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EKSTREMNI 

in 

NENAVADNI 

VREMENSKI 

POJAVI? 



Ljubljana, Prule, 6.11.2011  



Houses are swept by a tsunami in Natori City in northeastern Japan 
March 11, 2011.  





Posledice dejavnosti človeka 



NETO EMISIJA oz. ABSORPCIJA 

CO2 NA 1 m3 SUROVINE  



Vsebovana energije na m3 izdelka 

 (dr. Roman Kunič, 2007): 
 

• Aluminij   515,700 MJ/m3 

• Jeklo    151,200 MJ/m3 

• PVC       93,620 MJ/m3 

• Kamena volna               ?  MJ/m3 

• Les                   165 MJ/m3 

 



Največji porabnik energije 

v Sloveniji v letu 2008 

GRADBENIŠTVO (52%) 
 

Proizvodnja železa, jekla 

Proizvodnja cementa 

Proizvodnja aluminija 

Transport gradiv 

Gradnja objektov 
 

Slovenija za takšno gospodarstvo nima ne 

surovinske, niti energetske osnove (danosti)! 





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






  

Toplogredni plini so problem, s katerim 

se človeštvo doslej še ni srečalo! 
 

Zavezuje nas Kjotski sporazum (kvote CO2) 
 

in 
 

ONESNAŽEVANJE OKOLJA 
(PM10) 

__________________ 

Potrebno bo ubrati nove poti, saj so nas stare 

pripeljale v ekonomsko in okoljsko krizo 



NAMEN PREDAVANJA 

 Opozoriti na naše danosti za 

napreden (perspektiven) 

gospodarski in družben razvoj 

Slovenije 
 

predvsem 

Kako znižati porabo energije in 

emisijo toplogrednih plinov? 
in 

Kako poskrbeti okolje in človeka? 
 



? 



? 



KAKO ZNIŽATI PORABO 

ENERGIJE?  

in 

 ZMANJŠATI EMISIJO TP 

(CO2) 



IZIV ZA PRIHODNOST 

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

 

   ampak 
 

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

 

    VARČEVANJE Z ENERGIJO!!!! 



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 industrijskega transporta? 

Gradnja objektov (ZJN – z deležem 30 % lesa – ali so zelena? 

Ali je smiselno javne objekte in hiše graditi iz armiranobetona 

in vgrajevati plastiko? 

Slovenija za to nima ne surovinske, niti energetske 

osnove (danosti) 

Največji porabnik energije (elektrika, plin) je leta 

2008 v Sloveniji bilo gradbeništvo (52%) 





PRIMERJAVA EMISIJE CO2 PRI GRADNJI 

HIŠE IZ LESA in ARMIRANO-BETONA 







LESNI IZDELKI ZNIŽUJEJO 

EMISIJO CO2 

Kanadski Forintek inštitut  3,7 t CO2 





Substitution (2011) (intervju) 

Wood products part of winning carbon-emissions equation, say 

Bruce Lippke, Professor Emeritus 

 School of Forest Resources, University of Washington 

A Northwest state or private forest, harvested regularly for 100 years, helps 
keep carbon dioxide out of the atmosphere year after year by storing carbon 
in long-term wood products (blue) and by substituting wood for fossil-
fuel-intensive products like steel and cement, thus avoids carbon dioxide 
emissions during their manufacture (orange). 

 

The chart also shows carbon that remains in a sustainably managed and 
harvested forest (green and black); and an "emissions" line (cranberry) at 
the bottom, representing the energy to harvest and process wood, 
which is partly counterbalanced by the "mill residual" line (yellow) that 
represents saw mill wastes burned for energy in place of fossil fuels. 



Substitution 

 







Preusmeritev na objekte in 

izdelke iz lesa 



Priložnost (vizija) za Slovenijo 

Prestrukturirati slovensko Yugo 
gospodarstvo v industrijo, ki bo po 

“meri” Slovenije 

(surovinsko, energetsko in okoljsko) 

 
 

Predelava lesa ne ogroža zdravja ljudi in ne 
onesnažuje okolja (voda, tal, zraka, 

podtalnice) 

 

Lesna industrija in raba lesa sovpada 

s turistično dejavnostjo Slovenije 







GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 



kulturna krajina, biološka pestrost 
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Izvoz hlodovine iz Slovenije v zadnjih 60-ih letih (vir: Mitja Piškur, Revija Les, 

3/2011) 

 
Opomba: Vir osnovnih podatkov: arhivski podatki SURS; obdelave, interpolacije in 

interpretacija: GIS; do leta 1991 ni zajeta prodaja v druge republike nekdanje države Jugoslavije. 



Odkup lesa, Slovenija, september 2011 

Tabela 1: Odkup lesa, Slovenija, september 2011 

EUR Indeksi 

IX 10 VIII 11 IX 11 
IX 11 

VIII 11 

IX 11 
IX 10 

Les 
SKUPAJ 

1.918.294 1.801.814 2.258.665 125,4 117,7 

Hlodi za 
žago in 
furnir 

1.534.347 1.443.161 1.732.510 120,0 112,9 

Les za 
celulozo in 
plošče 

167.654 139.827 270.934 193,8 161,6 

Drug 
okrogel 
industrijski 
les 

90.851 99.459 87.764 88,2 96,6 

Les za 
kurjavo 

125.442 119.367 167.457 140,3          133,5 
Vir: SURS 



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 10 000 delavnih mest (leta 1990 imeli 40 000!) 



KJE SO (PROPADLA) DELOVNA MESTA? 







Slovenija 4,4 % (2010) 





Čar lesa 2010 



CENTRI PREDELAVE LESA - CPL 



CPL 
• Na gozdnatih področjih Slovenije ustanoviti Centre Predelave 

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

izdelkov – transport in decentralizaciji slovenskega 

gospodarstva (razvoj regij) 

• 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 



Čemu dnevne migracije - problem prevoza Kočevje – Ljubljana 

 (TV1 sinoči) 



UKREPI ZA PRIHODNOST Slovenije 

 Les opredeliti kot nacionalno strateško surovino 

 Pospešiti predelavo lesa v izdelke (objekte) z najvišjo dodano vrednost 
(tehnologija in dizajn), kot stranski produkt bo nastalo znatno več 
ostankov za lesne kompozite, nerabne pa tudi za energijo 

 Povečati porabo izdelkov iz lesa na prebivalca (Slovenija 0,26; Avstrija do 
leta 2020 1,2 m3/prebivalca) 

 Lesne izdelke je potrebno opredeliti (vsaj v Sloveniji) kot ponor CO2 in 
zanje nameniti finančne spodbude.  

 Pristopiti k označevanju objektov, izdelkov glede na emisijo toplogrednih 
plinov v celotnem življenjskem ciklu (osnutek pravilnika) 

 Na Vladi - ministrstvo ali vsaj skupni resor za gozdarstvo in lesarstvo 

 Izobraževanje – STROKOVJAKI z znanji gozdarstva in lesarstva  

 Nacionalni inštitut za lesarstvo  

 Ustanoviti CPL – delovna mesta, transport surovin, izdelkov in 
dnevne migracije delavcev 

 

 Stimulacije za gradnjo lesenih objektov in nakup lesnih 
izdelkov 

 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 20. maja 2012 

IZDELKI OZNAČENI GLEDE NA ZNIŽANJE CO2 







Čar lesa 2010 



HVALA 

Gozd in les - priložnost za Slovenijo 

predvsem pa za mlade generacije 



Ne bodimo bogati na gozdu in 

revni na lesu 
(Janez Pucelj, RIKO). 



V državi, ki je bogata na 

gozdu in revna na lesu, je 

nekaj hudo narobe! 



 





Skupna vrednost odkupa okroglega lesa je bila v septembru 2011 

za  več kot 25 % višja kot v avgustu 2011 in za okoli 18 % višja 

kot v septembru 2010. 

• Vrednost odkupa okroglega lesa v septembru 2011 višja kot v predhodnem 
mesecu 
Skupna vrednost odkupljenega lesa je bila v septembru 2011 za dobrih 25 % višja kot 
v avgustu 2011. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za 20 % 
(predvsem zaradi višje vrednosti odkupa hlodov listavcev; večja je bila tudi količina 
odkupljenih hlodov listavcev). Precej višji sta bili tudi vrednost odkupa lesa za 
celulozo in lesa za kurjavo, za 94 % oz. za 40 %; vrednost odkupa drugega 
okroglega industrijskega lesa pa je bila nižja za skoraj 12 %. 

 

• Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v septembru 2011 nekoliko višja kot v 
septembru 2010 
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa je bila v septembru 2011 za okoli 18 % višja 
kot v septembru 2010. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za 13 %, 
lesa za celulozo za skoraj 62 %, vrednost odkupa lesa za kurjavo pa je bila višja za 
več kot 33 %. Nižja je bila predvsem vrednost odkupa drugega okroglega 
industrijskega lesa (za več kot 3 %).  

•  
Statistični urad RS 
 



• Les nima slabih lastnosti, slaboten (slab) 

je človek – ljudje zaradi neznanja. 

 

• Ne bodimo bogati na gozdu in revni na 

lesu (uporabi lesa za izdelke in objekte) – 

nekaj hudo narobe. 



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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