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JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA 
V SLOVENIJI:

GOZD IN 
GOZDARSTVO 
V SLOVENIJI

Trajnostno: 
zagotavljamo trajnost vseh funkcij gozda; ekonomskih, ekoloških in 
socialnih. Ohranjamo gozdove za prihodnje generacije.

Sonaravno: 
upoštevamo naravne procese v gozdu, gozdne ekosisteme obravnavamo 
celovito in vzdržujemo ekološko ravnovesje.

Večnamensko: 
pri gospodarjenju z gozdom upoštevamo vse funkcije gozda, prav tako pa 
tudi pričakovanja, ki jih ima družba od gozda.

Trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi je 
mogoče le ob sodelovanju stroke in lastnikov gozdov. 

SLOVENSKA GOZDARSKA ŠOLA

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, 
sonaravnosti in večnamenskosti. Z gozdovi načrtno gospodarimo 
na način, da ohranjamo gozdove in funkcije, ki nam jih vsem 
nudijo, hkrati pa zagotavljamo prihodek lastnikom gozdov. 

TRAJNOSTNO SONARAVNO

VEČNAMENSKO

GOSPODARJENJE 
Z GOZDOVI V 

SLOVENIJI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, T: (01) 478 90 00

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
(01) 470 00 50, zgs.tajnistvo@zgs.si

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
(01) 200 78 02, info@gozdis.si

Več kot 250 letna tradicija - prvi načrt gospodarjenja z gozdovi 
na slovenskem je bil izdelan leta 1771 (Flameckov načrt za Trnovski gozd).



SLOVENSKI GOZDOVI IMAJO 
OHRANJENO BIOTSKO RAZNOVRSTNOST.
• V Sloveniji je opisanih okoli 200 gozdnih vegetacijskih 

enot, ki jim pravimo gozdne združbe in so ključna podlaga za 
načrtovanje trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom.

• V Sloveniji je 171 gozdnih rezervatov s skupno površino 
9.426 ha. 

• Prvi gozdni rezervat na slovenskem je nastal leta 1892 v 
Rajhenavskem rogu na Kočevskem.

• 14 gozdnih rezervatov ima pragozdni značaj, 2 pa sta uvrščena 
na Unescov seznam svetovne naravne dediščine.

• Območja Natura 2000 zajemajo skoraj polovico  
slovenskih gozdov, gozdovi pa predstavljajo več kot 
70 % območij Nature 2000 v Sloveniji.

• V gozdovih Nature 2000 najdemo 43 živalskih in 5 rastlinskih 
vrst ter 11 gozdnih habitatnih tipov, katerih 
ohranitev je evropskega pomena.

• Ohranjenost slovenskih gozdov dokazuje tudi prisotnost velikih 
zveri - populaciji rjavega medveda in volka sta v ugodnem 
ohranitvenem stanju, populacija risa pa se povečuje. V Sloveniji po 
ocenah živi več kot 1000 medvedov, 100 volkov in 20 risov. 

SLOVENCI SMO »GOZDNI NAROD« - 
gozdovi pokrivajo kar 58 % površine Slovenije.

• Letni prirastek: 
8,8 milijona m3  

 oz. 7,5 m3/ha

1.067.815 ha 
GOSPODARSKIH 

GOZDOV

98.828 ha 
VAROVALNIH

GOZDOV

9.426 ha 
GOZDNIH

REZERVATOV

Površina gozdov: 1.176.069 ha, od tega:

• Lesna zaloga: 357 milijonov m3  oz. 304 m3/ha, 
 54 % je delež listavcev v LZ, 
 46 % je delež iglavcev v LZ.

V SLOVENSKIH GOZDOVIH RASTE PREKO 
70 RAZLIČNIH DREVESNIH VRST. 

Drevesna sestava slovenskih gozdov:

32,9 %
BUKEV

30,2 %
SMREKA

1,5 %
OSTALI 

IGLAVCI

15,6 %
OSTALI 

LISTAVCI

5,4 %
BORI

7,1 %
HRASTI

7,4 %
JELKA

• Letni možni posek znaša 
7,1 milijona m3. 

• Letni posek v letu 
2020: 4,2 milijona m3, od tega 
2,4 milijona m3 iglavcev in 
1,8 milijona m3 listavcev.

• Evidentiran posek je v letu 2020 
znašal 59 % možnega 
poseka.

• Delež sanitarne sečnje
 v skupnem poseku v letu 
 2020 je 42 %.

V Sloveniji je preko 12.000 km 
gozdnih cest.

Lastništvo gozdov:

• 75 % v zasebni lasti

• 21 % v državni lasti

• 4 % v lasti lokalnih skupnosti

Obnova in nega gozda:
• 95 % slovenskih gozdov se obnovi po naravni poti.
• V letu 2020 je bilo posajenih 1,9 milijona sadik

30 različnih drevesnih vrst na preko 700 
hektarjih gozdnih površin.

• Dela pri obnovi gozda so bila skupno izvedena 
na površini 2.283 ha.

Vsak peti Slovenec je 
lastnik gozda.


