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Orkan Xynthia pustošil po zahodni Evropi 



EKSTREMNI 
in 
NENAVADNI 
VREMENSKI 
POJAVI? 









Posledice dejavnosti človeka 





NETO EMISIJA oz. ABSORPCIJA 
CO2 NA 1 m3 SUROVINE  



Poraba sive energije na m3 
proizvedenega izdelka: 

 
• Aluminij   515,700 MJ/m3 

• Jeklo    151,200 MJ/m3 

• PVC       93,620 MJ/m3 

• Les                   165 MJ/m3 
 



? 



2008 



? 



NEP 2012 







Zaradi neizpolnjevanja kjotskega sporazuma bo Slovenija 
plačala 80 milijonov evrov 
Znanost in tehnologije - petek, 31.07.2009 00:25 Tekst: (sta)  
Ljubljana - Vlada je sprejela operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 in se seznanila s 
poročilom o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike. Slovenija za milijon kiloton ton CO2 ekvivalenta presega 
kjotski sporazum, kar bo državo stalo 80 milijonov evrov, je pojasnil okoljski minister Karl Erjavec. 

 

http://www.dnevnik.si/novice/znanost


  

 
Potrebno je ubrati nove poti, saj so nas 

stare pripeljale v ekonomsko in 
okoljsko krizo 

_________________ 
 

Pri industrijskem razvoju moramo 
poskrbi za okolje in človeka 



NAMEN PREDAVANJA 
 Opozoriti na naše danosti za 

napreden gospodarski in družben 
razvoj Slovenije 

 

in prepričati, da 
prihodnost Slovenije je v 

nizkoogljičnih tehnologijah (K.p) 
 



REŠITEV? 
Prehod na energetsko 
nepotratne materiale 

 

ZMANJŠATI PORABO 
ENERGIJE! 

Zmanjšati porabo 
fosilnih goriv 

 

Manjša emisija CO2 

Izpusti toplogrednih plinov so posledica 
izgorevanja fosilnih goriv (premog, nafta, plin) 
pa tudi lesne biomase. 



Proizvodnja železa, jekla 
Ali v Sloveniji potrebujemo 3 železarne? 
Proizvodnja cementa 
Ali v Sloveniji potrebujemo 2 cementarni? 
Proizvodnja aluminija 
Ali v Sloveniji potrebujemo tovarno aluminija? 
Transport surovin in gradiv oz. materialov 
Ali smo kaj ukrenili za zmanjšanje transporta? 
Gradnja objektov 
Ali je smiselno javne objekte in hiše graditi iz armiranobetona 
in plastike? (ZJN) 
Slovenija za to nima ne surovinskih, niti 
energetskih danosti 

Največji porabnik energije (elektrika, plin) je 
leta 2008 v Sloveniji bilo gradbeništvo (52%) 





IZIV ZA PRIHODNOST 
ČLOVEŠTVA 

   Za človeštvo v prihodnosti ne bo 
pomembno kako proizvesti čim več 
energije, 

 

   ampak 
 

 kako z manj energije (manj emisije TP) 
proizvesti več izdelkov! 

 
    VARČEVANJE Z ENERGIJO!!! (tega ni v NEP!) 





PRIMERJAVA EMISIJE CO2 PRI GRADNJI 
HIŠE IZ LESA in ARMIRANO-BETONA 







LESNI IZDELKI ZNIŽUJEJO 
EMISIJO CO2 

Kanadski Forintek inštitut  3,7 t CO2 











GOLTE 



Dom za ostarele – Špital, Avstrija 
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STANJE V SLOVENIJI 
    

Naše možnosti so v primerjavi z vsemi 
državami EU 

 
IZJEMNE!!! 





Delovna mesta v Avstriji 2009 
Avstrija - lesna panoga  

Lesna industrija Mizarstvo Leseno-gradnja SKUPAJ 

podjetij 1.547 9.394 1.949 12.890 

zaposlenih 27.875 40.000 9.629 77.504 
promet [Mrd €] 6,12 3,2 1,25 10,57 

Avstrijska Štajerska 
53.000 

Podatki so za leto 2009 

Holzcluster Steiermark GmbH  
gospod Klemenak  

Slovenija pod 12 000 delavnih mest (leta 1990 imeli 40 000!) 



kulturna krajina, biološka pestrost 

GOSPODARSKI GOZD 











Predelava domačega lesa omogoča 
nizkoogljično družbe (transpost!) 







Slovenija 4,4 % (2009) 







Čar lesa 2010 



KJE SO DELOVNA MESTA? 



CENTRI PREDELAVE LESA - CPL 



CPL (nizkoogljične tehnologije) 
• Na gozdnatih področjih Slovenije ustanoviti Centre Predelave 

Lesa (CPL), kjer bo povezana pridelava, predelava in prodaja 
izdelkov - transport 

• Ostanke predelave lesa in odslužene lesne izdelke smiselno 
uporabiti za proizvodnjo kompozitov in energije za potrebe 
CPL in oskrbo okoliških zaselkov – samooskrba z energijo (bio) 

• Delovna mesta tam, kjer ta dobrina nastaja - enakomernejšo 
poseljenost Slovenije in razvoj podeželja - demografski vidik 

• Zmanjšale bi se dnevne migracije v industrijske centre in 
uporaba prevoznih sredstev, čas za prevoz, nesreče, 
obremenitev cest, porabo goriv -  dodatno znižanje emisij CO2  

• Lesna industrija bi znatno prispevala k decentralizaciji 
slovenskega gospodarstva - razvoj regij 
 

• Predelava lesa in uporaba lesnih izdelkov (objektov), 
namesto iz drugih energetsko potratnih materialov, 
edino omogočata prehod v nizkoogljično družbo. 





UKREPI ZA PRIHODNOST Slovenije 
 Les opredeliti kot nacionalno strateško surovino 
 Lesne izdelke opredeliti (vsaj v Sloveniji) kot ponor 

CO2 in zanje nameniti finančne spodbude.  
 Zmanjšati transporta (emisija TP), uvoz rudnin 

(železovo rudo, glinico) in nelesnih gradiv ter 
dnevne migracije delavcev (CPL) 

 Stimulacije za gradnjo lesenih objektov in nakup 
izdelkov (ZJN -30% lesa) 

 
 PROMOCIJA IZDELKOV - NAREJENO IZ 

SLOVENSKEGA LESA (potrošniki) 



13. maj – Mednarodni dan lesa 

Čar lesa 2009, 2010 in 2011 - v CD in Mestni hiši MOL 
 
Čar lesa 2012 – v CD in Mestni hiši od 15. do 21. maja 2012 

IZDELKI OZNAČENI GLEDE NA ZNIŽANJE CO2 









LES(CO2)OZAVEŠČENI – Hiša EU v Ljubljani oktober 2010 



Čar lesa 2010 



S prehodom na 
naravne 

materiale, bi se 
kvaliteta življenja 

in blaginja 
ljudem znatno  

izboljšala! 



Za razmislek ! 
Kako so lahko gradiva (beton, plastika), 

proizvedena z mnogo energije in vloženega 
dela, cenejša od lesa, ki ga ustvari narava? 

 

Zakaj je energija, proizvedena iz premoga 
cenejša od tiste, ki jo dobimo iz ostankov 

lesne biomase nastali pri sečnji in predelavi 
lesa? 

 

V državi, ki je bogata na gozdu in revna na 
lesu, je nekaj hudo narobe! 



HVALA 

Les je priložnost za Slovenijo in za mlade generacije 



 







 





Vsebovana energija (Embodied Energy - EE) 
 Dr. Roman Kunič, 2007 

Vsebovana (nekateri jo poimenujejo tudi vključena ali vgrajena) 
energija predstavlja količino energije potrebne za proizvodnjo in 
dostavo proizvoda, materiala ali storitve do mesta uporabe. 
Vsebovano energijo izrazimo kvantitetno kot celotno vsoto 
direktno in indirektno potrebne energije za proizvodnjo 
določenega izdelka ali usluge. 

V temeljnem pomenu je vsebovana energija računska 
kvantitativna metoda, katere namen je določiti skupno potrebno 
energijo, od pridobivanja surovin, transportov, proizvodnje, 
obdelav, sestavljanj, namestitev, kot tudi vrednost kapitala in 
drugih stroškov, s ciljem, da bi proizvedli nek proizvod ali 
storitev, ter končno tudi razstavljanje, dekonstrukcijo in skrb za 
odpadke [Kernan et al. 2001]. 

Za energetsko varčno in okoljevarstveno gradnjo je potreben tudi 
podatek o vključeni energiji vgrajenih materialov in ne, kakor 
mnogi napačno menijo, da je energetska bilanca stavbe 
odvisna samo od rabe energije v času življenjske dobe stavbe. 
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