49 50 48 61 64 64

                krčitve 35 53 65 86 87 68 82 122

                brez odobritve 113 91 35 49 38 48 74 68

               drugo 2 3 2 1 9 12 16 16

Intenzivnost poseka lesa1, v % 34,9 38,0 42,8 48,6 41,4 43,6 42,3 41,6

Vir: SI-STAT podatkovni portal – Okolje in naravni viri – Gozdarstvo in lov, 2012; Zavod za gozdove Slovenije, 2011; preračuni UMAR. 
Opomba: 1Razmerje med letnim posekom in prirastkom lesa.

Slika: Rast proizvodnje okroglega lesa v Sloveniji in EU, 1995–2010

Vir: Eurostat Portal Page – Statistics – Agriculture and Fisheries – Forestry, 2012; preračuni UMAR.
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