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EKSTREMNI

in

NEPREDVIDLJIVI

(NENAVADNI)

VREMENSKI

POJAVI?



Učinek tople grede – kot v rastlinjaku



V predavanju bom kot TP obravnaval CO2.

Toplogredni plini so problem, s katerim se človeštvo še ni srečalo!

Med toplogredne pline (TP) uvrščamo: metan, dušikove okside, fluoro-

ogljikove spojine - CFCs, vodna para, CO2 ...

CO2



Toplogredni plini, kot je CO2, nastajajo pri 

izgorevanju fosilnih goriv (energentov) 

(premoga, nafte, plina, pa tudi lesne 

biomase - rakotvorni delci - PM!)

in pridobivanju ter bogatenju U235



MATERIAL SIVA ENERGIJA 

(MJ/m³) 

ALUMINIJ 515.700

JEKLO 151.200

PVC 93.620

PAPIR 33.670

MDF - plošča 8.330

VEZAN LES 5.720

IVERNA PLOŠČA 4.400

LEPLJENI NOSILCI 2.530

TEHNIČNO SUH LES 880

MASIVNI LES 165

Primerjava lesa s kovinami in plastiko po vložku energije



POSLEDICE DEJAVNOSTI ČLOVEKA



Vpliv korona virusa na porabo energije in emisijo toplogrednih plinov

Ob uvedbi ukrepov proti korona virusu  je poraba svetovne energije, zaradi zaustavitve industrije, dosegla 
"zgodovinski upad", saj naj bi spomladi 2020 dosegla najnižji nivo kot leta 1900. Temu je sledil upad toplogrednih 
plinov (TP), ki je dosegel raven po drugi svetovni vojni (1945) - vendar bi bil nivo lahko še nižji. Povzeto po: 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8272129/Global-carbon-emissions-historic-declines-energy-use

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8272129/Global-carbon-emissions-historic-declines-energy-use


DOKAZ, DA JE ZA PODNEBNE SPREMEBE KRIV ČLOVEK, SE 
JE POKAZAL LETOS SPOMLADI OB UVEDBI UKREPOV PROTI 

KORONA VIRUSU!



Slov. novice, 8. maj 2021



ZARADI BOLJŠE KAKOVOSTI ZRAKA V EVROPI, 

KI JO JE POVZROČILA ZAUSTAVITEV MNOGIH 

DEJAVNOSTI IN PROMETA, SMO SE IZOGNILI 

11.300 PREZGODNJIM SMRTIM

Kot je ugotovila študija Centra za raziskovanje s sedežem v Helsinkih, so 

omejevalni ukrepi, zaradi širjenja novega koronavirusa, ki so jih države 

uvedle v marcu in aprilu 2020, prinesli vsaj eno pozitivno stvar –

onesnaženost zraka se je na stari celini močno zmanjšala.

"Posledice ukrepov držav bi lahko primerjali s tem, da bi vsi 

kadilci v Evropi za en mesec nehali kaditi," je dejal vodja 

raziskave Lauri Myllyvitra in dodal: "Ugotovili smo, da je z 

velikim upadom izkoriščanja fosilnih goriv prišlo do izjemnih 

koristi za javno zdravje in kakovost življenja."



IZZIV ZA PRIHODNOST

Za prihodnost človeštva ne bo pomembno 

kako proizvesti čim več (bio)energije,

ampak

kako z manj energije (nižjo emisijo TP) in 

manjšim vplivom na okolje (odpadki) 

proizvajati izdelke ter graditi objekte!

TO NAM OMOGOČA LES!



Les postaja strateška dobrina!

Preusmeritev gospodarstva iz:

alternativnih virov energije – AVE (lesne biomase, kurjenja) na 

alternativne surovine - materiale (les)

AVE AS/AM

ZAKAJ?

Najbolj zelena je tista energija, ki ne porabimo.

Zato uporabljajmo materiale/gradiva, ki so energetsko 

nepotratni oz. energetsko varčni!



Železniki, 2009



Koliko ton železa? (1 tona – 10 ha gozda)



10 ha gozda za izgradnjo 20 lesenih hiš!



S PREDELAVO IN RABO LESA SE LAHKO BOJUJEMO PROTI 

PODNEBNE SPREMEMBAM in VAROVANJU OKOLA

in

LES ZA OBUJANJE „ZELENEGA“ GOSPODARSTVA PO 

EPIDEMIJI!



S prehodom na 

naravne 

materiale kot je 

les, bi se ljudem 

kvaliteta življenja

znatno  

izboljšala!



Slovenija dežela gozdov!



Na leto priraste več kot 4 m3 na prebivalca Slovenije

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/gozdovi_SLO/Hlodi_skladovnica.JPG


OD HLODA DO PROIZVODA



Lokalno krožno gospodarstvo!

Lastnik gozdov in 

koncesionarji

Žaga prilagojene na

vhodno surovino

in končni izdelek

CENTRI PREDELAVE LESA 



POMEN RABE LESA ZA RAZVOJ 

SLOVENIJE

Gospodarstvo na osnovi naših surovinskih 

danosti in energetskih možnosti;

Surovinska in energetska neodvisnost 

Slovenije;

Zdrava delovna mesta;

Prijetno bivalno okolje;

Boj proti podnebnim spremembam;

Skrb za okolje - trajnostni vidik;

Predelava lesa sovpada s turizmom;



Z realno ceno, ki vključuje tudi vpliv na okolje! 
stimulirati potrošnike, za nakup izdelkov iz 

“čistih” materialov

POTROŠNJA – PROIZVODNJA

AKTIVNOST VLADE oz. GOSPODARSKE 

in EKONOMSKE POLITIKE



ODPADKI PLASTIKE BREMENIJO CELOTNO DRUŽBO



 Ozaveščati in izobraževati družbo o pomenu 
uporabe lesa za trajnostni razvoj (promocija rabe 
lesa).

 Potrebno je prepričati ljudi, da se odločajo za 
nakupe lesenih izdelkov ter gradnjo objektov iz 
lesa.

 Prireditve Čar lesa imajo namen promocije in 
izobraževanja o pomenu rabe lesa (to počnemo že 
13 let)



Čar lesa 2009 – sedaj v TMB



Čar lesa 2021



Čar lesa, 2010



Čar lesa 2010

BODOČI GRADITELJI NAŠE PRIHODNOSTI



Čar lesa 2018



Čar lesa 2018

Up za našo prihodnost!



Čar lesa 2019, posvet v CD



LES PREDSTAVLJA PRILOŽNOST ZA 

MLADE

in

RAZVOJ PODEŽELJA

NAPREDNE VASI
Prehod v bio-gospodarstvo

in nizkoogljično družbo


