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LES JE NAŠE BOGASTVO 
 

LES JE NARAVNI MATERIAL, ki je podvržen biološkemu razkroju. Pri določeni starosti (npr. 60 do 100 
let) se pri drevesih začne proces trohnenja (razkroja). Če dreves pravočasno ne posekamo, drevesa 
namesto absorpcije pričnejo ogljikov dioksid sproščati v ozračje. 
Če zdrava drevesa posekamo v obdobju sečne zrelosti in iz njih naredimo izdelke, se v njih lahko 
ogljikov dioksid ohranja še stoletja in celo tisočletja. 
 
Drevesa skladiščijo ogljikov dioksid že v času svoje rasti, v končnih lesenih izdelkih pa se ogljikov dioksid 
ohranja še stoletja ali celo tisočletja. Les je naravno obnovljiv, trajnosten material, ki v veliki meri 
prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in s tem k ohranitvi okolja ter blaženju podnebnih 
sprememb. Pri nastajanju 1 m3 lesa se vanj veže 0,9 tone CO2 iz ozračja. Masivna lesena hiša 
povprečne velikosti tako v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če pa je dodana še lesena 
notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2.  
 
Z vgradnjo lesa v naše bivalno okolje les ugodno vpliva na počutje in zdravje uporabnikov. Les deluje 
kot biološki filter, ki zrak očisti in osveži ter hkrati pozitivno vpliva na počutje - niža srčni utrip, izboljša 
koncentracijo in omogoča boljši spanec. 
 
Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje transportnih poti in posledično za 
zmanjšanje izpustov iz prometa ter prispevamo k razvoju lokalnega in regionalnega gospodarstva. 
 
Les je vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti, ki ga ima Slovenija kot tretja najbolj 
gozdnata država v Evropi na voljo po svojem celotnem ozemlju. SPIRIT Slovenija, javna agencija in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za promocijo 
slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini. Od ustanovitve Direktorata za lesarstvo so se te 
aktivnosti še okrepile in bo letos že drugo leto zapored potekala tudi oglaševalska kampanja. 
Ključni komunikacijski sporočili kampanje sta predstavitev prednosti lesa tako za človeka kot za okolje 
s pozivom: »Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet.« in »Les je čudež narave, delimo z njim 
svoj dom.« 
 
V sled zapisanemu Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo vabi na 3. Dneve slovenskega lesarstva, 
osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije, ki bo potekal 13.4. in 14.4.2022 v 
grand hotelu Union v Ljubljani. 
 
Dnevi slovenskega lesarstva 2022 bodo osredotočeni na izzive lesne in pohištvene industrije iz 
okoljskega vidika, krožnega gospodarstva, kadrov v lesarstvu, internacionalizacije in implementacije 
industrijske strategije, v kateri ima lesno- predelovalna panoga zelo pomembno vlogo. 
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