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POVZETEK 

Les je kot naravna in obnovljiva surovina najpogosteje uporabljen material v izdelavi opreme 

interierja, ki zaradi velikih potreb potrošnikov in netrajnostnega pristopa močno obremenjuje 

okolje. 

V diplomski nalogi smo se spraševali, kateri dejavniki ključno vplivajo na razsežnosti 

obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. S pomočjo strokovne literature 

sem raziskala področja ekologije, kamor sodi tudi gozd kot vir pridobivanja lesa, ter globalno 

ekonomijo s potrošništvom. Ugotovila sem, da potrošništvo predstavlja tudi potrebe po 

nepotrebnem, ki se v vseh pogledih razlikujejo od začetkov v zgodovini človekovega razvoja, 

zato sem slednje področje tudi zajela v svojo raziskavo, s tem pa predstavila razvoj opreme 

interierja. Vsa področja sem na koncu povezala v zaključen krog in na ta način prikazala, 

kako drug na drugega vplivajo. V poglavju, s katerim svojo diplomsko nalogo tudi zaključim, 

je področje različnih pristopov na globalnem in lokalnem nivoju, ki skrbijo za ohranjanje 

okolja. Na tej točki vključim tudi specialno didaktični del, s katerim predstavim primer 

načrtovanja pouka pri predmetu Gospodinjstvo na učno temo "Les v opremi interierja". 

Predstavljena učna ura je zasnovana na problemskem pouku, zajame pa vsa obravnavana 

področja moje diplomske naloge. Njen cilj je doseči zavedanje pri učencih, da so tudi oni 

vključeni v krog razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja, ter jih 

tako spodbuditi k trajnostnemu vedenju. 

 

Ključne besede:  

Les, oprema interierja, ekosistem, odpadni les, trajnostni razvoj, ponovna uporaba 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

Logar Živa; Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja 

III 
 

ABSTRACT 

Wood as a natural recyclable and renewable is the most commonly used material in interior 

design, that, fueled by great demand and non-sustainable strategy, applies a lot of pressure in 

the environment. 

In my thesis I looked for the key factors that influence the amount of weight on the 

environment due to the use of wood in interior design. After investigating the field of ecology 

that includes the forest as a source of wood, global economy and consumerism, I realised that 

the latter represents a need for the unnecessary that differs in every way from the beginning of 

history of human evolution, which is why I included the said segment in my research and thus 

introduced the development interior furnishing. I ended connecting all the segments into a 

whole to show the correlations among them. My final chapter is a field of different 

approaches, global and local to the preservation of the environment, which is also a point 

where I include a special didactic part that serves as an example of home economics class 

planning entitled ”Wood in interior design”. The class that's presented here is based on 

problem didactics and includes all the fields of my thesis. Its goal is to make the pupils aware 

of their involvment in burdening the environment when using wood for interior furnishing 

and thus spur them towards a more sustainable conduct. 

 

Key words:  

Wood, interior furnishing, ecosystem, discarded wood/wood waste, sustainable development, 

reuse.
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1. UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Osrednji problem diplomskega dela nazorno predstavi naslednji citat: »Skrb za prihodnost 

okolja narekuje, da v svojem domu ne smemo gledati le na lastno udobje. Zavedati se moramo 

tudi potreb Zemlje in jih upoštevati. Razmisliti moramo o vplivu gospodinjstev na okolje in o 

tem, kako lahko omilimo škodljive posledice svojih odločitev na celoten planet.« (Heath, 

2009, str. 17). 

Kljub stalnemu ozaveščanju o varovanju okolja, ki se začne že v vrtcu in nas spremlja na 

vsakem koraku, velika večina ljudi ob nakupovanju novih kosov pohištva ne upošteva dejstva, 

da bodo njihovi novi in lepi artikli nekoč postali breme za okolje; še huje, več kot večina jih 

niti ne pomisli, da so breme za okolje postali še pred njihovim nastankom, posebej skriti očem 

pa so nečloveški delovni pogoji ljudi, ki so na kateri koli točki preskrbovalne verige vanjo 

tako ali drugače vključeni. Tako vedenje nakazuje na dvojnost človeka, ki ga Polič (2004, str. 

170) pospremi z rekom "daleč od oči, daleč od srca", s čimer opiše človekov odnos do okolja, 

saj ljudi začne skrbeti šele takrat, ko problem postane javno viden. 

Ključno vprašanje, ki ga obravnava diplomsko delo, je globalni vidik obremenjevanja in 

varovanja okolja na področju opreme interierja, usmerjeno predvsem na les kot najpogosteje 

uporabljen material v njem. Razlogi za obsežno obravnavo teme z uporabo mnogih različnih 

in že obstoječih znanj so naraščajoči in življenje ogrožajoči ekološki problemi, zaradi katerih 

je nujno potrebno ozaveščanje na nivoju globalnega učenja. Pomemben del varovanja narave 

je poučevanje ter motiviranje ljudi in s tem vplivanje na odgovoren odnos do okolja, na 

katerega ima vpliv vsak posameznik. Ozaveščanje na tem področju ni samo razumevanje o 

ločevanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, ki je v našem okolju najbolj aktualno in 

po pričevanjih strokovnjakov sicer dosega dobre rezultate, ampak tudi znanje o človeku in 

njegovi vključenosti v naravni sistem oziroma o človekovi soodvisnosti z naravo. 

Posameznikovo zavedanje, da smo ljudje del narave, pomeni tudi drugačen odnos do okolja. 

Iz tega lahko sklenemo, da je ozaveščanje izrednega pomena, vendar le, če je zastavljeno 

tako, da doseže premike v človekovem mišljenju in njegovem delovanju. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je raziskati in razložiti vplive, ki jih ima na okolje les kot najbolj 

pogosto uporabljen material v opremi interierja. Raziskati želim tudi razloge in dejavnike, ki 

vplivajo na  razsežnost obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. 

Menim, da le široka obravnava in s tem zajemanje širokega spektra področij nudi možnost 

razumevanja pomena soodvisnosti več na videz popolnoma različnih področij. Človeško 

trajnostno ravnanje v hiperpotrošniškem svetu lahko svoj namen doseže takrat, ko sta znanje 

in motivacija ponotranjeni oziroma se kažeta v okolju naklonjenem vedenju. Za doseganje 

slednjega je pomembna obravnava problematike na globalnem nivoju, ki poleg poznavanja 

materiala, njegovega pridobivanja in uporabe vključuje tudi družbene, ekonomske, okoljske 

ter izobraževalne nivoje, ki skozi zgodovino človekovega razvoja vplivajo na razvijanje 

okoljske problematike. Dobro poznavanje le-te nam lahko omogoči boljše razumevanje 

človekovega vpliva na naravo in narave na človeka kot njune soodvisnosti, katere se večina 

Zemljanov stežka zaveda. Zato bo predmet obravnave v diplomskem delu tudi človekova 

vpetost v obremenjevanje okolja, ki je navsezadnje ključni faktor te teme in izpostavljenega 

problema. Živimo v času, ko je vedno večji poudarek na varovanju oziroma ohranjanju 

okolja, kar kaže na nujno potrebno opominjanje, da smo vsi skupaj del istega sistema. 

Slovensko Društvo Humanitas (društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti 

se zavzema za manj privilegirane skupine prebivalstva v Sloveniji in drugod po svetu) se med 

drugim ukvarja tudi z globalnim učenjem, s čimer je pritegnil mojo pozornost, saj ta pristop 

poučevanja ljudi izobražuje o njihovi vpetosti v globalno dogajanje, kar je ključni del mojega 

diplomskega dela. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

Logar Živa; Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja 

3 
 

 Cilji diplomskega dela  

• Ugotoviti razloge za ključne razlike v uporabi opreme interierja nekoč in danes. 

• Ugotoviti, v katerih fazah in na kakšne načine postane les za namene opreme interierja 

breme za okolje v primerjavi z obdobjem do industrijske revolucije. 

• Med različnimi lesnimi materiali prepoznati tiste lastnosti, ki vplivajo na njegovo 

obstojnost. 

• Opis enega od načinov delovanja na področju trajnostnega razvoja. 

• Ovrednotiti smiselnost poučevanja o obremenjevanju okolja in trajnostnem razvoju v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

• Prikazati delovanje človeka, vpetega v hiperpotrošniški svet, v odvisnosti od 

ekosistema. 

• Preučiti vplive in posledice človeka na okolje ob netrajnostnem delovanju. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

• Kakšne so razlike v obremenjevanju okolja z lesom, uporabljenim v opremi interierja, 

nekoč in danes? 

• Na katerih točkah življenjskega cikla lesa, uporabljenega v opremi interierja, postane 

le-ta breme za okolje? 

• Kateri so ključni razlogi, da se kljub vedno večjemu ozaveščanju ljudje še vedno ne 

odločajo za pohištvo, ki je prijazno okolju v več fazah svojega življenjskega cikla? 

• Katere možnosti delovanja v skladu s trajnostnim razvojem na področju opreme 

interierja ima potrošnik na področju Slovenije?  

• Na katerih točkah posameznik kot uporabnik opreme interierja negativno vpliva na 

ekosisteme? 

• Zakaj je ravnanje v skladu s trajnostnim razvojem na področju opreme interierja 

ključnega pomena za obstoj človeštva? 
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2 GOZD 

Les je osrednji predmet obravnave v mojem diplomskem delu, gozd pa prvi in glavni akter pri 

oskrbi s to dragoceno surovino. Ljudem kot najpotratnejšim in nehvaležnim uporabnikom 

predstavlja pomemben vir za zadovoljevanje ekonomskih, ekoloških in socialnih potreb. 

Danes smo priča mnogim negativnim posledicam netrajnostnega ravnanja ob pridobivanju 

lesa na svetovnem nivoju. Eden večjih, predvsem pa najbolj očitnih in najodmevnejših 

svetovnih problemov, je tudi segrevanje ozračja. Če želimo razumeti, kakšne so pozitivne in 

negativne posledice pri trajnostnem in netrajnostnem pridobivanju lesa za izdelavo opreme 

interierja, je treba poznati tudi njegov vir pridobivanja, to je gozd. Poznavanje spreminjanja 

stanja svetovnih in slovenskih gozdov in vplivov, ki jih imajo spremembe nanje, pomaga k 

boljši predstavi vplivanja lesne pohištvene industrije na sistem, ki je pogoj za ohranitev 

življenja na Zemlji. 

»Gozd je površina, prepletena z zapleteno združbo rastlin, živali in mikroorganizmov. 

Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo, njihov pomen pa je mnogo širši, saj vplivajo na 

kakovost zraka, vežejo ogljikov dioksid in proizvajajo kisik, so zbiralniki in prečiščevalci 

vode. Poleg tega uravnavajo klimo, zadržujejo veter, proizvajajo humus, ščitijo tla pred 

erozijo, zadržujejo plazove, blažijo hrup in oblikujejo podobo krajine. V gozdovih dobijo 

hrano in zavetje številne živali, ljudem pa je pomemben za turizem, rekreacijo in za 

pridobivanje dobrin« (Javornik, 2013, str. 9). 

2.1 Pomen gozda 

»Glede na to, iz katerega izhodišča želimo pomen gozda ocenjevati, poznamo večplasten 

pomen gozda. Razlikujemo ekološki in antropološki vidik gozda. Z vidika biologije je gozd 

nepogrešljiv del naravnega okolja. Neokrnjeno delovanje ekosistema je nenadomestljivo pri 

tvorbi in ohranjanju biološkega in ekološkega ravnovesja v naravi. Posledično pa je bio-

ekološko ravnovesje tudi neizogiben pogoj za obstanek človeka v okolju. Z vidika človeka so 

pomembne predvsem koristi, vezane na gozd. Materialne koristi se nanašajo na dobrine, ki jih 

neposredno pridobivamo iz gozda. Mednje uvrščamo les in druge gozdne proizvode, kot so 

plodovi, divjačina, med, gobe, zelišča, smola itd. Javne koristi gozda izhajajo iz značilnih 

lastnosti ekosistema, človek jih prepoznava kot varovalne, okoljetvorne in družbene učinke 

gozda. Ti vplivajo na človekovo bivalno okolje. Varujejo tla in brežine pred erozijo, prehitrim 
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odtekanjem vode, izsuševanjem, vetrovi, plazovi. Gozdna mikroklima blaži klimatske 

ekstreme. Fotosinteza v gozdu obnavlja zrak in zračno vlago. Zato je gozd prijetno in 

privlačno okolje za oddih, rekreacijo in številne dejavnosti, ki jih človek počenja v njem« 

(Javornik, 2013, str. 9). 

 PLINI 

»Povsod po svetu je kakovost življenja ljudi odvisna od gozdov. Gozdove pogosto imenujemo 

"pljuča našega planeta", saj imajo pomembno vlogo pri kroženju plinov na našem planetu. 

Rastline ob fotosintezi iz zraka sprejemajo ogljikov dioksid in izločajo kisik. Gozd, katerega 

glavna značilnost in največja biomasa so drevesa, naj bi nam tako zagotavljal kisik za 

življenje. Vendar je pomen gozda še bolj povezan z drugim plinom – ogljikovim dioksidom. 

Zaradi izgorevanja fosilnih goriv in lesa njegova vsebnost v ozračju zadnja desetletja strmo 

narašča, posledica je globalno segrevanje planeta. Gozd igra pomembno vlogo pri 

odvzemanju ogljikovega dioksida iz ozračja in vezavi ogljika v biomaso gozdnega 

ekosistema. Drevesa, osnovni gradniki  gozda, za svojo rast in razvoj ob fotosintezi iz ozračja 

črpajo ogljikov dioksid in ogljik akumulirajo v lesu, listju in opadu. V prehranjevalnem spletu 

je v obliki organskih spojin "ujet" tudi v heterotrofnih prebivalcih gozda (živalih, glivah, 

bakterijah …). Ker lahko tako gozd kakor tudi ocean privzameta in shranita velike količine 

ogljika za daljše obdobje, pravimo, da sta "ponor ogljika" (ang. carbon sink)« (Tome, 2009). 

 VODA 

»Obsežni gozdovi imajo pomembno vlogo tudi pri kroženju vode (hidrološki cikel) na Zemlji. 

V tem ciklu drevesa in druga gozdna vegetacija vodo, ki bi sicer ostala ujeta globoko v tleh ali 

bi hitro odtekla v reke in jezera, črpajo proti površini in jo v obliki vodnih hlapov izločajo v 

ozračje. Proces imenujemo evapotranspiracija. Obsega izhlapevanje vode neposredno z 

mokrih površin drevja, drugih rastlin in tal (evaporacijo) ter izhlapevanje vode skozi listne 

reže (transpiracijo). Črpanje vode iz podzemnega zbiralnika poteka počasi in enakomerno in 

tako pomaga pri preprečevanju sezonskih poplav in suš. Ob padavinah veliko vode zadržijo 

tudi gozdna tla, saj ostanki listja, lesa in humus sestavljajo nekakšno vpojno plast. V 

splošnem lahko gozdna tla vpijejo do štirikrat več vode kot travnik in osemnajstkrat več kot 

gola, neporasla tla. S to zadrževalno sposobnostjo gozdovi vplivajo na stanje voda daleč 

okoli. Raziskave so pokazale, da delež gozdov in njihova zgradba pomembno vplivata tudi na 

količino in kakovost pitne vode. Ob pronicanju vode skozi gozdna tla, ki delujejo kot filter, se 
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voda prečisti. Tako gozd zagotavlja čisto pitno vodo za življenje ljudi in živali in tudi za 

potrebe industrije in rekreacije« (Tome, 2009). 

 EROZIJA 

»Gozd ima pomembno vlogo pri preprečevanju erozije. Krošnje dreves blažijo močne nalive 

in zadržijo dežne kaplje, da počasi spolzijo do tal. Podrast, listni opad, drobne vejice in prst z 

mnogo organskimi snovmi pomagajo k počasnemu prenikanju vode v prst. Preplet korenin 

dreves in drugih rastlin zadržuje prst na svojem mestu, gozdna vegetacija pa omili tudi vpliv 

vetra. Posegi v gozd, kot so steljarjenje, pretirano drvarjenje, požiganje ali celo goloseki, 

močno pospešijo erozijo« (Tome, 2009). 

 BIODIVERZITETA 

»V gozdovih po vsem svetu živi več kot 90 odstotkov kopenskih vrst rastlin, živali in 

mikroorganizmov. Raznolikost življenja (biodiverziteta) je med vsemi kopenskimi ekosistemi 

največja v tropskih gozdovih: čeprav pokrivajo le 7 % kopnega, tu živi več kot polovica vseh 

doslej znanih vrst na planetu. Strokovnjaki ocenjujejo, da na našem planetu živi med 10 in 30 

milijoni različnih vrst, a opisanih in taksonomsko uvrščenih jih je danes le okoli 1,7 milijona. 

Večina še neodkritih vrst verjetno živi prav v tropskem deževnem pragozdu, ki je še zelo 

slabo raziskan« (Tome, 2009). 

 SUROVINE 

»Gozd je za človeka tudi neizmeren vir surovin, če z njim trajnostno gospodarimo – je eden 

od najpomembnejših obnovljivih virov snovi in energije na Zemlji. Zanemariti pa ne smemo 

niti socialne funkcije gozda – danes, ko nam je prosti čas vedno bolj skopo odmerjen in ko 

nas preplavlja ponudba zabavišč in različnih medijev, nam gozd ponuja možnost rekreacije in 

preživljanja kakovostnega prostega časa v zdravem okolju« (Tome, 2009). 

2.2 Spreminjanje gozdov skozi čas 

 SPREMINJANJE GOZDOV KOT POSLEDICA NARAVNIH VPLIVOV 

Na stanje današnjih gozdov so močno vplivale klimatske razmere menjajočih se hladnih in 

toplih obdobij. Ledena doba pred 10.000 leti je pustila približno 6 milijard hektarov gozda, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

Logar Živa; Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja 

7 
 

kar predstavlja 45 % zemeljske površine kopnega. Zadnjih 10.000 let se cikel klimatskih in 

temperaturnih pogojev še naprej spreminja, kar vpliva na stanje svetovnih gozdov.  

 SPREMINJANJE GOZDOV KOT POSLEDICA ČLOVEKOVEGA VPLIVA 

»Še večji vpliv, kot ga imajo na spreminjanje gozdov klimatske razmere, ga ima človek, ki ga 

s svojimi direktnimi in indirektnimi posegi degradira. Danes pokrivajo gozdovi 31 % 

kopnega, kar je približno 4 milijarde hektarov gozda. Vse večja rast števila svetovne 

populacije je vplivala na vedno večje potrebe po hrani, tkaninah in fosilnemu gorivu. 

Posledica večanja potreb svetovnega prebivalstva je povečano krčenje gozdov. Raziskave 

kažejo, da je bila hitrost krčenja gozdov pred letom 1950 hitrejša, kot je bila rast populacije, 

od takrat naprej se je krčenje upočasnilo. Rast prebivalstva in krčenje gozdov se vzporedno 

spreminjata, in sicer oba doživljata svojo rast v času ekonomskega razvoja, z dosego 

ekonomskega bogastva pa se stanje stabilizira ali celo zmanjša« (Williams, Anderson, TEEB, 

Seymour, Paquette, Massier in Poore, 2012, str. 9).  

Slika 2.1: Zgoraj prikaz območja gozdov okoli leta 0, ko je bil vpliv človeka na okolje 

majhen. Spodaj prikaz območja gozdov leta 2005. 

 

 

- Začetek poljedelstva in živinoreje 

Pred razvojem poljedelstva in živinoreje je bilo preživetje ljudi močno odvisno od gozdov. Z 

njunim razvojem se je okolje spremenilo na različne načine, tudi gozdna površina se je pričela 

zmanjševati. Bližnji vzhod in Sredozemlje sta bila pred 5000 leti poraščena z gozdom. Človek 
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je takrat za potrebe pridelkov ter lažjega lova uporabljal ogenj, ki je predstavljal osnovno 

orodje za krčenje gozda.  

- Bronasta in železna doba 

»Tehnološki napredek v bronasti in železni dobi je nudil orodja za lažjo sečnjo in obdelavo 

lesa. Izkoriščanje gozdov in izraba njihovih površin za kmetijsko obdelavo je vplivala na 

razvoj starodavnih kraljestev. Aleksander Veliki (356 p. n. š.) je na primer izkoristil Ciper kot 

strateško točko za gradnjo ladjevja in pri tem cel otok izropal vsega hrasta. Les je bil poleg 

gradbenega materiala uporaben tudi za gretje, kuhanje, kurjenje keramičnih in kovinskih peči 

in za izdelavo posode« (Williams, idr. 2012, str. 9).  

- Rimski imperij 

»Slabo znanje o poljedelstvu in nenadzorovana paša na nekdanjih gozdnih površinah sta 

vplivala na erozijo tal, nerodovitno zemljo in eventualno spreminjanje površine v puščave. 

Podobno se je zgodilo za časa rimskega imperija. Rimljani so gozdove krčili tudi zaradi 

strateških potreb. Drevesa ob poteh so posekali zaradi večje varnosti in kontrole nad 

morebitno zasedo. S padcem rimskega imperija so si gozdovi v nekaj stoletjih ponovno 

opomogli« (Williams, idr. 2012, str. 10). 

- Srednji vek 

Kot rezultat širjenja prebivalstva v letih 1100‒1500 je gozdno opustošenje zajelo področje v 

zahodni Evropi. Evropejci so v 15. stoletju porabili veliko gozdnih virov za gradnjo ladij za 

namene raziskovanja, kolonizacijo in trgovanje s sužnji. V Španiji je piratstvo prav tako 

prispevalo k uničenju gozdov. To je primer oslabitve ekonomskih poslov po Kolumbovem 

odkritju Amerike, ko je ekonomija postala odvisna od kolonialnega delovanja (plenjenje, 

rudarjenje, živinoreja, plantaže, trgovski posli itd.). 

- Novi vek 

Splošna uporaba oglja v zgodnji moderni Evropi je predstavljala nov način propadanja 

zahodnih gozdov, še posebno za časa vlade rodbine Stuart v Angliji. Primarni načini uporabe 

oglja so se izrazito razširili. Stuartova Anglija je bila tako prostrano iztrebljena. Izgradnja 

vojnih ladij za potrebe kraljeve mornarice za bitko pri Trafalgarju (1805) je zahtevala 6000 

kakovostnih hrastov. Za potrebe francoske mornarice je Colbert v Franciji nasadil hrastove 
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gozdove. Ko so v sredini 19. stoletja hrastovi nasadi dozoreli, jambori niso bili več potrebni, 

saj se je izgradnja ladij spremenila.  

»Evropejci so živeli med prostranimi gozdovi vsa obdobja zgodnjega srednjega veka. Po letu 

1250 in vse do leta 1500 so začeli tako intenzivno krčiti gozdove, da je pričelo primanjkovati 

lesa za gretje in kuhanje. Zaradi krčenja gozdov so se soočili z upadom divjadi in posledično 

tudi s pomanjkanjem beljakovin v prehrani ‒ meso« (Cantor, 1993, str. 564). 

- Industrializacija 

V dobi industrializacije se je povečala potreba po gozdnih surovinah, posledično se je 

povečeval poseg v gozd. Pojavljanje parnikov v ZDA v 19. stoletju je bil vzrok za krčenje 

gozdov ob brežinah glavnih rek, kot na primer ob reki Misisipi, katere poplavljanje je bilo 

posledica le-tega. Posadka parnikov je vsak dan sekala drevesa z rečnih bregov za gorivo 

parnih strojev (Noris, 1997). 

Obseg čiščenja gozdnatih površin za pridobivanje poljedelskih je razviden v mnogih predelih 

sveta. Krčenje gozda je posledica številnih razvijajočih se narodov v 20. stoletju. 

- 21. stoletje  

»Na svetu, pa tudi pri nas, se povpraševanje po eksotičnih vrstah lesa ne zmanjšuje. Tudi zato 

je svet od leta 2000 izgubil 2,3 milijona kvadratnih kilometrov gozdov, na novo pa je v tem 

času zraslo le 800.000 kvadratnih kilometrov novega gozda. Razlika je torej 1,5 milijona 

kvadratnih kilometrov gozda manj. Znanstveniki so ugotovili, da se je Brazilija uspešno lotila 

zmanjševanja poseka, saj ga je zmanjšala za več kot polovico (na manj kot 5000 kvadratnih 

kilometrov na leto). Vendar se izguba tropskih deževnih gozdov nadaljuje, saj so zdaj velike 

izgube v Indoneziji, Maleziji, Paragvaju, Boliviji, Zambiji in Angoli« (Tavčar, 2014).  

2.3 Svetovni gozdovi 

Danes gozdovi poraščajo približno tretjino kopne površine Zemlje (približno 4 milijarde 

hektarov), vendar več kot polovica svetovnih gozdov leži v samo petih državah: v Rusiji, 

Braziliji, Kanadi, ZDA in na Kitajskem. Svetovne gozdove lahko razvrščamo na več načinov. 

Glede na spreminjanje oziroma prilagojenost gozdov na letne čase in na geografsko širino, 

kjer rastejo, ločimo tri glavne tipe:  
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 TROPSKI GOZDOVI  

Tropski gozdovi rastejo v bližini ekvatorja v Južni in Srednji Ameriki, Afriki in jugovzhodni 

Aziji. Na tem območju ni letnih časov, izmenjujeta se le deževno in suho obdobje. Podnebje 

je toplo z veliko padavin. Ker organska snov hitro razpada, a dež hranila hitro izpira iz tal, so 

ta revna s hranili in zakisana. V tropskih gozdovih je pestrost življenja (biodiverziteta) 

največja (Tome, 2009). 

 GOZDOVI ZMERNEGA PASU 

Gozdovi zmernega pasu, kamor spada tudi slovenski gozd, rastejo na območju z zmernim 

podnebjem v zahodni, srednji in vzhodni Evropi, na vzhodu Severne Amerike in v 

severovzhodni Aziji. Značilno je menjavanje letnih časov z različno dolžino dneva in 

različnimi količinami padavin. Temperature lahko nihajo med ‒30 in +30° C. Prst je 

rodovitna, obogatena z razpadajočimi organskimi snovmi. Rastlinje je vrstno manj bogato kot 

v tropskem gozdu, prav tako je manjša raznolikost življenja. Večino gozdov zmernega pasu je 

v preteklosti spremenil človek, ohranjenih je le še nekaj nedotaknjenih, ki jih danes 

imenujemo pragozdni ostanki (Tome, 2009). 

 BOREALNI ALI SEVERNI GOZDOVI 

»Borealni ali severni gozdovi (tajge) rastejo na severu Evrazije in v Severni Ameriki – velika 

večina (2/3) v Sibiriji, preostali v Skandinaviji, Kanadi in na Aljaski. Od letnih časov je tu le 

kratko, mokro in zmerno toplo poletje in dolga, zelo hladna in suha zima. Padavin je 

razmeroma malo, zato je rastna doba kratka (manj kot 130 dni). Prst je plitva, revna s hranili 

in kisla. Med drevesnimi vrstami so najpogostejši proti mrazu odporni iglavci, na primer 

smreka in bor. Raznolikost rastlinja, kot tudi celotna raznolikost življenja, je majhna.  

Največ (56 %) gozdov je v tropskem in subtropskem pasu, tretjina vseh gozdov raste v 

borealnem pasu, le 11 % je gozdov zmernega pasu« (Tome, 2009, str. 4). 

2.4  Slovenski gozdovi 

»Gozd v Sloveniji pomeni primarno vegetacijo na več kot devetih desetinah našega ozemlja. 

Velik delež naravne in dejanske razširjenosti gozdov je popolnoma razumljiv, saj so možnosti 

za njegovo uspevanje zelo dobre, zaradi hribovitega značaja in zelo razgibanega površja pa je 

človek za kmetijstvo izkrčil relativno malo površin. Ker je Slovenija precej revna z naravnimi 
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viri, pomenijo gozdovi tudi naše največje bogastvo« (Repe, 2007, str. 21‒28, v Javornik, M. 

2013, str. 8). 

»Pred pojavom človeka so gozdovi pokrivali več kot 90 odstotkov površja Slovenije, pri 

čemer so bile izjeme le izrazito vlažna rastišča in visokogorje nad zgornjo gozdno mejo. 

Zgodovino naših gozdov je precej oblikovalo požigalništvo. V prvem obdobju kolonizacije so 

s požigalništvom izkrčili gozdove v ravninskem in gričevnatem svetu. Ta zemljišča so še 

danes osnove poljedelstva. V sedanjih, pretežno gozdnatih predelih, pa je pustila močne 

posledice zadnja kolonizacija med 12. in 15. stoletjem. Od naselitve človeka pa do začetka 20. 

stoletja je delež gozda na območju Slovenije vztrajno upadal. Glavni razlogi so bili predvsem 

širjenje poljedelstva in živinoreje ter tudi izsekavanje gozda za različne potrebe (kurjava, 

gradbeništvo, industrija …). Najnižji delež – 36 odstotkov ‒ je bil dosežen v poznem 19. 

stoletju, kar je v primerjavi s preostalo Evropo še vedno veliko in kaže na izrazito varovalno 

funkcijo gozda. Z začetki industrijske revolucije, še bolj pa po drugi svetovni vojni, je začelo 

kmetijstvo močno nazadovati, kmetijske površine so se opuščale, najprej manj ugodne, nato 

vse pogosteje tudi tiste najboljše. Kljub poskusom širjenja kmetijskih površin z 

melioracijami
1
 in osuševanjem mokrotnih površin je delež gozda začel strmo naraščati. Danes 

gozd porašča blizu 60 odstotkov države, kar uvršča Slovenijo med najbolj gozdnate evropske 

države (med evropskimi državami imata več gozda le Švedska in Finska) in delež gozda še 

narašča« (Repe, 2007, str. 21‒28, v Javornik, 2013, str. 8). 

»V slovenskih gozdovih raste 950 različnih rastlinskih vrst. Od tega je 71 drevesnih vrst (10 

iglavcev in 61 listavcev). Mogoče je najti tudi nekaj tujih drevesnih vrst, ki so jih k nam 

prinesli od drugod (duglazija, zeleni bor, rdeči hrast, robinija …). Kljub temu dejanska 

drevesna sestava precej odstopa od potencialne vegetacije. Medtem ko je dejansko razmerje 

med iglavci in listavci (2000) 48 : 52, pa je potencialno razmerje, ki bi ustrezalo rastiščnim 

razmeram, 20 : 80« (Repe, 2007, str. 21‒28, v Javornik, M. 2013, str. 8). »Najbolj razširjeni 

drevesni vrsti sta bukev in smreka. Gozd je dom tudi 95 vrstam ptic, 70 vrstam sesalcev, 17 

vrstam dvoživk in 10 vrstam plazilcev. Naši gozdovi letno porabijo 7,5 milijonov ton 

ogljikovega dioksida, katerega del se veže v les, in proizvedejo okoli 5,5 milijonov ton kisika. 

V svetovnem merilu predstavljajo slovenski gozdovi pomemben ponor kisika« (Gozd in 

gozdarstvo, 2012‒2013, v Javornik, 2013, str. 8). 

                                                           
1
 Melioracije = fizično poseganje v naravno okolje z namenom uravnavanja in nadziranja mokrote tal 
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2.5 Krčenje gozda 

»Krčenje gozdov ali deforestacija je odstranitev gozda za namene pridobivanja novih 

kmetijskih površin ali gradnjo stanovanjskih in prometnih površin« (Krčenje gozdov, 2016). 

»Od pojava kmetijstva pred deset tisoč leti naj bi bilo izkrčenih okoli dve milijardi hektarjev 

gozdov oziroma tretjina vseh gozdov na Zemlji. Tudi dandanes se v svetu vsako leto izkrči 

okoli 15 milijonov hektarjev gozda. Glavna krivca za krčenje gozdov sta lesna industrija in 

kmetijstvo. Z naraščajočim svetovnim prebivalstvom pa se pritiski na gozd samo še večajo. 

Krčenje gozdov ima številne negativne posledice. Gozdovi imajo namreč pomembno vlogo 

pri kroženju kisika in ogljikovega dioksida v Zemljini atmosferi. Njihovo krčenje poleg 

ogljikovega dioksida povečuje tudi vsebnost metana v atmosferi, kar vpliva na globalno 

segrevanje planeta. Gozdovi vplivajo tudi na lokalne vzorce vremena, še posebej deževja. S 

krčenjem gozdov se poveča tudi erozija prsti ter zmanjša biološka raznovrstnost, saj lahko 

gozd v ekvivalentnih podnebnih in reliefnih razmerah zagotovi primeren habitat za večje 

število živalskih in rastlinskih vrst kot negozdni ekosistem« (Brown, 2003, str. 209 in 212, 

213, v Kustec, 2009, str. 46). 

Neupoštevanje ali nepoznavanje notranje vrednosti, pomanjkanje pripisa vrednosti, površno 

gozdno vodstvo in pomanjkljiva okoljska zakonodaja so nekateri od dejavnikov, ki 

omogočajo krčenje gozdov, da se le-to pojavlja v velikem obsegu. V mnogih državah je 

krčenje gozdov aktualna tema, ki povzroča izumrtje, spremembe podnebnih razmer, 

dezertifikacijo
2
 in izpodrivanje domorodnega prebivalstva. 

V Sloveniji leta 2014 ni šlo za načrtno krčenje gozdov, kar se iz želje po dobičku dogaja v 

gozdovih Brazilije, Indonezije, Malezije, Paragvaja, Bolivije, Zambije in Angole, udarila sta 

narava in žled (Tavčar, 2014). 

2.6 Gozdarstvo 

»Že v prazgodovinski dobi je bil les pomembna surovina, zato lahko rečemo, da se je krčenje 

gozdov pričelo z razvojem civilizacije. Les se je kot primarni material uporabljal za 

ekonomski razvoj, ki je povzročil porast prebivalstva in sečnjo, s tem pa vplival na 

zmanjševanje gozdne površine. Zgodovina je pokazala, da hiter gospodarski razvoj vedno 

                                                           
2
 Dezertifikacija = širjenje puščav. To je vrsta degradacije tal, pri kateri razmeroma suha kopna regija postane še 

bolj sušna, običajno izgubi svoja vodna telesa, kot tudi vegetacijo in prostoživeče živali. 
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vpliva na krčenje gozdov. Kljub vsemu je vzpodbuden podatek, da se eventualno stanje 

gozdov stabilizira in njihova površina povečuje. Skozi stoletja se je razvila tudi veda o 

gozdarstvu, ki pomembno vpliva na trajnostni razvoj« (Williams, idr., 2012). 

Gozdarstvo je znanstvena veda in pridobitna dejavnost kot tudi gospodarska panoga. Namen 

gozdarstva je zagotavljati pogoje za trajno funkcioniranje gozda in racionalno pridobivanje 

dobrin. Med dejavnosti gozdarstva, poleg pridobivanja, sodijo še gozdarsko načrtovanje, 

gojenje gozdov in spremljajoče gozdarske dejavnosti (na primer gradnja gozdnih prometnic, 

urejanje hudournikov, vzdrževanje gozdarske mehanizacije itd). Dejavnosti gozdarstva 

dopolnjujeta raziskovalna in pedagoška dejavnost. 

2.6.1 Gozdarsko načrtovanje 

»Gozdarsko načrtovanje določa predvidene gozdarske dejavnosti v določenem obdobju. 

Osnovni namen gozdarskega načrtovanja je ugotoviti obstoječe stanje gozdov (sestojev), 

določiti dosegljive gojitvene cilje in predpisati dovoljene ukrepe oziroma posege, ki gozdu 

(še) omogočajo doseči postavljene cilje (izboljšanje stanja)« (Gozdarstvo, 2016). 

2.6.2 Gojenje gozda 

Za naravno funkcioniranje gozda sta ključna procesa fotosinteza in biosinteza, ki najbolj 

intenzivno potekata v vitalnih osebkih, ki so vitalno ogrodje zgradbe gozda.  

»Gojenje gozda je gozdarska dejavnost, katere temeljna naloga je ohranjati gozd v 

optimalnem stanju oziroma ga temu stanju spet približati. Vedeti je treba, da z umetnimi 

ukrepi ni mogoče neposredno izboljšati naravno obstojnost in produktivnost gozda. To je 

zmožen le ohranjen gozd! Zato se z gojenjem gozda skuša zagotoviti pogoje, da bo gozd v 

čim boljši kondiciji za naravno funkcioniranje« (Gozdarstvo, 2016). 

»Z vidika gojenja gozdov je posek vitalnih dreves vsiljen, gozdu tuj, vendar zavesten poseg v 

gozdno zgradbo. Ugotavlja se z gozdarskim načrtovanjem in izvaja kot gojitven ukrep. To 

pomeni, da mora biti intenzivnost poseka (jakost in pogostost) zmerna in podrejena 

funkcionalnim potrebam gozda. Omogočati mu mora trajno ohranitev in optimalno 

delovanje« (Gozdarstvo, 2016).  

»V kriznih časih zmanjkuje denarja tudi v gozdarstvu. Lepa prilika za streznitev in 

spreobrnitev. Namesto tehnološko dovršenega izrabljanja zadnjih gozdnih rezerv bi moral tudi 

pri nas obveljati že dolgo poznan princip: ekologija = ekonomija. In ne obratno, kot je to 
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sedaj! Naša domovina že dolgo ni več porušena. Zato mora spet priti na vrsto gozd, da si malo 

oddahne. Če tega ne bomo sprevideli in sprovedli, kmalu ne bo ne ekologije, da bi jo 

"popravljali", ne ekonomije izpraznjenega gozda, ne dobrin iz njega« (Gozdarstvo, 2016).  

2.6.3 Pridobivanje gozdnih proizvodov 

»Gozdni proizvodi so materialne dobrine, ki nastajajo v gozdu. Najpomembnejši gozdni 

proizvod je les. Zaradi specifične teže lesa (900kg/m3) in težavnega terena, kjer nastaja, je 

pridobivanje lesa izredno zahtevna naloga. Zahteva posebno znanje in opremo.  

Pridobivanje lesa je zelo problematična dejavnost za gozd. Zato mora biti dovoljeni posek 

lesa (etat) skrbno načrtovan, kontroliran in izveden. Korektno upoštevana pravila gozdarske 

stroke pri poseku in spravilu omogočajo gozdu uspešno regeneracijo« (Gozdarstvo, 2016).  
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3 LES 

Poglavje o lesu je namenjeno poznavanju le nekaterih glavnih značilnosti lesa. Različne vrste 

lesa se na zunanje vplive odzivajo različno, zato prava izbira lesenih materialov v izdelavi 

lesenih izdelkov pomembno vpliva na obstojnost in s tem na dolgo življenjsko dobo. 

»Človek je z lesom neposredno povezan že od prazgodovine, ko ga je uporabljal za kurjavo, 

izdelavo orodja in orožja ter gradnjo bivališč. Les je ustrezno preoblikoval, da ga je lahko 

uporabljal. Skozi zgodovino je les imel ves čas pomembno vlogo in šele v moderni dobi so ga 

začeli izpodrivati nekateri drugi materiali, ki imajo drugačne in v nekaterih primerih boljše 

lastnosti od lesa. Vendar pa se z razvojem tudi to spreminja. Ustrezno obdelan in predelan les 

povsem enakovredno konkurira različnim drugim materialom. Danes se les uporablja v 

številne namene. Le redka so področja človekovega delovanja, kjer ni mogoče uporabiti lesa. 

Les uporabljamo v gradbeništvu, pohištveni industriji, domači obrti, za ogrevanje, v 

proizvodnji papirja, v umetnosti, avtomobilski industriji, pomorstvu in na drugih področjih« 

(Gozd in gozdarstvo. Les, 2016).  

»Les je dar narave, saj nastaja s fotosintezo iz ogljikovega dioksida. Je naravno obnovljiv in 

ustreza načelom trajnostnega razvoja. V primerjavi z drugimi materiali je za gradnjo objektov 

in proizvodnjo izdelkov iz lesa potrebne malo energije, v njih pa se v desetletjih uporabe 

ohranja ogljikov dioksid. Zato prav izdelki in objekti iz lesa največ prispevajo k varovanju 

okolja. En m3 lesnih izdelkov zniža emisijo ogljikovega dioksida za 2 toni« (Pavlica, 2013).  

3.1 Lastnosti lesa 

Fizikalne in mehanske lastnosti lesa predstavljajo dve večji skupini izmed mnogih drugih 

lastnosti lesa, kot so na primer še estetske in fizikalno-kemijske lastnosti, ki prav tako spadajo 

med tehnične lastnosti lesa. Različne lastnosti lesa predstavljajo pomemben del pri 

izdelovanju pohištva in ostalih proizvodov, pomenijo poznavanje lesa in zato bolj smotrno 

uporabo. Z upoštevanjem različnih karakteristik lesa lahko pripomoremo k boljši kvaliteti in 

posledično k daljši življenjski dobi končnih izdelkov z določenim namenom uporabe. 
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3.1.1 Fizikalne lastnosti lesa 

»Fizikalne lastnosti so posledica zgradbe lesa in imajo velik pomen pri njihovi obdelavi in 

uporabi, to so na primer vlažnost, krčenje in nabrekanje lesa, druge pa opredeljujejo 

uporabnost lesa pri izdelavi glasbil, v gradbeništvu, notranji opremi stavb« (Ozmec, 2013, str. 

11). 

Med fizikalne lastnosti lesa spadajo vlažnost, krčenje in nabrekanje lesa – delovanje lesa, 

gostota in teža lesa, prevodnostne lastnosti ter poroznost ali luknjičavost.  

Vlažnost lesa je eden od osnovnih podatkov o lesu. Vsebnost vlage v lesu je v času rasti 40– 

60 %, na zraku sušen les vsebuje 15 % vlage, najmanj vsebnosti vlage ima umetno sušen les, 

6–10 % vlage. 

Krčenje lesa je posledica sušenja lesa, saj z izhlapevanjem vode postaja lažji, zmanjšajo se 

tudi njegove dimenzije oziroma volumen. Pogosto se zaradi krčenja pojavi deformacija, to je 

krivljenje in pokanje lesa.  

Nabrekanje lesa povzroča vpijanje vode, s tem se povečuje gostota lesa, dimenzije in 

volumen. Posledica nabrekanja je nastajanje notranje napetosti, ki ravno tako negativno vpliva 

na izdelek. Obe lastnosti sta nezaželeni, saj povzročata kvar izdelka. Delovanje obeh je 

odvisno od vrste lesa, obe pa lahko zmanjšamo z uporabo raznih premazov.  

Večja gostota lesa je pri obdelavi lesa zaželena, saj se tak les dobro obdeluje (struženje, 

brušenje). Poleg tega ima neposreden vpliv tudi na trdnost, trajnost in kurilno vrednost. S 

pomočjo gostote lahko ugotavljamo tudi vlago v lesu. V okviru iste vrste pa je tudi merilo 

kvalitete. Z gostoto lesa namreč kvaliteta pri isti drevesni vrsti raste, saj naraščajo trdnostne 

lastnosti. 

Med prevodnostne lastnosti lesa štejemo: akustične, toplotne, električne in svetlobne. 

Akustične predstavljajo lastnosti prevodnosti zvoka, resonanco in sposobnost vpijanja zvoka. 

Les je kot material v primerjavi z drugimi zaradi svoje majhne gostote zelo dober prevodnik 

zvoka. Izolacijska sposobnost lesa je odvisna od debeline, vlažnosti in poroznosti, predvsem 

pa od gostote. 

Toplotne lastnosti lesa so pomembne in se razlikujejo glede na gostoto in vlažnost, ob 

povišanju katerih se viša tudi ta lastnost. Les je lahko slab prevodnik toplote, kar pomeni, da 
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se počasi segreva in enako ohlaja. Te lastnosti so dobro opazne v lesenih stavbah, v katerih 

pozimi ni mrzlo, poleti pa ne prevroče.  

Električna prevodnost je pri suhem lesu nizka in z vlažnostjo narašča, vendar le do nasičenosti 

celičnih sten. Ker je suh les dober izolator, se ga uporablja za drogove električnih napeljav. 

»Svetlobne lastnosti predstavljajo propustnost lesa za različne svetlobne spektre, ti namreč 

različno prodirajo v les. Propustnost je odvisna tudi od trdote lesa; večja kot je trdota, tem 

večja je propustnost. Sončna in infrardeča svetloba na primer prodirata v les do globine 1 mm 

in povzročata rumenenje lesa« (Ozmec, 2013, 14). 

Trajnost lesa na zraku je koristen podatek, saj nam pove, kateri les je zaradi svojih 

karakteristik v različnih okoljih, kot so zemlja, voda in zrak, najbolj obstojen. Tako na primer 

v zemlji najbolje zdržita macesen in hrast, v vodi brest, macesen, hrast in jelša, na zraku pa 

hrast, zelenika, bor, domači kostanj, brest, tisa. 

3.1.2 Mehanske lastnosti lesa 

»Mehanske lastnosti lesa so tiste, ki se pojavijo takrat, ko na les delujejo zunanje – mehanske 

sile, katerim les nudi odpor, le-tega pa označujemo kot mehanske lastnosti lesa. Mehanske 

lastnosti lesa so trdnost, cepljivost lesa in elastičnost. 

Trdnost je pomembna mehanska lastnost, ki pride v poštev predvsem pri gradbenih 

konstrukcijah. »Sile, ki na les delujejo trajno ali le začasno, povzročajo spremembe oblike in 

dimenzije lesa, tj. povzročajo različne deformacije, katerih velikost ni odvisna le od drevesne 

vrste, zgradbe lesa ter dimenzij in oblike sortimenta, temveč tudi od vrste, velikosti in smeri 

delovanja sil« (Ozmec, 2013, str. 15). Trši les se bolj upira obdelovanju kot mehak. 

Vrste lesa po trdoti: 

 Zelo mehek: les, bor, smreka, jelka, lipa, topol 

 Mehek les: macesen, breza, jelša 

 Srednje trd les: brest, domači kostanj 

 Trd les: gaber, javor, hrast, oreh, bukev, jesen, robinja 

 Zelo trd les: dren, oljka 

 Trdota je včasih zaželena, še posebno takrat, ko so izdelki izpostavljeni površinski obrabi 

(parket, lesene stopnice, pragovi itd.) Nezaželena pa pri sami obdelavi lesa, saj povzroča 

večjo obrabo orodja in več energije. (Na primer: žaganje trdega hrasta ali mehke lipe)  
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Cepljivost je razdvajanje lesa v vzdolžni smeri. Cepljivost je včasih zaželena. S cepljenjem 

izdelujemo drva, doge za sode, skodle za prekrivanje streh, vinogradniške kole, cepanice …  

Nezaželena pa je v mizarstvu in rezbarstvu. 

Elastičnost je lastnost lesa, da pod vplivom zunanjih sil spremeni svoje dimenzije in se vrne v 

prvotne dimenzije, ko zunanje sile prenehajo delovati. Prožnost lesa pride do veljave pri 

železniških pragovih, raznem športnem orodju … 

 Prožen les: oreh, lipa, jelša, breza 

 Srednje prožen les: bukev, hrast, smreka  

 Slabo prožen les: bor, topol  

Žilav les je tisti, ki se pri zvijanju ne zlomi. Včasih so iz žilavih vrst lesa (jesen) izdelovali 

smuči.  

 Žilav les: jesen, breza, vrba  

 Krhek les: bukev, bor, javor 

Poleg drevesnih vrst, ki jih najdemo v Sloveniji, najdemo po svetu tudi eksote, kot so na 

primer ameriška češnja, ameriški oreh, ameriški javor, ameriški beli hrast, ameriški rdeči 

hrast, razne vrste mahagonija, okoume, anigre, teak, koto, zebrano, mutenye, doussie, makore, 

razne vrste palisandra, wenge, amerant, platana-lacewood, madrona in drugi mazerji. 

3.2 Naravni les 

Povečano povpraševanje po cenovno ugodnem pohištvu je postavilo višjo vrednost 

ekonomski rabi lesa. Obdelava naravnega lesa namreč prinese veliko odpadka. Pri izdelavi 

pohištva iz masivnega lesa se uporabi komaj kaj več od 25 odstotkov naravne snovi drevesa. 

Pri obdelavi lesa se namreč od posekanega debla do končnega izdelka proizvede več 

odpadnega materiala, kot ga kasneje predstavlja končni leseni izdelek. Od debla se najprej 

odstrani debelejši zunanji mehki sloj, nato ob pridobivanju ustrezne velikosti lesa za obdelavo 

ponovno nastane veliko odpadka z odrezki, žagovino, s struženjem in skobljanjem, rezanjem 

stikov in v končnem čiščenju (Hayward, 2016). 
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Slika 3.1: Plošča iz masivnega lesa (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 4). 

 

3.3 Najpogostejši lesni materiali za izdelavo pohištva 

Sodobne metode izdelave pohištva v veliki meri temeljijo na razpoložljivih materialih, ki jih 

izdelujejo iz stranskih produktov lesa in so imitacija ali nadomestek naravnemu masivnemu 

lesu, to so na primer vezane plošče, vlaknene plošče, iverne plošče in slojnat les. Prednost teh 

materialov je, da ne spreminjajo svoje oblike, kot ga lahko naravni les, ki spreminja svojo 

obliko glede na zunanje dejavnike, kot sta temperatura in vlaga. Naravni les se s sušenjem 

krči in širi, ko je izpostavljen vlagi. Pri izdelavi in gradnji se morajo ti dejavniki nujno 

upoštevati, drugače lahko pride na pohištvu do različnih deformacij, kot je pokanje lesa, 

zatikanje predalov ali vrat. Skozi leta so izdelali vrsto načinov, s katerimi se lahko pri uporabi 

masivnega lesa izognejo tovrstnim nevšečnostim, kadar se pri izdelavi ne odločijo za vse 

kvalitetnejše nadomestke masivnega lesa. Masivni les je med drugim zelo primeren za 

oblikovanje, česar z ostalimi materiali ni mogoče delati (Hayward, 2016). 

 »S predelavo lesa in uporabo različnih lepil se možnost njegove uporabe povečuje. Lesne 

plošče imajo izboljšane fizikalne lastnosti, z uporabo izbranih lepil pa postanejo še bolj 

odporne proti vodi, klimatskim vplivom, glivam, insektom, obrabi ipd. Lesne plošče 

uporabljajo v proizvodnji pohištva, notranje opreme in stavbnega pohištva, v gradbeništvu, 

ladjedelništvu, industriji vozil, za izdelavo glasbil in drugod. Za izdelavo lesnih plošč se 

uporablja tudi les slabše kakovosti, izkoristek pri predelavi lesa pa je boljši, kar vse poceni 

končne izdelke« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 3). 
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Preglednica 3.1: Različne vrste lesnih plošč glede na obliko predelanega lesa (Bedenkovič in 

Leban, 2016, str. 3). 

VEZANE PLOŠČE - furnirne plošče 

- mizarske plošče 

- plošče iz masivnega lesa 

- opažne plošče 

- posebne plošče 

SLOJNAT LES - furnirni les 

- lepljeni profili za stavbno pohištvo 

- lepljeni nosilci iz masivnega lesa 

VLAKNENE PLOŠČE - z nizko gostoto 

- s srednjo gostoto 

- zelo goste 

IVERNE PLOŠČE - enoslojne 

- troslojne 

- druge 

 

3.3.1 Vezane plošče 

»Vezane plošče so izdelane tako, da je med seboj zlepljenih več slojev lesa in drugih 

materialov (furnirjev, desk, vlaknenih ali ivernih plošč, sintetičnih ali izolacijskih materialov). 

Posamezni sloji so zlepljeni križno (pod pravim kotom). Tako so izboljšane fizikalne lastnosti 

plošč: delovanje je zanemarljivo majhno, trdnost plošč je izenačena v vzdolžni in prečni 

smeri, povečana je odpornost proti pokanju (pri vijačenju in žebljanju), omogočena je 

proizvodnja plošč velikih dimenzij, mogoče je krivljenje in oblikovanje plošč« (Bedenkovič, 

Leban, 2016, str. 4). 

 MIZARSKE PLOŠČE 

»Mizarske plošče so dimenzijsko stabilne ter imajo dobre mehanske lastnosti, še posebej 

upogibno trdnost. Plošče se dobro obdelujejo, zelo so primerne za površinsko obdelavo in 

plemenitenje s furnirjem in folijami. 

Mizarske plošče uporabljamo v proizvodnji kakovostnega pohištva, stropnih, stenskih in 

talnih oblog, elementov montažnih hiš ipd. Mizarske plošče, ki so izdelane z vodoodpornimi 

lepili, uporabljamo v ladjedelništvu, proizvodnji transportnih sredstev, protihrupnih ograj, 

reklamnih panojev« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 5).  
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Slika 3.2: Mizarska plošča (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 4). 

 

 

 FURNIRNE PLOŠČE 

»Furnirne plošče so sestavljene iz lihega števila furnirnih listov, zlepljenih med seboj pod 

pravim kotom. Za izdelavo furnirnih plošč za notranjo uporabo uporabimo sečninsko 

formaldehidno lepilo, za izdelavo furnirnih plošč, namenjenih za zunanjo uporabo in v 

ladjedelništvu, pa uporabimo vodoodporno lepilo« (Bedenkovič, Leban, 2016). 

Slika 3.3: Furnirna plošča: (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 7). 

 

 

3.3.2 Slojnat les 

»Osnovna značilnost slojnatega lesa je, da ga pridobivamo z lepljenjem slojev lesa ali furnirja,  

katerih vlakna potekajo vzporedno. Furnirni slojnat les je bolj znan pod imenom lameliran les. 

Proizvajamo ga praviloma iz bukovih furnirjev debeline od 0,5 do 1,5 mm, ki jih zlepimo v 

paket in stiskamo v različnih stiskalnicah (v kalupnih in ravnih). Furnirni slojnat les 

uporabljamo v gradbeništvu, za izdelavo krivljenega sedežnega pohištva, drugih krivljenih 

pohištvenih elementov itd.« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 14).  
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Slika 3.4: Furnirni slojnat les (Masiven les ali lesene plošče, 2016). 

 

 

3.3.3 Vlaknene plošče 

»Vlaknene plošče so izdelane iz vlaken, pridobljenih z razvlaknjevanjem sekancev različnih 

lesnih vrst. V proizvodnem postopku vlakna najprej posušijo in jih potem zlepijo skupaj z 

dodatkom sintetičnega lepila (sečninskoformaldehidnega, za vodoodporne vlaknene plošče pa 

fenolformaldehidnega). Plošče so obojestransko gladke« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 19). 

Dobre lastnosti vlaknenih plošč so, da so homogene, imajo veliko natezno in upogibno 

trdnost, odporne so proti udarcem, dobro držijo vijake in žeblje, so dimenzijsko stabilne, z 

dodatki so dokaj odporne proti vlagi, se odlično obdelujejo, robovi so gladki, lahko se barvajo 

in lakirajo, zelo dobro se lepijo, lahko jih stružimo, rezkamo, rezbarimo in vanje tudi 

vtisnemo ornamente.  

»Zaradi teh lastnosti so vsestransko uporabne. Največ se uporabljajo srednje goste ali MDF 

plošče. Surove ali z oplemeniteno površino jih uporabljamo v proizvodnji sobnega pohištva, 

stavbnega pohištva (vrat, polnil, stopnišč, predelnih sten, talnih in stropnih oblog), montažnih 

hiš, vozil, v ladjedelništvu, za izdelavo igrač, modelov« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 19).  

Slika 3.5: Vlaknena plošča (MDF) za krivljenje (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 20). 
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3.3.4 Iverne plošče 

»Za izdelavo iverne plošče se uporabi različno velike, a drobne koščke oziroma lesene opilke, 

ki so posušeni, stisnjeni in z lepilom povezani v ploščo. Ker iverne plošče nimajo izgleda lesa, 

lahko to storimo s furniranjem, kjer so zaradi vzdolžnega prereza lepo vidna vzdolž 

potekajoča lesena vlakna« (Hayward, 2016). 

»Po strukturi ločimo: 

• enoslojne plošče – iz iverja ene velikosti 

• troslojne plošče – zunanja sloja sta iz drobnega iverja, srednji sloj pa iz bolj grobega 

• plošče z enakomernim prehodom iverja – od najmanjšega iverja na površini do večjega v 

sredini plošče 

Iverne plošče ločimo še glede na položaj iverja, glede na gostoto in glede na namen uporabe. 

Iverne plošče z različnimi dodatki so lahko odporne na klimatske razmere, na vlago, na glive 

in insekte, na ogenj ipd. Iverne plošče so razmeroma poceni, imajo dobre mehanske in 

fizikalne lastnosti, a zahtevajo posebno tehnologijo obdelave. Največkrat jih uporabljamo 

oplemenitene z različnimi materiali. V primerjavi z ostalimi lesnimi ploščami imajo tudi nekaj 

slabih lastnosti: so dimenzijsko nestabilne, sproščajo formaldehid, se krušijo, imajo 

razmeroma majhno upogibno trdnost, niso dovolj elastične, slabo držijo vijake in se slabše 

obdelujejo. Uporabljamo jih v proizvodnji bivalnega pohištva, vrat, elementov stavbnega 

pohištva, oblog, gradbenih plošč, embalaže, montažnih hiš, transportnih sredstev ipd. Iverje 

stiskajo tudi v kalupih (delovni pulti, WC sedežne deske, palete, balkonske ograje itd.)« 

(Bedenkovič, Leban, 2016, str. 21). 

Slika 3.6: Surova iverna plošča (Bedenkovič 

in Leban, 2016, str. 22).

 

Slika 3.7: OSB
3
 iverna plošča (Bedenkovič, 

Leban, 2016, str. 22).   

  

                                                           
3
 Plošče z naključno poravnanimi lesenimi prameni (ang. Oriented Stand Board) 
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Slika 3.8: Iverna plošča, oblepljena s folijo 

(iveral) (Bedenkovič in Leban, 2016, str. 22).

  

Slika 3.9: Furnirana iverna plošča 

(Bedenkovič, Leban, 2016, str. 22).

  

3.3.5 Plemenitenje lesnih plošč 

»Za prekrivanje (plemenitenje, oblaganje, premazovanje) lesnih plošč uporabljamo različne 

materiale, kot so: furnir, kovinske in tekstilne obloge, dekorativne laminate, folije, barve in 

lake. 

 FOLIJE 

Folije so tanki prekrivni materiali, ki jih na površino plošč lepimo z lepili ali pa so 

impregnirane s tolikšno količino umetne smole, da so (v določenih pogojih) samolepilne. 

Lahko so papirne ali sintetične« (Bedenkovič, Leban, 2016, str. 23). 

 DEKORATIVNI LAMINATI 

»Dekorativni laminati ("ultrapas", umetnosmolni laminati) so obloge v obliki tankih plošč. 

Proizvajamo jih po posebnem postopku iz več vrst papirja, impregniranega z umetnimi 

smolami (melaminsko formaldehidna, fenolformaldehidna), zato jih tudi večkrat imenujemo 

umetnosmolni laminati. Lastnosti laminatov izhajajo iz lastnosti uporabljenih smol. 

Melaminska smola daje laminatu veliko odpornost proti obrabi, praskam, udarcem in 

kemikalijam. Fenolna smola v jedru vpliva na dimenzijsko stabilnost laminata, povečuje 

obstojnost proti toploti in vlagi ter daje potrebno elastičnost pri obdelavi. Poseben tip 

laminatov so tanjši laminati za naknadno oblikovanje ("postforming"), ki jih s specialnimi 

stroji oblikujemo in lepimo na posebno pripravljeno zaobljeno ploščo« (Bedenkovič, Leban, 

2016, str. 24). 
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3.3.6 Začetki in razvoj uporabe lepil in zaščitnih sredstev za les 

• LEPILA  

»V tem obdobju se je začel tudi razvoj lepil, ki vežejo dve površini zaradi površinskih in 

notranjih sil ter ustreznega tlaka. Zgodovinska odkritja dokazujejo, da so različna lepila 

poznale že najstarejše civilizacije. Kot prva veziva so prišli v poštev le nepredelani materiali: 

ilovica, smola idr., pozneje pa so se ljudje naučili uporabljati tudi lepilne snovi iz krvi, jajc, 

rib, mleka, kož in kosti. Lepila iz sintetičnih smol (najprej fenolnih) so začeli uporabljati leta 

1929, danes pa je njihova proizvodnja zelo razvita ter prilagojena posebnim zahtevam 

uporabnikov (odporna so proti vlagi in vodi, povišani temperaturi, staranju ipd.)« (Čermak, 

2001, str. 41). 

• MATERIALI ZA ZAŠČITO LESA 

»Površinska obdelava lesa je zadnje dejanje v proizvodnem procesu izdelave lesnih 

proizvodov, od katerega je veliki meri odvisna uspešnost celotnega dela. […] Potreba po 

olepšanju raznih lesenih predmetov je zelo stara. Umetnost lakiranja površin z laki, 

pridobljenimi iz smole nekaterih azijskih dreves, je bila zelo razvita na Daljnem vzhodu (na 

Kitajskem in Japonskem je dosegla zavidljivo raven že v 6. stoletju). Od tod so materiale in 

tehnike dela prenesli tudi v Evropo. V drugi polovici 20. stoletja so nova sintetična premazna 

sredstva bistveno vplivala na celotno tehnologijo obdelave lesa. Pomen površinske obdelave 

je dekorativna funkcija, uporabna funkcija, zaščitna funkcija in ekonomska funkcija. Sredstva 

za površinsko obdelavo lesa so sledila naglemu razvoju kemične industrije, prav tako pa tudi 

novostim na področju mehanske obdelave lesa« (Čermak, 2001, str. 41).   
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4 OPREMA INTERIERJA 

»Življenje posameznika in celotne družbe se je in se še vedno odraža v načinu bivanja. V 

vsakem zgodovinskem obdobju lahko opazujemo zrcaljenje kulture in umetnosti tudi v 

opremljanju bivalnega prostora s pohištvom. Skozi tisočletja civilizacije smo ljudje razvili 

različne oblike pohištvenih predmetov, čeprav še danes na stolih sedimo, za mizami 

posedamo in na ležiščih počivamo podobno kot pred stoletji. Pohištvo je lahko izdelano iz 

različnih materialov (na primer kovinsko pohištvo)« (Porekar Kacafura, Roškar, 2014, str. 1). 

4.1 Pomen opreme interierja 

Pomen pohištva definirajo različni avtorji na različne načine, vsem pa je skupno, da je to 

oprema stanovanjskih prostorov, kot so ležišča, mize, sedeži, omare itd. Stilno pohištvo 

ustreza posameznim obdobjem v razvoju umetnosti (gotsko, baročno stilno pohištvo itd.). 

Pohištvo so premični predmeti, ki človeka s svojo funkcionalnostjo razbremenijo in mu 

pomagajo pri vsakodnevnih dejavnostih, kot je sedenje (stoli, zofe) in spanje (postelje), prav 

tako se ga uporablja pri delu, ki zahteva stanje (pulti in različne mize), za shranjevanje raznih 

stvari (omare in police). Je pomemben del v oblikovalni in industrijski stroki. Poleg 

funkcionalne vloge ima pohištvo tudi  pomembno simbolno vlogo, saj je uporabljen tudi za 

verske namene. Izdelan je lahko iz različnih materialov, kot so kovine, plastika in les. 

Pohištvo se lahko izdeluje s pomočjo različnih tehnik in orodij, kar pogosto odraža lokalno 

kulturo. 

V današnjem modernem tehnološko razvitem svetu preživimo večino svojega časa v notranjih 

prostorih. Beseda dom navadno pomeni notranji prostor, ki ga lahko predstavlja soba, 

stanovanje, hiša in celo prikolica ali avtodom. Izobražujemo se v šolah in na fakultetah, jemo 

v restavracijah, delamo v trgovinah, pisarnah ali tovarnah. Rodimo se v porodnišnicah, se 

zdravimo v bolnišnicah, kjer lahko tudi umremo. Tudi rekreacija in preživljanje prostega časa 

ter nakupovanje so vse bolj umaknjeni v notranje prostore. Večina nas preživi čas v zunanjem 

okolju oziroma izven notranjih prostorov, ko gremo iz enega prostora do drugega, ko se 

rekreiramo, ko vrtnarimo, jadramo, planinarimo ali celo ko daljše obdobje kampiramo. Vse to 

so krajša obdobja, ko časa ne preživimo v notranjosti zgrajenih prostorov. Večina služb izvaja 

svoje dejavnosti v notranjih prostorih. Tistih, ki so vezana na zunanje okolje, je vse manj. 

Tudi prehajanje od ene do druge dejavnosti oziroma od enega konca do drugega večinoma 
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poteka s pomočjo prevoznih sredstev, kot je avto, avtobus, vlak, letalo in ladje. Ob dobrem 

premisleku lahko torej ocenimo, da v notranjih prostorih preživimo 90 odstotkov našega časa, 

z izjemo časa dopusta, ko je dnevni ritem življenja nekoliko drugačen in preživimo v 

notranjih prostorih manj časa, in sicer približno 50 odstotkov. Ne glede na to, kako radi 

imamo naravo, se modern način življenja odvija pretežno v interierju. Žal je še vedno tako, da 

večina prostorov, v katerih preživimo večji del svojega življenja, ni najbolj ustreznih. 

Prostori, kot so sobe, hodniki in avle, tipične šole, bolnišnice, pisarne, trgovine in tovarne so 

najpogosteje prepolni, neorganizirani, neprijetni in celo depresivni. Tudi prevozna sredstva so 

pogosto neudobna. Dom je prostor, ki si ga načeloma lahko uredimo tako, kot si sami želimo, 

kjer lahko sledimo lastnim potrebam, vendar smo tudi tu do neke mere omejeni, zaradi česar 

moramo delati kompromise med našimi potrebami ter željami in tem, kaj nam prostor in 

finančno stanje dopuščata. Vsem notranjim prostorom je skupno to, da nas varujejo pred 

vremenskimi vplivi, so naš intimni prostor, prostor, kjer lahko shranjujemo naše osebne stvari 

oziroma stvari, ki jih bolj ali manj potrebujemo v vsakdanjem življenju. Interier zahteva tudi 

notranjo opremo, ki jo uporabljamo za sedenje in ležanje, za pripravo obrokov in obedovanje, 

za delo, družabno življenje, branje in poslušanje glasbe. Za vse te aktivnosti potrebujemo 

posebno opremo, ki nam omogoča shranjevanje, kuhanje, zmrzovanje in hlajenje hrane, 

predvajanje glasbe. Dejstvo je, da je moderna civilizacija ustvarila dobiček in izgubo, vendar 

se ne glede na ustvarjen manko ne bomo vrnili k bolj preprostemu načinu življenja. Z 

modernim načinom življenja smo se navadili na preživljanje večine našega časa v notranjih 

prostorih, s tem pa smo si postavili nove norme, ki nas spodbujajo narediti oziroma opremiti 

notranje prostore kar se da ustrezno, uporabno, prijetno in vsesplošno vzpodbudno. Čeprav 

izgleda, da opremljanje prostorov ni nič kaj posebnega in je precej očitno, kako stvari 

delujejo, pa je vse skupaj vseeno bolj kompleksno, saj na opremljanje deluje veliko 

dejavnikov, vsak izmed njih pa potrebuje svojo obravnavo. 

4.2 Razvoj  potreb pri opremljanju bivalnih prostorov skozi čas  

Človek ali Homo sapiens (znanstveno ime), ki spada med velike opice iz rodu Homo, se je po 

dosedanjih znanstvenih odkritjih razvil pred približno 200.000 leti v Afriki. Večji del 

človekovega obstoja je človek živel v tesnem stiku z naravo. Kljub temu da ima v primerjavi z 

drugimi živalmi visoko razvite možgane, sposobnost abstraktnega mišljenja in 

samoopazovanja, je bil dolgo časa z naravo povezan tako kot ostale živalske vrste. Naravno 

okolje mu je nudilo osnovno zatočišče in hrano, ki si jo je moral najti oziroma ujeti sam.  
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 PREHOD IZ PALEOLITIKA V NEOLITIK 

Zaradi lova in nabiralništva ter posledično večanja populacije se je bil človek primoran seliti, 

zato ni bilo potrebe po ustvarjanju in urejanju stalnega zatočišča. Znanstveniki ocenjujejo, da 

je približno 10.000 let pr. n. št., še pred prehodom iz paleolitika v neolitik oziroma pred 

prehodom iz lova in nabiralništva v kmetijski način življenja, velikost človeške populacije 

štela manj kot štiri milijone ljudi. Človekove potrebe so se večale skupaj z njegovim 

razvojem. Prehod iz paleolitika v neolitik je bilo obdobje, ko je človek pričel razvijati 

drugačen način življenja. Gojiti je pričel rastline in živali, ki so zadovoljile potrebo po hrani, 

ki jo je moral prej iskati in loviti. Tak način življenja mu je omogočil, da je lahko pričel živeti 

bolj ustaljeno življenje na enem mestu. V tem času si je začel ustvarjati tudi bolj obstojno 

zatočišče in v njem prvo pohištvo, ki je bilo praktično in izdelano iz materialov, ki so bili 

enostavni za obdelavo in jih je lahko obdelal z razpoložljivimi in preprostimi orodji. (Pile, 

2000). 

Na svetu še vedno obstajajo območja, ki jih poseljujejo staroselci. (Pile, 2000) našteje in 

opisuje vasi v tropski Afriki, naselja v Sahari in Mongolski puščavi, prvotne Američane 

(ameriški Indijanci), Inuite in avstralske Aborigine. Le-ti še vedno živijo na način, ki je zelo 

podoben tistemu življenju, ki so ga živeli njihovi oziroma naši daljni predniki, zato 

predstavljajo dober primer začetkov razvoja zatočišča in njegove notranje opreme. Njihova 

gradnja je odvisna od karakteristik okolja, prsti, razpoložljivosti vode in materialov za 

gradnjo, predvsem pa je ključnega pomena podnebje. Ne glede na to, kakšen je tip gradnje 

bivališč, je vsem skupno to, da nudijo zatočišče in možnost preživetja z uporabo prostorov, 

namenjenih za opravljanje raznih vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. V njih se nahaja 

oprema za kuhanje in prehranjevanje, za hrambo orožja, za shranjevanje oblačil in odej, ki 

spominja na pohištvo. Primitivna ljudstva so uporabljala oziroma uporabljajo stole in mize 

zelo redko. Namesto na stolih sedijo na tleh, tla pa jim predstavljajo tudi površino, ki jim služi 

kot miza. Namesto postelj najpogosteje uporabljajo materiale, ki so brez dodatnega ogrodja 

položeni na gola tla. V nekaterih bivališčih se pojavljajo najbolj osnovne oblike pohištva iz 

najbolj osnovnih materialov, ki služijo kot police, razni predmeti za shranjevanje, kot so na 

primer košare. 

Danes nam o prvih bivališčih, opremljenih s pohištvom, pričajo nekateri ohranjeni arheološki 

ostanki v obliki slik, stenskih fresk, kipov in tudi ostanki starodavnih bivališč in grobnic, ki 

nam pomagajo pri oceni, kdaj in kako je potekal napredek, razvoj ter stil v oblikovanju 
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materialov, uporabljenih v opremi interierja, to pa nam hkrati pomaga pri prepoznavi 

značilnosti posameznega obdobja. Od bivališč, zgrajenih v prazgodovini, so se ohranila le 

tista, ki so bila narejena iz vzdržljivih materialov, to je predvsem kamen. Uporabljali so 

materiale, ki so jih imeli na voljo in so bili lahki za obdelavo. Najbolj enostavni za obdelavo 

so bili različni materiali rastlinskega izvora, kot so na primer vejice in veje, listje ter živalska 

koža. Zaradi svoje kemijske sestave so nagnjeni h gnitju in razpadu v relativno kratkemu času 

in so zato neprimerni za ohranitev v tako dolgem časovnem obdobju, kot nam ga predstavlja 

prazgodovina (Pile, 2000). 

O uporabi pohištva v neolitiku priča do sedaj najstarejše odkrito naselje na Škotskem otoku 

Orkney, ki je bilo zgrajeno 3700 pr. n. št. Kamnite hiše so bile dobro opremljene s kamnitim 

pohištvom. Imeli so omare, predalnike, postelje, police in kamnite sedeže (slika 5.1.)  

Slika 4.1: Pohištvo iz obdobja neolitika (Padraig, 2016).  

 

 

S človekovim razvojem so se vzporedno razvijale tudi potrebe. Vzporedno z  naraščanjem 

človeške populacije in njenih potreb je naraščal tudi tehnološki razvoj, kar je vplivalo na 

izdelavo in kakovost vse bolj specializiranih predmetov, potrebnih za zadovoljevanje 

vsakodnevnih potreb. Vse to je posledično vplivalo na blagovno menjavo in kasneje na 

trgovino. Približno 4000 let pr. n. št. so začela nastajati večja naselja in celo mesta. V tem 

obdobju se je začel tudi razvoj številk in jezika, s čimer se je pričela zapisovati tudi 

zgodovina. S pomočjo zapisov določenih dogodkov, imen in datumov lahko s precejšnjo 
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gotovostjo predpostavimo, kako je potekal razvoj človeštva in civilizacije in s tem razvoj 

interierja oziroma opreme interierja, ki je trajal nekaj tisoč let in se še ni končal. 

4.3 Vpliv trgovskih poti 

Na razvoj interierja in njegove opreme so močno vplivale tudi trgovske poti in preseljevanja, 

ki segajo globoko v zgodovino človeštva, začetki so predvsem v obdobju neolitika. 3500 pr. 

n. št. se je v Mezopotamiji med rekama Evfrat in Tigris razvila prva visoka civilizacija v 

zgodovini, nastajale so tudi prve menjave blaga. Na ta način je prihajalo do izmenjave 

materialov, ki so na določenem geografskem območju prisotni, medtem ko so na drugem 

območju omejeni ali pa jih sploh ni. Naravni obnovljivi ali neobnovljivi viri v obliki surovin 

že od nekdaj predstavljajo material za obdelavo, izdelavo in uporabo v različne namene. 

Trgovske poti in preseljevanja niso pomenili le izmenjave materiala, ampak tudi izmenjavo 

idej, kulture, vere ipd (Pile, 2000). 
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5 UPORABA LESA ZA IZDELAVO POHIŠTVA 

 »Les je v primerjavi z ostalimi materiali okolju prijazen proizvod in v težnji po zmanjševanju 

onesnaženosti okolja je uporaba lesa zelo primerna. Les je naraven, privlačen in ustvarja 

ugodno vzdušje, hkrati je energetsko učinkovit, obnovljiv in ublažuje klimatske spremembe. 

Les je material za današnji čas. Tega se premalo zavedamo, še posebej v Sloveniji, ki 

razpolaga z neizmernim gozdnim bogastvom. Les je edina surovina, ki jo imamo v izobilju in 

jo moramo predelati doma do najvišje možne dodane vrednosti. Ob sodobnih načelih 

trajnostnega razvoja, uredbi Kjotskega protokola za zmanjševanje uporabe fosilnih goriv in 

zviševanju cene energije je nerazumljivo, da Slovenija v svojih strateških razvojnih programih 

daje premalo poudarka gozdu in predelavi lesa« (Krajner, 2008, str. 33). 

»Pogorevc (2006) pravi, da bo les kot naravni material na veljavi v prihodnje vsekakor 

pridobival, saj je v primerjavi z drugimi materiali (kovina, plastika) energetsko bistveno manj 

potraten in okolju prijaznejši. Slovenski izdelki so zaradi konkurenčnega pritiska v zadnjih 

letih postali predragi, pa tudi tehnološko in oblikovno se ne posodabljajo dovolj hitro, da bi 

lahko obdržali (še vedno) dokaj ugodne cenovne pozicije (Krajner, 2008, str. 33). . 

»Razvojna vizija v Evropski uniji (EU) temelji na treh ključnih vsebinah: »živeti z lesom«, 

"graditi z lesom" in "les kot zelena energija". Les kot obnovljiv material bo zopet pridobival 

na veljavi, posebej še ob zaostrenih pogojih pridobivanja in uporabe nafte.  

Poleg stroškovne konkurenčnosti lesa v primerjavi s plastiko in kovinami ima les pozitivno 

vlogo v razgradnji kot nadaljnja surovina za reciklažo in vse bolj tudi za pridobivanje "zelene 

energije". Les in gozd kot njegov podrast sta vse bolj pomembna dejavnika absorbcije 

ogljikovega dioksida in pljuča novega razvoja, ohranjanja poseljenosti in ruralnega razvoja ter 

turizma.  

Ravno lesna industrija in pohištvena industrija pa je sektor, kjer Evropa želi obdržati in tudi 

bistveno nadgraditi svoje konkurenčne prednosti pred ostalimi, tj. prednosti, ki izhajajo iz 

sonaravnosti in že sedaj intenzivno prisotne tehnologije znanj« (Krajner, 2008, str. 47). 

 »Glavni problemi, s katerimi se spopada pohištvena industrija, so naraščajoči uvoz blaga iz 

"cenejših" prekomorskih dežel, previsoke davčne obremenitve, visoki stroški pri uvozu 

surovin v primerjavi s prostim uvozom gotovih izdelkov. Mala in srednja podjetja so glede 

intelektualne "kraje" dizajna, inovacij in vzorcev nezaščitena in zato eksistencialno ogrožena. 
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Zaradi naštetih in še drugih težav je v zadnjih letih proizvodnja pohištva v EU padla, uvoz pa 

je skokovito naraščal. V 25 državah, članicah EU, je v letu 2005 ta panoga zaposlovala 2,7 

milijona delavcev in ustvarila približno 165 milijard evrov prometa« (Krajner, 2008, str. 48). 

»V 90. letih se je na primer začelo zmanjševati povpraševanje po lesenem pohištvu, katerega 

je pričela nadomeščati uporaba alternativnih materialov« (Krajner, 2008, str. 48). 

5.1 Zgodovina izdelave pohištva 

Nekoč se je pohištvo izdelovalo v manjšem obsegu, saj so bile potrebe ljudi drugačne, na nek 

način manjše; na eni strani zaradi potreb in po drugi strani zaradi dostopnosti, tako cenovne 

kot z vidika izbire. Svetova populacija je bila manjša, transport je bil težji in zato dražji, to je 

bil tudi razlog, da so se ljudje posluževali lokalnih proizvodov. Kljub uporabi orodij, kasneje 

strojev, ki so se v vseh pogledih stalno razvijala, ni bilo masovne proizvodnje. 

Izdelava pohištva je starodavna obrt, ki se od današnje razlikuje po vrsti materialov, načina 

pridobivanja materialov in njihove obdelave. Primerki starodavnega pohištva so redki, znanje 

o njem si pridobivamo predvsem iz ostankov kitajskih, indijskih, egipčanskih, 

mezopotamskih, grških in rimskih poslikav, ki upodabljajo postelje, mize, stole, škatle, 

pručke, skrinje in druge kose pohištva, narejene iz lesa. V starem Egiptu so že poznali 

furniranje, ki so ga uporabljali za izdelovanje krst z veliko obstojnostjo. Tudi Rimljani so 

poznali furniranje, čeprav predvsem v dekorativne namene. Stenske poslikave v Pompejih 

prikazujejo enostavne lesene mize in klopi, ki so se uporabljale v kuhinjah in delavnicah, 

pogoste so bile tudi omare s policami. Skrinje so bile prekrite s ploščami ali vezane z železom 

(Pile, 2000). 

Spodnji sliki prikazujeta starodavno egipčansko lesno obrt in nekaj primerkov opreme 

interierja. Takratni obrtniki so uporabljali enostavna ročna orodja, delo pa so opravljali čepe s 

pomočjo pručk. Za podlago so uporabili tla ali enostavne delovne površine. 
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Slika 5.1: Egipčanska lesna obrt iz približno 1450 let pr. n. št.  (The history of furniture, 

2005).  

 

 

Slika 5.2: Starodavno egipčansko pohištvo. Lesena postelja z nogami v obliki bikovih nog.  

Tebe, 19. dinastija, približno 1250 pr. n. št. (Furniture of Ancient Egypt, 2016).  

 

 

Slika 5.3: Reprodukcija notranjosti hiše s posteljo iz železne dobe (Museum, 2008). 
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Slika 5.4: Kuhinja iz Pompejev, ki jih je 24. avgusta leta 79 uničil piroklastični tok ognjenika 

Vezuv (Julius, 2010). 

 

 

5.1.1 Srednji vek  

Zgodnji srednji vek je bil veliko bolj reven na področju pohištva v gospodinjstvih, kot je bilo 

to za časa rimskega cesarstva. V poznem srednjem veku, 14. in 15. stoletje, se je življenjski 

standard pričel počasi vzpenjati in voditi v novo obdobje. V tem obdobju so se misli pričele 

počasi obračati k človeku kot individuumu, širila so se miselna obzorja. To obdobje sta 

zaznamovala izum tiskarskega stroja, ki je omogočil množično informiranje, in raziskovanja 

sveta kot posledica želje po begu iz mračnega sveta, po ugledu in avanturah. Krištof Kolumb 

je 1492 odkril Ameriko, s čimer se je tudi zaključilo obdobje srednjega veka. Prišlo je tudi do 

porasta meščanske kulture. Vse to je pripeljalo do velikega porasta v izdelovanju novih, 

različnih vrst pohištva. S pohištvom dobro opremljene so bile predvsem verske ustanove. 

5.1.2 Novi vek 

- Industrijska revolucija 

Prva industrijska revolucija je pomenila obdobje prehoda iz ročne v strojno proizvodnjo. 

Začela se je leta 1780 z izumom parnega stroja. Značilno za to obdobje je bil nagel padec cen 

izdelkov, nagel napredek znanosti, povečala se je tudi uporaba električne energije. Posledica 

industrijske revolucije je bilo vedno večje število novih kolonij, več kapitala in mirnejše 

politično življenje. Poleg tega je ta revolucija v družbo vnesla spremembe, zaradi katerih je 
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kasneje nastopila druga industrijska revolucija. Omeniti je treba še povečanje priseljevanja 

delavcev (bivših kmetov) iz vasi v mesta. 

Vedno večja dovršenost v tehniki je prinesla velike spremembe izdelovalcem pohištva. Do 

takrat so pohištvo izdelovali isti obrtniki, ki so izvajali ostala lesna gradbena dela. Vse 

potrebno znanje, od oblikovanja, proizvajanja pa tudi do prodaje izdelka, je bilo združeno v 

eni sami osebi – obrtniku. Okoliščine so lesne obrtnike razdelile na dva bolj specializirana 

poklica, in sicer na tesarja in mizarja. Najpomembnejši tehnični dejavnik je bilo spoznanje 

oziroma ponovno spoznavanje furniranja, ki se je začelo v zahodni Evropi, potem Britaniji, 

Severni Ameriki in drugod.  

5.1.3 17. in 18. stoletje 

V 17. in 18. stoletju so se poleg furniranja pričeli novi načini gradnje in izdelovanja pohištva, 

ki so potekali vzporedno z naraščajočim življenjskim standardom, ki je vplival na 

povpraševanje po pohištvu. Nov način gradnje in izdelovanja je vplival tudi na nove načine 

uporabe materialov. Takrat so spremembe vplivale tudi na izdelavo stolov, katerih noge so do 

takrat stružili, nato pa so jih pričeli stilsko oblikovati. Takrat je nastala nova veja v mizarstvu, 

ki je bila specializirana za stole. Zaradi razvoja znanja, novih tehnik izdelave, novih 

materialov in vse večjega povpraševanja se je delo začelo deliti in obrtniki so postali 

specializirani za določen segment v poteku obdelave in izdelave pohištva; tako je strugarstvo 

postalo nova veja v mizarstvu.  

- Druga industrijska revolucija 

Druga industrijska revolucija je pomenila prelomnico, saj je motor z notranjim zgorevanjem 

prevzel vlogo, ki jo je pred tem imel parni stroj, namesto premoga pa je glavno vlogo 

proizvajanja energije prevzela nafta. Z industrializacijo se je v Združenih državah Amerike 

pričelo povečano priseljevanje. V osrednjem delu je pomenila predvsem začetek sodobnega 

kmetijstva. Najpomembnejšo vlogo sta dobili živinoreja in proizvodnja žit. Na jugu pa je bila 

najpomembnejša posledica plantažno gospodarstvo, kar je privedlo do enega največjih 

madežev v zgodovini ZDA ‒ suženjstvo. 

Tako se je v ZDA začela velika koncentracija kapitala, kar je omogočilo uporabo znanstvenih 

dosežkov neposredno v proizvodnji. Prav zaradi tega so ZDA okoli leta 1900 prevzele 

vodilno vlogo v svetovnem gospodarstvu, v Aziji je najhitreje napredovala Japonska, v Evropi 

pa nemško cesarstvo. 
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5.1.4 19. stoletje 

V 19. stoletju se je zgodila pomembna sprememba, ko se je proizvodnja pohištva ločila od 

prodaje pohištva. Mizar je sprejemal naročila strank, ki so se lahko z njim predčasno 

posvetovale, lahko pa so si pomagali tudi z dizajnerskimi knjigami. Bogatejši so si lahko 

pridobili nasvete tudi od arhitekta ali oblikovalca. V drugi polovici 19. stoletja so postali 

popularni razstavni saloni, ki so bili del delavnice. Večje trgovine so obdržale svoje 

delavnice, kjer so bili določeni artikli izdelani, čeprav je bila takrat že praksa, da so večino 

pohištva prodajala večja podjetja, ki so izdelovala pohištvo. 

5.1.5 Sodobnost 

Sodobna proizvodnja pohištva, za razliko od njegovih temeljev, predstavlja glavno množično 

industrijsko proizvodnjo v Evropi, ZDA in drugih razvitih regijah. To je v veliki meri 

industrija 20. stoletja. Njen razvoj je vplival na množično rast trga potrošnikov ter razvoj 

tehnike za množično proizvodnjo, ki je zamenjala obrt, ki je segala od najstarejših civilizacij« 

(Hayward, 2016, str. 15). 

Za pohištveno industrijo se štejejo vsa podjetja in dejavnosti, ki so vključene v načrtovanje, 

proizvodnjo, distribucijo in prodajo funkcionalnih in dekorativnih predmetov gospodinjske 

opreme. 

5.2 Odpadki v izdelavi lesenega pohištva 

Lesna pohištvena industrija v svoji proizvodnji izvaja postopke, s katerimi bremeni okolje. 

Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi pohištva, so na primer barve, laki, loščila, lepila ipd., 

ki ob neustrezni uporabi lahko škodljivo vplivajo na okolje in ljudi. Poleg kemijskih snovi, ki 

nastajajo kot stranski produkt za zaščito lesa, pa kot stranski produkt pri obdelavi lesa 

nastajajo tudi žagovina in odpadni les. Zakonski predpisi, ki jih narekuje država in EU, 

zahtevajo pravilno ravnanje z odpadnimi snovmi, ki nastanejo kot stranski produkt 

proizvodnje, za zaščito okolja in ljudi. Najboljša rešitev pri opravilu z odpadki je 

preprečevanje nastajanja le-teh in onesnaženje. To pomeni, da je treba reducirati količino 

odpadkov in strupov, ki nastajajo v proizvodnji. Pomembno je, da pri preprečevanju 

onesnaževanja okolja razmišljamo, kako in na katerih točkah proizvodnja bremeni okolje, saj 

lahko le na ta način zmanjšamo negativne vplive oziroma preprečujemo nastajanje odpadkov 

in posledično onesnaževanje. 
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5.2.1  Gospodarjenje z odpadnim lesom 

Zaradi cilja varovanja zdravja in okolja ter učinkovitega gospodarjenja z odpadki in biomaso 

je obravnava odpadnega lesa z vidika ponovne uporabe oziroma recikliranja v Evropi vse bolj 

aktualna. Možnost izkoriščanja lesnih ostankov in biomase je razlog, da so izšle številne 

evropske direktive, ki vsebinsko opredeljujejo odpadni les ali biomaso in so vsebinsko 

implementirane v številnih slovenskih in nemških zakonih. Slovenska in nemška zakonodaja 

sta si v nekaterih pogledih podobni, v nekaterih pa precej različni (Vimpolšek, Lerher, Potrč, 

Mikuljan, Kutnar, 2014). 

»Zakonodajno področje želi standardizirati pravo v EU in poskrbeti za civilizacijski 

napredek« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 166). »V članku so se odločili za obravnavo Slovenije 

in Nemčije, ker nemško pravo velja za rigoroznejše in med strokovnjaki za avantgardo, ki 

kaže Evropi pravo pot in zgled številnim urejevalcem nacionalnih zakonodaj. Želeli so 

proučiti, kje je Slovenija pri lesnih ostankih in biomasi v primerjavi z Nemčijo« (Vimpolšek, 

idr., 2014, str. 166). 

5.2.2 Odpadni les 

 DEFINICIJA ODPADKA 

»Ker odpadki (angl. waste; nem. der Abfall) večinoma nastajajo bodisi ob koncu življenjske 

dobe izdelka (odsluženi izdelki) ali na kraju, kjer se opravlja proizvodni proces nekega 

izdelka (stranski proizvodi), je termin odpadka v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

[SAZU, 2000] definiran kot: (1) kar se v gospodinjstvu, vsakdanjem življenju izloči, zavrže 

kot neuporabno; (2) kar se pri predelavi, obdelavi česa odstrani, izloči kot neuporabno za 

prvotni namen.  

V EU je pojem odpadek definiran skoraj vedno in povsod enako: V Evropski skupnosti [ES, 

2008], Sloveniji [RS, 2011] in Nemčiji [BRD, 2012] kot snov ali predmet, ki ga imetnik 

zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Termin odpadek v vseh primerih opisuje predvsem 

dejanje imetnika odpadkov« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 167). 

 LESNI ODPADEK KOT SEKUNDARNA SUROVINA 

»Marsikdaj bi bila možna nadaljnja uporaba "odpadka" tudi za enak (prvotni) namen. Ker si 

Direktiva o odpadkih [ES, 2008] prizadeva uresničevati in izpolnjevati najvišja mesta v 

hierarhiji ravnanja z odpadki, ni več zadosti definirati samo dejanje imetnika odpadkov, pač 
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pa je treba narediti korak naprej in z vpeljavo novega izraza (na primer sekundarne surovine) 

opredeliti tudi stanje odpadkov. Sekundarne surovine so v  Direktivi [ES, 2008] zaznane v 

členu 5 kot stranski proizvodi, ki se lahko štejejo za surovine in ne za odpadke, če so 

izpolnjeni določeni pogoji. To za zdaj predstavlja  predvsem lesne ostanke, ne pa odsluženega 

lesa iz trgovin in industrije ter gradbeništva in gospodinjstev, ki lahko prav tako predstavljajo 

kvalitetno sekundarno surovino« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 167). 

»Avtorji članka zagovarjajo omejitev uporabe termina odpadek le na čas, ko je le-ta v 

postopku zbiranja, nato bi bilo v času, ko so tovrstne surovine že ustrezno pregledane in 

klasificirane, smiselno uporabiti termin sekundarna surovina. […] Pri tem bi kvalitativno 

ločevali zbrane surovine in strokovno opredelili stanje surovin. Za lesne ostanke in odslužen 

les to lahko pomeni drevesno vrsto, čistost, stanje in vlažnost. S tovrstno obravnavo bi lahko 

dosegli več ciljev hkrati: (1) večja količina ustrezno sortiranih odpadkov; (2) boljša kvaliteta 

lesnih odpadkov v postopkih predelave; (3) približevanje najvišjim mestom v hierarhiji 

ravnanja z odpadki; (4) manj odpadkov na odlagališčih; (5) več "zelenih" delovnih mest; (6) 

zniževanje cen končnih izdelkov in proporcionalnih kapitalskih izdatkov; (7) povečanje 

stopnje rasti proizvodnje« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 167). 

5.2.3 Ravnanje z lesnimi odpadki 

»Les je edina naravno obnovljiva surovina, ki jo imamo v Sloveniji v relativnem izobilju. V 

Evropi se soočamo s presežki lesa, v bližnji prihodnosti, predvidoma od leta 2020 do 2050, pa 

bo po napovedih strokovnjakov Evropske zveze papirničarjev CEPI (Confederation of 

European paper industries) lesa začelo primanjkovati. Glavni vzrok za to bo veliko naraščanje 

potreb po lesu, papirju in lesnih materialih na Kitajskem in v Indiji, kjer jim lesa že 

primanjkuje. Zato se moramo naučiti les čim bolj smotrno izrabljati že danes, da bomo 

pripravljeni na čase pomanjkanja te surovine. 

Predvsem v Evropi se je zato v zadnjem desetletju uveljavila politika kaskadne oziroma 

stopenjske rabe lesa. Tovrstna raba odseva dejstvo, da ima les več življenjskih krogov. Les je 

material z vsaj dvema ali tremi uporabnostnimi cikli: najprej ga uporabimo kot izdelek (žagan 

les, gradbene komponente, pohištvo), drugič kot material v reciklirnem procesu (plošče ali 

papir) in nazadnje za pridobivanje energije. Konkurenčni materiali (plastika, jeklo, beton) 

sicer utegnejo imeti nekaj tehničnih prednosti, vendar sta njihovo energijsko in okoljsko 

ravnovesje na podlagi kriterijev ocene življenjskega cikla (LCA) bistveno slabša od lesa« 

(Humar, 2016).  
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Hierarhija ravnanja z odpadki določa prednostni vrstni red, ki pomeni najboljšo celovito 

možnost za okolje v okviru zakonodaje in politike o odpadkih (Vimpolšek, idr., 2014). 

»V Sloveniji in Nemčiji direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravje ljudi s 

preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z 

njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti 

takšne uporabe. V EU se uporablja naslednja hierarhija ravnanja z odpadki, ki je zavezujoča 

tudi za lesne odpadke:  

(a) preprečevanje nastajanja, 

(b) priprava za ponovno uporabo, 

(c) recikliranje, 

(d) druga predelava, na primer energetska, in 

(e) odlaganje« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 167). 

 

5.2.4 Nevarni in nenevarni lesni odpadki 

»Surovine oziroma odpadki so pri posameznem viru razdeljeni v nevarne in nenevarne 

odpadke« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 167). 

»Nevarne lastnosti za les izhajajo predvsem iz naslednjih področij: (1) sredstev za  zaščito 

lesa, (2) halogeniranih organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila, razen inertnih 

polimeriziranih materialov, (3) črnil, barvil, pigmentov, barv, lakov in podobnih premazov ter 

(4) smol, lateksa, plastifikatorjev, lepil/pritrjevalcev« (Vimpolšek, idr., 2014, str. 168). 

5.2.5 Uporaba odpadnega lesa 

EU nima posebnih zakonskih osnov za odpadni les, tudi v slovenski zakonodaji nimamo 

posebej opredeljenega gospodarjenja z odpadnim lesom, medtem ko ima Nemčija v veljavi 

Uredbo o gospodarjenju z odpadnim lesom, ki določa specifične zahteve, ki se nanašajo na 

recikliranje in izrabo energije kakor tudi na odstranjevanje lesnih ostankov in odsluženega 

lesa (Vimpolšek, idr., 2014). 

5.2.6 Odslužen les – še neizkoriščen vir surovin v Sloveniji 

»V skladu s kaskadno rabo lesa je tako bistvenega pomena izrabiti les tudi po koncu njegove 

življenjske dobe. Za takšen les se je uveljavilo več izrazov. V nemščini ga označujemo za 
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Altholz, v angleščini pa recovered wood ali post consumed wood. V slovenščini se je v 

zadnjem času uveljavil termin odslužen les. Značilen primer odsluženega lesa je na primer 

staro pohištvo, ki ga pripravimo za kosovni odvoz« (Humar, 2016). 

 RAVNANJE Z ODSLUŽENIM LESOM 

»To pohištvo lahko vnovič uporabimo (kot omaro nekje drugje), ga recikliramo v iverne 

plošče ali uporabimo v energetske namene. Najslabša možnost pa je, da ga odložimo na 

deponijo. Poleg tega med odslužen les sodita še odpadni lesen pakirni material (palete, gajbice 

…), les, ki ga pridobimo z rušenjem stavb […] Kakor koli, v nobenem primeru pa ne smemo 

enačiti odsluženega lesa z lesnimi ostanki ali odpadki« (Humar, 2016). 

 RAZLIKA MED ODSLUŽENIM LESOM IN LESNI ODPADKI 

»Odpadki so v skladu z najnovejšo definicijo snovi, za katere ne obstaja nobena tehnologija 

predelave in jih moramo zato odložiti na deponije. Po drugi strani pa lesni ostanki nastajajo 

med industrijsko predelavo lesa in jih uporabljamo kot surovino za izdelavo lesnih 

kompozitov ali v energetske namene. Bistvena razlika med lesnimi ostanki in odsluženim 

lesom je tudi dejstvo, da lesni ostanki nastajajo točkasto, v lesno predelovalnih podjetjih, 

medtem ko odslužen les prihaja iz uporabe praktično v vsakem gospodinjstvu. Poleg tega rabo 

odsluženega lesa pogosto omejuje prisotnost onesnažil, ki so v les vnesena skozi uporabo ali 

razgradnjo« (Humar, 2016). 

 ONESNAŽILA NA ODSLUŽENEM LESU 

»Najpogostejša onesnažila so cinkove, titanove in svinčeve spojine v premazih, bakrove 

spojine, ki smo jih v les vnesli zaradi zaščite pred lesnimi škodljivci, in klorove spojine. 

Ravno klorove spojine pa v zadnjem času povzročajo številne težave pri rabi odsluženega lesa 

in lesnih ostankov v energetske namene. Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno 

gorivo iz leta 2008 postavlja mejno vrednost za klor v lesu (150 ppm) tako nizko, da pogosto 

mejno vrednost presežejo že sveže posekane hitrorastoče vrste. Poleg tega prihaja do pogostih 

kontaminacij s klorom zaradi transporta pozimi po soljenih cestah, dvoriščih … Zato je mejna 

vrednost klora za surovino za proizvodnjo lesnih kompozitov precej višja in znaša 1000 ppm. 

Zato menim, da je ta Uredba povsem neživljenjska in bi jo bilo nujno čim bolj prilagoditi 

realnim razmeram« (Humar, 2016). 
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 MOŽNOSTI IZRABE ODSLUŽENEGA LESA KOT SUROVINE 

»Lahko rečemo, da so potenciali odsluženega lesa na Slovenskem še neizkoriščeni. Zaradi 

onesnaženosti z anorganskimi ali organskimi onesnaževali je po mojem mnenju odslužen les 

najbolj smiselno izkoriščati v energetske namene. S tem se zmanjša cenovni pritisk tudi na 

ostale porabnike lesa, ne nazadnje pa s tem preprečimo tudi odlaganje še uporabne surovine 

na odlagališča, kajti pri anaerobni razgradnji lesa nastaja izredno pomemben toplogredni plin, 

tj. metan, ki ima izrazito negativen vpliv na segrevanje ozračja. Poleg tega je zmogljivost 

odlagališč omejena in javnost je izredno nenaklonjena odpiranju novih. V vsakem primeru pa 

mora energetska izraba potekati v ustreznih kotlih s kakovostnim filtriranjem dimnih plinov, 

ki preprečujejo izhajanje strupenih dimnih plinov ali težkih kovin« (Humar, 2016). 
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6 VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE 

6.1 Ekosistem  

Strokovnjaki so si enotni, ko je govora o razlogih za vse slabše stanje ekosistemov. Kot glavni 

faktor uničevanja naravnih sistemov izpostavljajo vpliv človekovih dejavnosti, ki so posledica 

potreb in s tem potrošnje kot največjim problemom sodobnega časa. Ljudje s svojimi 

potrebami in razsipnimi razvadami, ki jih ustvarja kapital, uničujemo ekosisteme, ki nam 

omogočajo obstoj, nam nudijo blagostanje in osnovne vire, ti pa morajo biti kakovostni in 

razpoložljivi. 

Če želimo razumeti posledice obremenjevanja okolja z odpadnimi snovmi, ki jih proizvaja 

človek ob zadovoljevanju svojih vsakodnevnih življenjskih potreb in razvad, moramo najprej 

dobro razumeti bistvo in delovanje ekosistemov. 

»Ekosistemi so funkcionalne enote pokrajine, ki imajo sposobnost samovzdrževanja. 

Delovanje ekosistemov temelji na mreži povezav med organizmi in je odvisno od njihove 

velikosti, zgradbe, vitalnosti in prožnosti. V naravnih razmerah so elementi v dinamičnem 

ravnovesju in ne prihaja do presežkov oziroma primanjkljajev v pretoku energije in motenj v 

kroženju snovi. Taki ekosistemi s svojim delovanjem oblikujejo ugodne življenjske razmere 

in zagotavljajo različne vire za človeka in druge organizme, kar danes poznamo kot 

ekosistemske storitve. Naši vplivi in posegi mrežo odnosov in procesov v ekosistemu 

prekinejo ali zmotijo, kar se odraža v pomanjkanju in slabi kakovosti virov in spreminjanju 

razmer v okolju. Zato je edina nadaljnja pot človeštva ohranjanje procesov v naravi. To 

pomeni, da moramo gospodariti ekološko trajnostno, ekonomsko učinkovito in pošteno s 

socialnega vidika« (Gaberščik, 2008, str. 97).  

6.2 Stanje ekosistemov 

»Ekosistem je dinamična celota, kar pomeni, da se v njih neprestano odvijajo procesi, ki 

povzročajo spremembe. Kakšno bo delovanje ekosistema po teh spremembah, je odvisno od 

njegove prožnosti, vitalnosti in organizacije. Različni naravni dogodki (poplave, suše, požari, 

zmrzali, ognjeniški izbruhi in podobno) povzročajo spremembe v delovanju in zgradbi 
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ekosistema, obnavljanje le-tega pa je dolgotrajno. Človeški vplivi (povečane vsebnosti 

toplogrednih plinov v ozračju, tanjšanje ozonskega sloja, kopičenje škodljivih snovi, 

neposredna degradacija ekosistema v urbane, industrijske in kmetijske površine) povzročajo 

ekosistemu stres ali motnjo, saj je spreminjanje in izginjanje združb, zmanjševanje biotske 

pestrosti in podnebne spremembe privedlo do motenj v kroženju snovi in pretoku energije.  

»Danes je že očitno, da se zaradi globalnih sprememb klime, degradacije tal in zmanjšanja 

biotske pestrosti zmanjšuje potencial planeta Zemlje za vzdrževanje življenja« (Gaberščik, 

2008, str. 100). 

»Poročilo o stanju ekosistemov na prelomu tisočletja (Millennium Ecosystem Assessment), ki 

ga je pripravil Svetovni inštitut za vire (World Resource Institute), podaja 4 glavne 

ugotovitve. 1) Ljudje v zadnjih petdesetih letih spreminjamo ekosisteme hitreje in v večjem 

obsegu kot kadar koli doslej, kar se odraža v občutni in nepovratni izgubi biotske pestrosti. 2) 

Poseganje v naravo je sicer prispevalo k povečanemu razvoju, kar pa je zavajajoče, saj je 

vedno bolj očitno, da spremembe v naravi, ki zaradi tega nastajajo (pomanjkanje vode, 

nepredvideni dogodki, kot so poplave in suše, širjenje bolezni …), pomenijo vedno večje 

stroške za blaženje učinkov. Obenem pa povečujejo revščino na nekaterih območjih ter 

pomenijo slabše stanje okolja in virov za prihodnje generacije. 3) Raziskave kažejo, da je v 

prvi  polovici tega stoletja zaradi vztrajnosti procesov možno še dodatno poslabšanje stanja. 

4) Izboljšanje stanja ekosistemov je možno le ob znatni spremembi našega delovanja in 

odnosa do narave« (Gaberščik, 2008, str. 97). 

6.3 Nosilna sposobnost Zemlje 

V soboto, 4. 6. 2016, je ob 11. uri in 51 minut svetovno prebivalstvo znašalo 7,427,098,777 

ljudi.  

»Glede na najverjetnejšo demografsko projekcijo ZN se bo število ljudi na Zemlji leta 2050 

povečalo na 9,2 milijarde. Prebivalstvo se bo najbolj povečalo v regijah, ki že danes ne 

zmorejo prehraniti svojih prebivalcev. Poleg tega se z gospodarskim razvojem držav 

povečujejo tudi zahteve njenih prebivalcev po izboljšani prehrani. Tako se zaradi naraščajočih 

zahtev po hrani v prihodnosti pojavlja vprašanje, koliko ljudi na Zemlji preživi oziroma 

kolikšna je nosilna sposobnost Zemlje za človeštvo« (Kustec, 2009, str. 1).  

»Zemlja ima danes največje število prebivalcev v svoji zgodovini. In čeprav se število ljudi še 

naprej povečuje, velikost našega planeta ostaja enaka. Prav zaradi izjemnega gospodarskega 
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razvoja so zahteve človeštva začele presegati naravne kapacitete našega planeta, saj so 

naravni sistemi Zemlje v tem obdobju ostali bolj ali manj enaki. Okoljevarstveniki že več let 

opozarjajo, da če se bodo okoljski trendi zadnjih desetletij nadaljevali, bo Zemlja nekega dne 

prišla v težave. Te težave se bodo najverjetneje izkazale tudi v omenjeni preskrbi s hrano. Že 

v 90. letih prejšnjega stoletja se je začel v posameznih delih sveta pojavljati ekološko 

negativen vzorec prekomernega ribolova in paše živine, izčrpavanja vode, krčenja gozdov, 

erozije tal in rastočih temperatur, ki omejujejo možnosti za povečevanje svetovne pridelave 

hrane. Nadaljnje naraščanje svetovnega prebivalstva tako lahko še dodatno degradira in izčrpa 

naravne vire ter zmanjša njihovo razpoložljivost za vsakega prebivalca (Brown R. L., str. 3 in 

4; Brown R. L., 1996, str. 6). Po mnenju Postelove (1994, str. 4 in 9) je nosilnost našega 

planeta glede na številčnost človeške populacije, stopnje potrošnje in izbire tehnologij že 

presežena. To je najbolj razvidno iz obsega, s katerim povzročamo škodo naravnemu kapitalu, 

saj ga postopoma izčrpavamo. Naravne kapacitete Zemlje so premajhne, da bi lahko 

vzdrževala sedanje vzorce gospodarskih aktivnosti in načina življenja, od katerih smo odvisni. 

Prav tako so možnosti za povečevanje porabe nekaterih temeljnih naravnih virov (obdelovalne 

in pašne površine, ribje zaloge v oceanih) močno omejene. V nasprotju z energetskimi 

sistemi, kjer lahko predvidimo tehnično izvedljiv prehod iz fosilnih goriv na vire, ki temeljijo 

na obnovljivi energiji, pa ni razpoznavnih nadomestkov za osnovne biološke in vodne vire« 

(Kustec, 2009, str. 24). 

6.4 Porast in razvoj populacije 

Cohen (Kustec, 2009, str. 5) pravi, da je znanje o številčnosti človeške populacije skozi njeno 

zgodovino sestavljeno iz različnih dokaj nezanesljivih virov, kot so arheološki ostanki, 

spomeniki in dokumenti, ter iz opazovanj značilnosti sedanjega prebivalstva. 

Na porast populacije v dobi človeštva imata vpliv dve ključni točki, v katerih je prišlo do 

večjih sprememb, ki so vplivale na človekov razvoj. Prva sprememba se je zgodila pred 

10.000 leti, ko je Zemljo poseljevalo le nekaj milijonov ljudi. Takrat je človek prešel iz lova 

in nabiralništva, kot skromnega oziroma primitivnega načina življenja, na kmetijski način 

življenja. To je prehod iz obdobja paleolitika v obdobje neolitika. V tem prvem prehodu iz 

enega obdobja v drugega so se lovci in nabiralci postopoma transformirali v kmete in rejce. 

Začeli so sejati rastline in zadrževati živali v ujetništvu, le-te so udomačili in jih 

razmnoževali. Na ta način so si pridelali hrano, hkrati pa so jim bile živali v pomoč pri 
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obdelovanju zemlje. Sprememba v načinu življenja je vplivala tudi na prehod iz nomadskega 

življenja v življenje na istem kraju. Njihovo življenje je postalo lažje, saj so za zadovoljevanje 

osnovnih potreb porabili manj časa. Posledično se je s tem pričelo tudi življenje v vaseh, 

povišala se je rodnost, hkrati pa se je pričela podaljševati življenjska doba. Druga pomembna 

sprememba, ki je vplivala na porast populacije, se je zgodila z industrijsko revolucijo v 

sredini 18. stoletja. V tem obdobju so se pričeli premiki iz ruralnega v urbano okolje. 

Rokodelstvo in živino so zamenjali stroji na fosilna goriva, to je bil prehod iz ročne v strojno 

proizvodnjo. To obdobje je prineslo tudi napredke v sanitarni in medicinski tehnologiji in 

porast kemijske proizvodnje s pomočjo tehnologije, ki so jo poganjala fosilna goriva. S tem 

razvojem in učinkovitejšim izkoriščanjem naravnih virov je človek začel vzporedno 

obremenjevati ekosisteme, ki so se ravno z začetkom industrijske revolucije začeli močno 

spreminjati in s tem vplivati na zmanjševanje vrstne pestrosti.  

»Livi Bacci (Kustec, 2009, str. 4) pravi, da so po mnenju Deeveyja družbeni prehodi 

omogočili naraščanje človeške populacije. Z večanjem znanja so ljudje razvijali nove 

tehnologije in s tem učinkoviteje izkoriščali naravne vire. Demografska rast v daljšem 

obdobju je tako potekala skupaj z rastjo izkoriščanja razpoložljivih virov. V prvem dolgem 

obdobju človeške zgodovine, ki je trajalo do okoli 10 tisoč let pr. n. št., je bil glavni 

omejitveni dejavnik za velikost človeške populacije razpoložljivost biomase, ki so jo 

uporabljali za prehrano in segrevanje. V drugem obdobju, do industrijske revolucije, sta 

omejitveni dejavnik bila razpoložljivost obdelovalne površine in omejena energija živalskega, 

vodnega in vetrnega izvora. V sedanjem obdobju omejitveni dejavniki niso več tako izrazito 

določeni. Še najlažje jih opredelimo s škodljivimi okoljskimi učinki zaradi demografskega in 

tehnološkega razvoja človeštva« 

6.5 Človekov odnos do okolja 

Odnos človeka do narave je v današnjem času izredno zaskrbljujoč, saj ta s svojimi dejanji 

kaže, kot da je več vreden od narave, čeprav je del nje. S tem se kaže človekova dvojnost. 

Človek izkorišča naravo v vseh pogledih in s tem izčrpava vse njene naravne obnovljive in 

neobnovljive vire v tolikšni meri, da jih narava ni sposobna sproti obnoviti, predvsem pa se ni 

sposobna sproti adaptirati na nove razmere, ki jih je človek povzročil v izredno kratkem času. 

Gaberščikova (2008) primerja človekov vpliv na okolje s katastrofalnimi posledicami, ki so 

jih na Zemlji povzročili večji vulkanski izbruhi ali padci meteoritov.  
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Ljudje s svojim bivanjem in dejanji spreminjamo okolje, če hočemo ali ne. Na eni strani so 

nam nekatera od naših dejanj prinesla ugodne spremembe, kot je daljša življenjska doba, 

materialno bogastvo, mobilnost in prosti čas. Na drugi strani pa proces za dosego tega udobja 

ustvarja številne neželene posledice, kot je onesnaženje zraka in vode, zemeljska erozija, 

izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, kar vpliva tudi na vse slabšo kvaliteto človekovega 

življenja kot naravnega bitja. Zaradi človekove stalne interakcije z naravo lahko naraščajoče 

negativne spremembe okolja ogrozijo človekovo življenje oziroma njegov obstoj, kot seveda 

tudi obstoj drugih vrst. Tovrstna dejstva so pomembna za zavedanje, da smo odvisni od 

narave, v katero neprestano posegamo in jo uničujemo. Narava s svojimi viri nudi človeku 

zrak, vodo, hrano, zatočišče in ostale dobrine za zadovoljevanje njegovih osnovnih 

življenjskih potreb. Zemeljski naravni viri so omejeni, čeprav človekova dejanja v današnjem 

času kažejo, kot da temu ni tako, saj tehnološka moč in poraba sredstev še vedno naraščata, s 

tem pa vse bolj propadajo ključni naravni sistemi, ki nam omogočajo življenje.  

Pomemben vpliv na oblikovanje človekovega odnosa do okolja imajo različni dejavniki, eni 

izmed pomembnejših so posameznikova starost, spol, rasa, narodnost, izobrazba in zaposlitev. 

Skozi zgodovino se je človekov odnos do okolja spreminjal vzporedno z naraščanjem 

človeške populacije, njenih potreb in s tehnikami pridobivanja dobrin, namenjenim za 

uporabo v vsakdanjem življenju. Porast populacije ima na okolje velik vpliv, saj več 

porabnikov pomeni večjo obremenitev. Več ljudi pomeni večjo porabo naravnih virov, hkrati 

pa tudi več odpadkov, ki jih človek ustvari že samo s svojim obstojem. 

6.5.1 Dejavniki, ki vplivajo na človekov odnos do okolja  

Ko govorimo o človekovem znanju in napredku, ki se že od paleolitika veča z razvojem novih 

tehnologij in posledično obremenjevanjem okolja, je treba poudariti še nekatere druge vplive, 

ki so ključni pri oblikovanju človekovega odnosa do okolja. Zaradi korenitih sprememb, ki se 

dogajajo v razmerju narave in družbe, so si strokovnjaki enotni, da je za doseganje dobrih 

rezultatov na področju reševanja že nastale škode in preprečevanja nadaljnjega uničevanja 

nujno potrebna interdisciplinarna komunikacija. Ekologija se ukvarja s proučevanjem 

zemeljskega naravnega sistema in vplivi, ki jih ima na človeka in človek nanje, poleg 

ekologije pa je potrebno izpostaviti še nekatera druga področja znanosti, ki proučujejo 

človekovo zaznavanje okolja, v katerem živi, in v kakšnem odnosu je z njim filozofsko in 

praktično ter kakšen odnos ima do določenih vsebin. Vede in discipline, ki se s tem ukvarjajo 

in igrajo veliko vlogo pri naših vsakodnevnih vseživljenjskih odločitvah, kot so življenjski 
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slog, opremljanje bivalnih prostorov, kaj obleči, kaj jesti, kako potovati, kako preživljati 

prosti čas in ostalo, so kultura, etika, politično prepričanje in ekonomija. Za delovanje na 

področju okoljske problematike je poleg naravnega sistema treba poskušati razumeti tudi 

vrednote, ki stojijo v ozadju človekovega vedenja, pri čemer si lahko pomagamo s prej 

naštetimi znanstvenimi panogami. 

Brennan in Withgott (2005, str. 29) sta predstavila načine, kako različne vede in discipline 

vplivajo na oblikovanje človekovega odnosa do narave. Področje ekonomije in etike opišeta 

kot dve različni področji znanosti, kjer se obe ukvarjata z vprašanji o načinu vrednotenja in 

dojemanja okolja, ki vpliva na naše odločitve in dejanja. Kultura vpliva na pogled na svet, v 

katerega je človek vključen, in je odsev človekovega dojemanja in prepričanja o smislu, 

namenu, dejanjih in bistvu sveta. Človekove potrebe in posledično njihove odločitve se 

razlikujejo tudi glede na okolje, v katerem živi. Pri političnem prepričanju in ekonomiji sta 

izpostavila njuno vplivanje na oblikovanje pogleda na svet in obratno. Človekov izoblikovan 

pogled na svet, njegove potrebe in odločitve spremlja tudi presojanje o tem, kaj je prav in kaj 

narobe ob upoštevanju kriterijev, standardov ali pravil, ki jih ljudje uporabljajo za oblikovanje 

lastnega mnenja. »Ljudje različnih kultur in različnih pogledov na svet imajo lahko različne 

vrednote in njihova mnenja se lahko pri sprejemanju določenih odločitev ponovno med seboj 

razlikujejo v tem, kaj je prav in kaj narobe«  (Brennan in Withgott, 2005, str. 31). 

Moderna industrija je doprinesla okoljske spremembe, ki še vedno naraščajo. Vse bolj opazne 

posledice, ki jih industrija pušča na okolju, so odprle vrsto etičnih vprašanj in razvoj okoljske 

etike, ki se ukvarja z uporabo etičnih standardov o okoljskih vprašanjih. Okoljska etika nam 

lahko pomaga pri oblikovanju našega načina razmišljanja, še posebno, ko imamo na izbiro 

več opcij. 

Brennan in Withgott (2005) sta dejala, da brez naravnih virov ne bi bilo ekonomije in tudi 

človeštva ne. Iz tega lahko hitro razberemo, da je ekonomija socialni sistem, ki spreminja 

naravne vire, pridobljene iz okolja (sončna energija, voda, drevesa, kamen, fosilna goriva), v 

razne dobrine. Najstarejša je preživetvena ekonomija, ki zavzema večji del človeške 

populacije in za njihove dnevne potrebe črpa vire iz narave, pri tem pa jih ne kupuje in ne 

prodaja. Nasprotje predstavlja kapitalistična ekonomija, ki preučuje potrošnikove potrebe, pri 

tem pa ugotavlja, koliko in kako storitve oziroma materialne dobrine proizvesti in jih 

reklamirati. Moderna neoklasična ekonomija je osredotočena na potrošnikove potrebe in 

psihološko ozadje, ki vpliva na oblikovanje potreb in marketinških cen. Ne nazadnje je treba 
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omeniti ekološko ekonomijo, ki upošteva pravično trgovino, okoljevarstvo, ki je tudi 

dobičkonosna, pa vendar so to teme, ki za spremembo ne vključujejo le ekonomskih in 

okoljskih odnosov. Ker smo vsi del istega sistema, se moramo zavedati dejstva, da lahko na te 

stvari vplivamo vsi. S spremembami, ki jih je doprinesel razvoj, so se razvile tudi različne 

potrebe človeka, ki so del ekonomije. Življenjska doba se je na primer podaljšala, to vpliva na 

zdravstvo in skrb za starostnike, izobraževanje, saj se razvijajo nove veje v znanosti. Če 

naravno okolje skrbi za našo ekonomijo, potem mora ekonomija poskrbeti za ohranjanje 

narave, ki ob tako hitri porabi ustvarja večinoma omejene vire, obenem pa ekonomija 

onesnažuje okolje in s tem proizvaja oporečne vire; na ta način ekonomija ogroža samo sebe. 

»Vsako človekovo dejanje vpliva na okolje. Poljedelstvo pomeni vpliv na spremembe 

obdelovalnih površin, ki ga dosežemo s pridelavo dobrin, za katero je pogosto potrebno tudi 

namakanje obdelovalnih površin. Gradnja bivalnih prostorov pomeni vplive na zemljo, les in 

železo. Pri načrtovanju gradnje in opreme doma močno vpliva naša kultura, znotraj katere 

imamo razvite potrebe. Na naše potrebe in ugodje, ki nam ga dom nudi, vpliva tudi denar« 

(Brennan in Withgott, 2005, str. 30). 

»Kot uporabniki materialnih dobrin in storitev smo vsi vpleteni v mrežo mednarodne 

trgovine, ki pušča svoj močan pečat tako v Somaliji kot v Sloveniji. Ker smo vsi del istega 

sistema, ki ne vključuje zgolj ekonomskih in okoljskih odnosov, lahko obravnavamo tudi 

teme, kot so nečloveški delovni pogoji v tekstilni industriji ali plavajoči otoki plastičnih 

odpadkov v Tihem oceanu kot nekaj, kar se neposredno tiče vseh nas. In na vse te stvari lahko 

tudi vplivamo. Da bi zares postali sprememba, ki jo želimo videti, moramo najprej spoznati 

sami sebe in ugotoviti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na naše misli, občutke in dejanja. 

Razumeti moramo, kaj vse vpliva na nas in kaj nas povezuje z ljudmi in naravo po vsem svetu 

v odnosu vzajemne soodvisnosti. To vključuje razvijanje solidarnosti s tistimi, ki se soočajo z 

neenakopravnostjo in krivico, in razmislek o priložnostih za spremembe, ki jih le mi sami 

lahko uresničimo« (Biolek, Čajka, Hipšová, Hrubanová, Chatrná, Kareta, idr., 2012, str. 1). 
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7 GLOBALNA EKONOMIJA 

»Prva globalna ekonomija se je začela razvijati iz dolgoletnega rivalstva med Genovo in 

Benetkami. Po letu 1450 je Evropa nasledila vrsto trgovskih poslovnih metod, od 

knjigovodstva do zavarovalnih polic. Do leta 1500 je zamrl fevdalizem in ekonomija se je 

transformirala iz srednjeveške menjave blaga, pogojene z navadami in uporabno vrednostjo, v 

tržno cenitev blaga na podlagi pogajanja med trgovci« (Lazić, 2003, str. 35). 

»Španska osvajanja so prinesla prvo globalno ekonomijo.« (Lazić, 2003, str. 35) »Aztekom in 

Inkom so Španci zaplenili rudnike zlata in srebra, ki so ga kasneje izvažali v Španijo. To 

osvajanje je spremenilo tako globalno ekologijo kot tudi globalno ekonomijo« (Moore, Lews, 

2000, str. 189, v Lazić, 2003, str. 35).  

»Ekonomska globalizacija je dimenzija globalizacije, ki v javnih razpravah po navadi 

prevzame vlogo grešnega kozla. Nanaša se na rastočo medsebojno povezanost in odvisnost 

držav po svetu, ki je nastala s povečevanjem obsega ter raznolikosti oziroma vrst čezmejnih 

transakcij blaga in storitev, mednarodnih kapitalskih tokov in tudi zaradi vedno bolj razširjene 

tehnologije (razlaga Mednarodnega denarnega sklada – IMF).  

Ekonomsko globalizacijo lahko pojmujemo tudi kot proces, v katerem ekonomski trgi, 

tehnologije in vzorci komuniciranja postopoma pridobivajo vse bolj globalne in ne nacionalne 

ali lokalne značilnosti. V postopku spreminjanja le-teh pa bo (je) globalizacija povzročila 

veliko različnih posledic. Na svetovni ravni naj bi ekonomska globalizacija povečala 

ekonomsko učinkovitost. To bo omogočilo povečevanje proizvodnje, in sicer v obliki dodatne 

ekonomske rasti. Povzročilo bo tudi preobrat v sestavi in lokaciji produkcijskih in 

potrošniških dejavnosti« (OECD, 1998, str. 19, v Lazić, 2003, str. 47). 

7.1  Globalizacija  

»Globalizacija ima veliko obrazov. Svetla stran nam ponuja veliko novih možnosti in koristi, 

pa vendarle vedno bolj odkrivamo njen temnejši obraz. Kot vsak kontroverzen proces ima 

svoje zagovornike (proglobaliste), nasprotnike (protiglobaliste) in tiste, ki vidijo globalizacijo 

kot neizbežen proces, ki lahko, če je nenadzorovan, povzroči pravo uničenje v nekaterih delih 

sveta, hkrati pa prinese nove priložnosti. Njeni zagovorniki, med katerimi so v prvih vrstah 

Svetovna trgovska organizacija (WTO), Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovna banka 
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(WB), trdijo, da globalizacija predstavlja prvo pravo možnost za vsestranski razcvet 

osiromašenega sveta. Na drugi strani njeni nasprotniki, kot so različna protiglobalizacijska 

gibanja (Global Justice Movement, Friend of trhe Earth, Corporate Watch, Greenpeace) ter 

vplivni posamezniki, vidijo globalizacijo kot vzrok za vse večjo revščino in neenakost na 

svetu« (Černetič, 2003, str. 18, v Lazić, 2003, str. 47). 

»Motivi internacionalizacije podjetij, ki je osnovno gonilo globalizacije sveta, so v prihrankih 

obsega, v prihrankih povezanosti in v možnosti pridobivanja (cenenih) virov za proizvodnjo. 

Možnost prodaje na večjem trgu omogoča proizvodnjo v večjem obsegu, kar običajno pomeni 

nižje stroške na enoto proizvoda oziroma prihranke obsega (ekonomija obsega). Podjetja, ki 

delujejo na večjem območju, lahko pri različnih proizvodih in storitvah izkoriščajo sinergije v 

nabavi, proizvodnji, trženju, raziskavah in razvoju, kadrovanju in v financah ter s tem 

dosegajo prihranke povezanosti. Na mednarodno dostopnih trgih je mogoče pridobivati vire 

za proizvodnjo, če jih sami nimamo zadosti doma (na primer nafto). Med vire seveda spada 

tudi cenejša delovna sila« (Jaklič, 2003, str. 10, v Lazič, 2003, str. 47).  

»Lahko rečemo, da imajo multinacionalna podjetja možnost, da v procesu "globalnega 

barantanja" eno državo ali lokacijo izigrajo proti drugi z namenom, da najdejo najcenejše 

finančne pogoje in najbolj koristne infrastrukture. Imajo tudi moč, da določene države, ki so 

preveč "drage" ali okolju prijazne, kaznujejo tako, da iz njih umaknejo svojo proizvodnjo in s 

tem povečajo stopnjo brezposelnosti. Ne nazadnje si lahko same določijo najugodnejše 

predele za investicijo, proizvodnjo, davke in bivanje« (Beck, 2003, str. 3‒4, v Lazić, 2003, str. 

48). 

7.2 Vpliv globalizacije na revščino 

»Ali globalizacija povzroča revščino? Z gospodarskim razvojem, ki ga v zadnjih desetletjih 

opredeljujeta pospešena globalizacija in tehnološki razvoj, v bogatih državah pridobivajo 

predvsem bogati, medtem ko srednji oziroma revnejši sloji izgubljajo oziroma postajajo 

relativno še bolj revni (Jaklič, 2003 str. 10). Kot pravi Wade, profesor na londonski School of 

Economics, gre osemdeset odstotkov svetovnega dohodka dvajsetim odstotkom ljudi. 

Šestdeset odstotkov svetovne populacije pa mora preživeti s šestimi odstotki tega dohodka. 

Razkorak med najbogatejšimi dvajsetimi odstotki in najrevnejšimi osemdesetimi odstotki 

svetovne populacije se je v zadnjih štiridesetih letih podvojil (Černetič, 2003, str. 19). Celo 

Mednarodni monetarni fond in Svetovna banka sta priznala, da je v zadnjih desetletjih skoraj 
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1/5 svetovne populacije nazadovala, kar bi lahko po njihovem mnenju opredelili kot enega 

največjih ekonomskih polomov prejšnjega stoletja« (Lazić, 2003, str. 48). 

7.3 Vpliv globalizacije na okolje 

»Kakšen je vliv globalizacije na okolje? Priznavanje ekološke krize je skupno tako 

proglobalistom kot protiglobalistom. Razlikujejo pa se v mišljenju, koliko naj bi bila 

globalizacija glavni krivec za nastalo situacijo in kaj storiti, da bi preprečili prihajajočo 

katastrofo. S stališča protiglobalistov je ekonomska globalizacija glavni povzročitelj 

potencialnih ekoloških katastrof. Prenos proizvodnih obratov v dele sveta z ohlapnejšo 

naravovarstveno zakonodajo, kot sta Azija in Afrika, in pretirano izkoriščanje neobnovljivih 

virov zmanjšuje to petdeset let trajajočo neenakomerno ekonomsko rast in razvoj. Vendar pa 

ekološke krize globalnih razsežnosti ne povzroča samo bogastvo, ampak tudi revščina. S tem 

mislimo na uporabo zastarele tehnologije, krčenje deževnega gozda in neprimerno upravljanje 

s strupenimi odpadki. 

Azijski rjavi oblak grozi vsem. Posledice kislega dežja, emisije toplogrednih plinov v ozračje 

in jedrskih odpadkov ne priznavajo meja nacionalnih držav, pa tudi ne poznajo razlike med 

bogatimi in revnimi. Zato je reševanje ekološke krize na nacionalni ali na regionalni ravni 

nesmiselno. Pot do oblikovanja regulacije in reševanja tega problema na globalni ravni je še 

dolga. Kyotski sporazum o zmanjševanju onesnaževanja okolja ni prinesel želenih rezultatov.  

Antiglobalizem velja za enega najzanimivejših fenomenov sodobne družbe, ki pa poraja 

mnogo vprašanj. Pod pojmom "antiglobalizem" najdemo različna gibanja, skupine, 

organizacije in posameznike, ki opozarjajo in se različno bojujejo proti raznovrstnim 

problemom, ki jih je povzročila globalizacija. Centralnega vodstva med temi različnimi 

gibanji, skupinami ni. Komunikacija med njimi poteka večinoma preko interneta. Tam so na 

različnih spletnih straneh na voljo informacije o njihovem delovanju in novih mestih 

demonstracij ter drugih akcijah« (Krečič, 2002, str. 4, v Lazić, 2003, str. 48). 

»Protiglobalizacijsko gibanje se širi z namenom vzeti politiko v svoje roke. Tem skupinam je 

skupno prepričanje, da se pri vprašanjih korporativne moči, varovanja okolja in človekovih 

pravic ne morejo zanesti na vlado. Zato se jih lotevajo sami. Od korporacij se vse bolj 

pričakuje, da se ukvarjajo z vprašanji pravičnosti, človekovih pravic in varstva okolja« (Beck, 

2000, str. 39‒40, v Lazić, 2003, str. 49). 
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»Glavna skrb protiglobalizacijskih gibanj je porast mednarodne ekonomije in organizacij, ki 

jih obvladujejo ekonomski interesi transnacionalnih in multinacionalnih korporacij. Te so se 

izognile kontroli in regulaciji, ki jo izvajajo nacionalne vlade (Jančič, 2003, str. 21). 

Globalizacija je predvsem dejstvo, ki se mu ni mogoče izogniti. Spreminja podobo sveta, 

vendar pa so te spremembe neenakomerne, kar še bolj povečuje prepad med narodi. Zdi se, da 

en del sveta okuša predvsem pozitivne posledice tega procesa, medtem ko postanejo drugi vse 

bolj poraženci globalizacije« (Lazić, 2003, str. 49). 

7.4 Potrošništvo  

»Potrošništvo pride iz besede potrošnik, uporabnik izdelkov in storitev. Danes pod 

potrošništvo razumemo pretirano porabljanje materialnih dobrin, ki so sicer dobrodošle za 

trgovce in industrijo, dolgoročno pa neugodne za okolje in odnose med ljudmi. Zato ima ta 

pomen negativen prizvok. 

V sodobni zahodni civilizaciji potrošništvo že precej časa kaže vse tipične znake religije. In za 

to religijo nedvomno velja Marxova misel: »Religija je opij za ljudstvo.« Potrošništvo ima 

svoje tipične verske zgradbe (nakupovalna središča) in obrede (nedeljski nakup namesto 

nedeljske maše). Najpomembnejša pa je lestvica vrednot, ki omogoča, da potrošništvo 

povsem obvladuje življenje marsikaterega človeka. Potrošništvo s prefinjenim sistemom 

reklam poskrbi za to, da se posameznik čim bolj poistoveti z ideali, ki mu jih ponujajo oglasi. 

Oglasi potrošniku obljubljajo tako rekoč nebesa na zemlji, če bo kupoval izdelke določene 

znamke. Žal pa so lepotni ideali, ki jih ponujajo reklame, v resničnem življenju nedosegljivi, 

kar potrošnike žene v depresivnost in psihične bolezni« (Potrošništvo, 2016).  

Gabriel in Lang (1995, str. 8, v Jenko, 2009, 4) razdelita potrošništvo (angl. Consumerism) v 

pet med seboj dotikajočih in deloma prekrivajočih se skupin. 

1) Potrošništvo kot moralna doktrina razvitih držav, nosilec svobode, moči in sreče, kar 

se nanaša na potrošnikovo zmožnost izbire, pridobitve, uporabe in uživanja v materialnih 

dobrinah in izkušnjah. 

2) Potrošništvo kot ideologija pozornosti vzbujajoče potrošnje se povzpne nad idejo 

dobrega življenja in kot tako izpodrine religijo. Materialne dobrine ustvarijo razlikovanje med 

različnimi statusi ljudi; vse od nizkih do najbolj prestižnih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

Logar Živa; Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja 

53 
 

3) Potrošništvo kot ekonomska ideologija globalnega razvoja sledi vedno višjim 

standardom življenja in deluje kot podporna ideološka sila sistemu. Postalo je nosilec 

mednarodnih odnosov; vse od trgovine in pomoči do zunanje politike. 

4) Potrošništvo kot politična ideologija. Sodobna država je postala tista institucija, ki 

zagotavlja potrošniške pravice in minimalne standarde ter važen oskrbovalec z dobrinami in 

storitvami. 

5) Potrošništvo kot socialno gibanje z namenom promocije in zaščite pravic potrošnikov. 

Zagovorništvo potrošnikov z izvorom v 19. stoletju se je spreminjalo in razvijalo skupaj s 

potrošnjo. Nekateri zagovorniki pa se dandanes pomikajo od skrbi za večjo kakovost in 

vrednost za ceno proti kritiki brezglave potrošnje v svetu omejenih virov in krhkega 

naravnega okolja. 

7.4.1 Nakup opreme interierja 

»Kotler (2004, str. 60) meni, da se razmišljanje začne s človeškimi potrebami in željami. 

Ljudje potrebujemo marsikaj, da preživimo. Želimo pa si vedno mnogo več, kot le osnovne 

stvari, potrebne za preživetje. Potrebe in želje ljudi v današnjem času nihajo in se prilagajajo 

njihovim možnostim. Želje so človeško hrepenenje po izpolnitvi najbolj skritih potreb. Ljudje 

imamo malo potreb in veliko želja« (Skarlovnik, 2006, str. 4). 

»Na zadovoljstvo vplivajo številni dejavniki, zlasti kakovost izdelkov in storitev, njihova 

razpoložljivost in poprodajne storitve, kot sta garancija in servisiranje« (Skarlovnik, 2006, str. 

5). 

»Proces nakupnega odločanja poteka v petih stopnjah: prepoznavanje potreb, iskanje 

informacij, vrednotenje alternativ, nakupna odločitev in ponakupno ocenjevanje. Dejanski 

nakup je torej le ena stopnja procesa odločanja. Preden sploh pride do nakupa, so nujne 

začetne stopnje, vendar lahko kupec prekine nakupni proces, kadar koli želi« (Skarlovnik, 

2006, str. 5). 

»Danes se želijo ljudje z opremo prostora svojih bivališč identificirati. Z njo poskušajo 

potrditi svoj življenjski stil. Izdelkov ne izbirajo izključno samo zaradi njihove uporabnosti, ki 

je samoumevna, ampak tudi zato, ker izdelki vplivajo na njihova čustva« (Skarlovnik, 2006, 

str. 5). 
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»Vemo, da bodo kupci kupili to, kar si želijo, in ne nujno tistega, kar potrebujejo […] Treba 

se je vživeti v razmišljanje naših kupcev in ugotoviti, kaj jim roji po glavi ob začetku nakupa. 

Pozornost moramo pritegniti tako, da lahko v nadaljevanju vzbudimo zanimanje in željo po 

našem izdelku ali storitvi. Obstaja pa nekaj, kar kupcu nenehno roji po glavi, kar se mu zdi 

pomembno in za kar je resnično pripravljen dati denar. To je rešitev njegovega problema. 

Omemba kupčevega problema ne bo samo prikovala njegove pozornosti na naše argumente 

po prodaji, je tudi najboljši način za ustvarjanje želje po našem izdelku, ki je rešitev 

problema. Po Potočniku (2005, str. 108) je proces nakupnega odločanja zaporedje postopkov, 

ki jih opravijo kupci, ko se odločajo, kateri izdelek ali storitev bodo kupili. Na ta proces 

vpliva veliko dejavnikov, zlasti motivacija, družbeni pritisk, pritisk okolja in trženjske 

dejavnosti podjetja. Nekatere odločitve sprejema kupec zelo premišljeno, preverja možnosti in 

ocenjuje funkcionalno korist izdelka. To je racionalni proces nakupnega odločanja. Pogosto 

pa vplivajo na nakupni proces uživanje, emocionalni odzivi, estetika, življenjski slog ipd.  

Proces nakupnega odločanja poteka v petih stopnjah: prepoznavanje potreb, iskanje 

informacij, vrednotenje alternativ, nakupna odločitev in ponakupno ocenjevanje« (Skarlovnik, 

2006, str. 6). 

Slika 7.1: Razčlenjeni model dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev (Kotler ,2004, str. 

163, v Skarlovnik, 2006, str. 12).  
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8 TRAJNOSTNI RAZVOJ OB UPORABI LESA V OPREMI 

INTERIERJA 

»Živimo v obdobju hitrih sprememb in premikov, kjer v želji po večjem udobju, izboljšanju 

življenjskih pogojev in življenjskega standarda posegamo po sredstvih, ki uničujejo naravno 

okolje. Pretekle, sedanje in prihodnje generacije bodo vedno eksistenčno odvisne od trajnega 

delovanja storitev okolja in ohranjanja naravnih virov planeta. Vendar so že danes dosežene 

oziroma presežene zgornje meje zmogljivosti planeta za oskrbo človeštva z dobrinami in 

ekosistemskimi storitvami« (Lukić, 2004, str. 15). 

»Razvoj tehnologije in novi tehnološki dosežki so postali vzrok okoljskih problemov, ker so 

omogočili hitrejše in intenzivno izkoriščanje naravnih virov. Vendar pa lahko danes nove 

tehnologije omogočijo rešitev teh problemov z uporabo alternativnih virov zalog energije ipd. 

Okoljskih problemov ne moremo reševati ločeno od razvojnih, družbenih, tehnoloških in 

drugih smernic« (Lukić, 2004, str. 19). 

»Samo razumevanje povezave med razvojem in okoljem nam omogoča sprejemati razvojne 

odločitve, ki bodo gospodarsko učinkovite, družbeno pravične in okolju prijazne. 

EU skuša postopno izoblikovati svojo pot, ki bi lahko postala pomemben primer in vzor za 

izoblikovanje globalnega konsenza o sanaciji naravnega okolja. Vendar je treba poudariti, da 

je na žalost tudi ta pristop EU zaradi kritično nizke ravni političnega konsenza in vojaške 

moči  EU v sedanjem obdobju ogrožen. Današnji svet nima resnih osnov, interesa in politične 

volje in moči za zmanjševanje socialne, informacijske, družbene in razvojne izločenosti 

večine svetovnega prebivalstva. Velika ovira uvajanju standardov in spoštovanju 

mednarodnih dokumentov na področju varovanja in zaščite okolja je ZDA s svojimi 

kratkoročnimi gospodarskimi interesi, poudarjanjem svobode podjetij in institucij ter z 

nestimulativnim odnosom do najmanj razvitega sveta« (Lukić, 2004, str. 20). 

8.1 Trajnostni razvoj 

»Življenje na Zemlji je izredno prepleteno in razvoj, kot je razumljen danes, generira družbo 

neenakosti in vedno bolj tudi izključenosti. Proti temu se je treba boriti, spodbujati solidarnost 

in vključenost ter odgovornost do t. i. drugega in tretjega sveta« (Tome, 2010, str. 28). 
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»Zemljine zmogljivosti smo prvič presegli v začetku 80. Let 20. stoletja, danes pa jih 

presegamo za približno 40 %. Za rastjo ekološkega odtisa stojita dve gonilni sili – naraščanje 

prebivalstva in potrošnje« (Tome, 2010, str. 29). 

»Kljub terminološki zmedi (al' prav se piše trajnostni al' sonaravni al' vzdržni) in vsebinski 

večplastnosti pojma trajnostni razvoj je civilizacijska in etična sporočilna nota trajnostne 

paradigme nedvoumna: če govorimo z vidika našega preživetja, prilagoditev materialnih 

dejavnosti v okviru univerzalnih biofizikalnih omejitev nima razvojne alternative. Na 

trajnostni razvoj lahko gledamo kot na edino preostalo, celo revolucionarno, idejo – edino, ki 

lahko obrne tok zgodovine, odnos družbe do narave. Za našo (kakovostno) prihodnost je 

nujno, da začnemo zmanjševati pritiske na okolje in živeti v okviru univerzalnih omejitev 

planeta. Koncept trajnostnosti temelji na mnogonamenskosti in sonaravnosti. Pri 

mnogonamenskosti gre za preprosto načelo, da ima vsak sistem več vlog, služi več namenom, 

katerih koristniki smo tudi (in ne samo!) ljudje. Sistem je v takšnem stanju takrat, ko se 

nahaja čim bližje svojemu naravnemu stanju. Če torej želimo, da ekosistem zadovoljuje naše 

potrebe, te sposobnosti ne sme izgubiti – ohraniti ga moramo čim bolj podobnega prvotnemu 

stanju. V ta namen se v koncept trajnostnosti vpelje sonaravnost – torej raba naravnih virov in 

ekosistemskih storitev na način, ki omogoča ohranitev vseh naravnih sestavin sistema in je 

skladen s potrebami tako sedanjih kot prihodnjih generacij. 

 

Nosilni stebri sonaravnega trajnostnega razvoja so: 

- stabilizacija števila svetovnega prebivalstva; 

- učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije; 

- ponovna uporaba/reciklaža materialov; 

- materialna zmernost namesto potrošništva; 

- zmanjševanje snovno-energetskih tokov; 

- uravnoteženost med ekonomijo, socialo in okoljem ter 

- planetarna razvojna, družbena in okoljska solidarnost, t. i. planetarna okoljska etika« 

(Tome, 2010, str. 11). 

 

»Današnja razvojna paradigma je popolnoma v nasprotju z zgoraj naštetim. Okolje je 

podrejeno ekonomski maksimalnosti, medtem ko bi moralo biti obratno: ekonomija bi morala 

biti podrejena okoljski optimalnosti, kajti ideal narave je optimalnost, zmernost in ne 

maksimalnost ali minimalnost. Navkljub institucionalni podpori in vključitvi v mnoge uradne 

razvojne dokumente je trajnostni razvoj še vedno zgolj "uvodničarska tema", bolj ali manj 
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utopična, tj. operativno praktično nedodelana zamisel. Eden od razlogov je dolgoročnost 

trajnostnega razvoja, medtem ko na zdravorazumski ravni ljudje razmišljamo kratkoročno. 

Preskok na razmišljanje o dolgoročnih koristih se pri ljudeh ne bo zgodil sam od sebe, vmes 

mora poseči strokovna javnost, predvsem pa država. Še en problem trajnostnega razvoja je v 

njegovi nejasnosti: je bolj privlačen kot jasen koncept, k njegovi priljubljenosti pa prav 

gotovo ne doprinese (pre)mnogo različnih opredelitev. Te odsevajo vsebinsko nedorečenost, 

ali morda še bolje: operativno nesposobnost legitimiziranja in uvajanja konkretnih ukrepov. 

Če želimo, da se Slovenija kot del planeta prilagodi njegovim univerzalnim omejitvam, so 

potrebne korenite spremembe. Pri indeksu trajnostne družbe se najslabše odrežemo ravno pri 

okoljskih kazalnikih: kakovosti zraka, trajnostni rabi virov, recikliranju odpadkov, rabi 

obnovljive energije, zaščiti biotske raznolikosti, emisijah toplogrednih plinov in ekološkem 

odtisu. Skupni indeks za leto 2008 znaša 5,9, kar nas med 150 državami, v katerih je bil 

merjen, uvršča na 51. mesto (prva je Švedska z indeksom 7,0). Vendar Slovenija kljub 

določeni stopnji okoljske izčrpanosti in izrazitemu preseganju sprejemljivih globalnih 

obremenitev okolja na prebivalca (2‒4 krat) še razpolaga s trajnostnimi potenciali. Če se 

bomo lotili sprememb, imamo zelo dober izhodiščni položaj, ko govorimo o naravnih virih 

(ekosistemske storitve), celo izredno privilegiran položaj, saj smo ob zmernih potrebah lahko 

samozadostni na področju hrane, lesa, obnovljivih virov in vode. Nahajamo se na razvojno-

okoljskem razpotju: bo nastajajoča Strategija razvoja Slovenije trajnostno prenovljena ali 

bodo poti iz krize zasnovane na nadaljevanju izčrpavanja okolja in narave? Je v slovenski 

politiki dovolj poguma za takšno "revolucijo"?« (Tome, 2010, str. 10‒11). 

»Konec osemdesetih in na začetku dvajsetih let 20. stoletja se je začel vse bolj uporabljati 

izraz trajnostni razvoj kot alternativa klasičnemu konceptu razvoja, ki poudarja gospodarsko 

rast. Trajnostni razvoj je kot nekakšna intelektualna povezava med varstvom okolja in 

ekonomsko rastjo« (Lukić, 2004, str. 28).  

»V današnjih razmerah postaja bolj kot kadar koli doslej jasno, da je trajnostni razvoj edini 

globalni model preživetja civilizacije in da je za Slovenijo ključna primerjalna prednost – tako 

za konkurenčnost gospodarstva kot tudi za kakovost življenja. Imamo vse možnosti, da naša 

država postane model socialno pravičnega razvoja v ravnovesju z okoljem. Bi se tako 

radikalna preobrazba družbe lahko zgodila v roku ene generacije? Bolj plemenitega 

poslanstva si ne moremo zamisliti ‒ to bi bila najbolj etična zapuščina našim otrokom in lep 

izraz globalne odgovornosti« (Ogorelec, 2010, str. 9). 

»Podčrtati torej velja, da se v različnih znanostih pojem trajnostnosti vsebinsko različno 

tolmači, definira. Načelo trajnostnosti se tako obravnava enoplastno (z vidika okolja in 
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narave) ali večplastno (z vidika okolja in narave, gospodarstva in družbe oziroma sociale). V 

obeh primerih pa je ključno izhodišče trajno prilagajanje človeštva zmogljivostim 

(omejitvam) okolja in narave« (Plut, 2010, str. 14). 

»Ob sedanji stopnji porabe ekosistemskih storitev nam ena Zemlja ni dovolj, za svoje potrebe 

bi na globalni ravni potrebovali 1,45 planeta (Slovenija 1,6). Ker pa je Zemlja le ena sama, 

nimamo druge možnosti, kot da naš razvoj prilagodimo naravnim omejitvam, da torej 

obrnemo naš razvoj v količinsko zmanjševanje. Kajti ob dejstvu, da so naravni viri končni, 

stalna rast ni mogoča. Soočeni smo z dilemo: ustaviti gospodarsko rast, kar lahko pripelje do 

socialnega zloma, ali ohranjati gospodarsko rast, kar bo pripeljalo do zloma ekosistema. 

Da bomo spremenili pot razvoja, mora to postati predvsem politični cilj« (Tome, 2010, str. 

27). 

8.1.1 Trajnostni razvoj na področju lesa 

»Slovenija je dežela gozdov in narava nas je z lesom tako bogato obdarila kot malokatero 

državo v Evropi. Gozd in les sta skozi stoletja omogočala obstoj in preživetje naših 

prednikov. S predelavo in uporabo lesa pa bi lahko, tako kot v preteklosti tudi danes, uspešno 

izšli iz gospodarske krize, kajti lesno bogastvo predstavlja neizmerno priložnost za 

preusmeritev na energetsko varčno in okolju prijazno industrijo. 

Ugleden ameriški strokovnjak je pred leti na predavanju izjavil, da imamo surovino 

prihodnosti. Ali se Slovenci tega sploh zavedamo in ali to dobrino tudi dovolj spoštujemo? 

Žal zadnji desetletji lesu nista bili naklonjeni in mlajše generacije ter družba nasploh bolj ceni 

druge energetsko potratne materiale (jeklo, beton, plastiko), lesu pa prisoja zgolj kurilno 

vrednost. Vendar les od vseh gradiv in materialov najbolj pripomore k blažitvi podnebnih 

sprememb ter omogoča trajnostni razvoj, saj lesna tvarina nastaja s procesom fotosinteze iz 

ogljikovega dioksida. Iz lesa je mogoče narediti skoraj vse: od objektov, visoko tehnološko 

razvitih in oblikovanih izdelkov, do celuloze in papirja. Predstavlja pa tudi surovino za 

številne kemične snovi, ki jih sedaj pridobivamo iz fosilnih materialov, kot so goriva, topila, 

barve, lepila, izolacijski in polimerni materiali ter drugi tehnološko visoko razviti proizvodi, 

kot na primer karbonska vlakna, elektronska vezja, zdravila itd. 

Čeprav je les tako vsestranska in nam edina razpoložljiva surovina, pa se je po osamosvojitvi 

Slovenije v lesno-predelovalni industriji število zaposlenih zmanjšalo s 40.000 na vsega 

14.000; število zaposlenih pa še vedno pada. Predelava lesa je delovno intenzivna in vsak 

kubični meter hlodovine, ki je predelan v izdelke, omogoča številna humana ter zdrava 
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delovna mesta, obenem pa lesni proizvodi bistveno doprinesejo k znižanju emisije 

toplogrednih plinov. 

Če bi se Slovenija s težke ter energetsko potratne industrije (tri jeklarne, dve cementarni, 

tovarna aluminija, tovarna dušika) preusmerila v predelavo in uporabo lesa, nove elektrarne 

na premog sploh ne bi potrebovali. Torej bi bilo smiselno denar za izgradnjo vložiti v 

prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, ki bi temeljilo na lastnih danostih. 

K celoviti in uravnoteženi izrabi gozda ter lesa prav gotovo pomembno prispevajo 

izobraževalne in raziskovalne ustanove. Na izjemno visoki strokovni ravni skrbijo gozdarji za 

naše gozdove ter z njimi povezano okolje. Lesarstvo, papirništvo in oblikovanje so prav tako 

na visokem strokovnem ter znanstvenem nivoju. Ob posodobitvi tehnologij ter obdelovalnih 

strojev bi s proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo pomembno vplivali na 

razcvet slovenskega gospodarstva. Les je nenadomestljiva dobrina človeštva, zato predlagam, 

da se 13. maj razglasi za Mednarodni dan lesa« (Pohleven, 2010, str. 9). 

Po besedah Pohlevna (2010) bi ozaveščenost slovenskega naroda o pomenu lesa in odločanje 

za izdelke in objekte iz lesa pripomoglo k izhodu Slovenije iz ekonomske in okoljske krize. 

8.1.2 Trajnostni razvoj na področju potrošništva  

»Trajnostna potrošnja teži k iskanju izvedljivih rešitev na področju družbenih in okoljskih 

neravnovesij, se pravi k bolj odgovornemu potrošniškemu ravnanju. Povezana je s 

proizvodnjo, distribucijo, rabo in odlaganjem izdelkov oziroma storitev, s čimer spodbuja k 

celovitemu premisleku o življenjskem krogu določenega izdelka. Namen trajnostne potrošnje 

je torej zadovoljiti temeljne potrebe vseh prebivalcev sveta, zmanjšati presežke in se hkrati 

izogniti onesnaževanju« (Potrošništvo, 2015, str. 1). 

»Trajnostna potrošnja mora v osnovi izhajati iz človekovih potreb, ki jih delimo na: temeljne 

(primarne) biološke, temeljne (primarne) psihološke ali socialne oziroma psihosocialne ter na 

sekundarne potrebe. Temeljne potrebe so značilne za vse ljudi (so univerzalne), sekundarne 

potrebe pa so individualne, povezane s posameznikovimi interesi, navadami itd. Trajnostna 

potrošnja zadovoljuje človekove potrebe ob upoštevanju minimalnih vplivov na okolje v vseh 

fazah življenjskega cikla izdelka ali storitve« (Potrošništvo, 2015, str. 2). 

»Pomemben del potrošniške družbe predstavlja mladina. Navade, ki jih mladi pridobivajo 

danes, bodo namreč jutri v potrošniških vzorcih igrale odločilno vlogo. Njihove potrošniške 

odločitve bodo vsak dan bolj vplivale na trge in življenjske sloge. Če torej hočemo spremeniti 
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razsipne potrošniške razvade in jih približati trajnostnemu razvoju, moramo posebno 

pozornost posvetiti prav mladini« (UNESCO-UNEP, 2007, str. 3). 

»Leta 2000 sta UNEP (United Nations Environment Programme) in UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) izvedla raziskavo o zavedanju o 

trajnostni potrošnji, ki je zajela 10.000 mladih, starih od 18 do 25 let. Rezultati so pokazali, da 

so mladi o svojih potrošniških navadah razdvojeni. Kot najbolj pereče probleme prihodnosti 

so navajali okolje, človekove pravice in zdravje. Razumeli so vpliv porabe in končnega 

odlaganja izdelkov na okolje, ne pa povezave z nakupovalnim vedenjem. V splošnem so bili 

vsi bolj naklonjeni individualnemu kot pa skupinskemu ukrepanju za izboljšanje sveta. 

Odgovori mladih jasno kažejo, da med njimi obstaja potreba po zanesljivih, jasnih in 

dostopnih informacijah o pomenu in izzivih trajnostne potrošnje« (Potrošništvo, 2015, str. 2). 

»Na naše odločitve glede nakupa vplivajo številni dejavniki. Eden od dejavnikov je na primer 

naša težnja, da kupujemo "zelene" izdelke. Na žalost mnoga podjetja to izkoriščajo ter z 

uporabo selektivnega oglaševanja ene ali dveh dobrih lastnosti izdelka in ignoriranja 

negativnih vplivov (greenwashing) predstavijo izdelek v pozitivni luči. Krofe lahko 

predstavijo kot zdrav izdelek brez transmaščobnih kislin, kljub temu da gre za zdravju 

škodljivo mešanico maščobe, sladkorja in bele moke. S selektivnim oglaševanjem nas 

preslepijo, da mislimo, da smo se pametno odločili, vendar pa nam poznavanje vseh 

pripadajočih dejstev lahko razkrije, da je resnica povsem drugačna« (Potrošništvo, 2015, str. 

4). 

 Strategija RRR  

Strategija RRR bi morala biti osnovno vodilo v vsakdanjem življenju, brez dvoma pa je 

osnovno vodilo pri ekološkem oblikovanju. 

- Zmanjševanje nastajanja ‒ REDUCE  

»Pri preprečevanju nastajanja odpadkov oziroma pri zmanjševanju porabe različnih virov  

(osnovnih gospodinjskih virov, kot so plin, elektrika in voda, in splošnejših potrošnih dobrin, 

kakršne so pohištvo, obleka, embalaža in živila) je splošna praksa v planiranju, proizvodnji, 

nakupovanju in uporabi materialov (na primer embalaža). Pri tem gre predvsem za 

učinkovitejšo in preudarnejšo porabo in ne za odrekanje užitku in udobju.« (Heath, 2009, str. 

14). 
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- Ponovna uporaba – REUSE 

Ponovna uporaba materialov pomeni dodaten način zmanjševanja odpadkov. Materiali morajo 

biti naravno obnovljivi. »Med te materiale sodijo les, volna, pluta, kavčuk. Znova pa lahko 

uporabimo tudi že obstoječe izdelke – stol lahko pomladimo z novo barvo, staro zofo pa lahko 

na novo oblazinimo. V to kategorijo sodijo tudi tkanine in živila, kupljena po načelih pravične 

trgovine in/ali iz organskega vira; izdelki, narejeni s tehnikami, ki ne zmanjšujejo naravnih 

virov in jih ne poškodujejo po nepotrebnem, oziroma s tehnikami, ki drugih ljudi ne potiskajo 

v nesrečo in revščino« (Heath, 2009, str. 14). 

- Recikliranje – RECYCLE 

»Recikliranje se od vodila REUSE razlikuje po tem, da se nanaša na materiale, ki jih 

popolnoma predelajo, preden jih znova uporabijo in iz njih naredijo nove izdelke. Recikliranje 

pripomore k manjšemu obremenjevanju Zemlje, ki nima neskončnih virov surovin, reciklaža 

pa nam nudi možnost izkoriščanja tega, kar že imamo na voljo« (Heath, 2009, str. 14). 

 KLJUČNA VPRAŠANJA OB NAKUPU VSAKEGA MATERIALA IN IZDELKA 

Potrošniki lahko z zavedanjem o svojih potrošniških navadah vplivamo na trajnostni razvoj. 

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja ključna ekološka vprašanja, ki bi morala postati lastna 

vsakemu potrošniku ob nakupu novega izdelka ali materiala. 

- OD KOD PRIHAJA? 

Je iz naravno obnovljivega vira? 

Je bil izdelan s tehniko, ki ne onesnažuje okolja in je energetsko varčna? 

So pri izdelavi spoštovali pravice delavcev, so jim omogočili dobre delovne razmere, razumen 

delovni čas in jih pošteno plačali? 

Je ta izdelek do mene pripotoval od daleč? Lahko namesto njega izberem izdelek, narejen v 

bližnji okolici? 

- KAKO GA BOM UPORABLJAL/-A? 

Bo energijsko varčen, mi bo prihranil denar in ne bo prispeval k emisijam ogljika v okolje? 

Je trpežen ali bo razpadel po preteku garancijske dobe? 

So vzdrževanje in popravila preprosti? Bom brez težav dobil nadomestne dele? 
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- KAM GA BOM DAL/-A, KO GA BOM NEHAL/-A UPORABLJATI? 

Ga bom lahko predal naprej v nadaljnjo rabo? 

Se ga da zlahka reciklirati? 

Je biološko razgradljiv? 

8.1.3 Trajnostni razvoj na področju izobraževanja 

»Formalno oziroma obvezno izobraževanje se v slovenskem izobraževalnem sistemu začne v 

osnovni šoli. Formalno zato, ker se lahko otrok sreča z vsebinami trajnostnega razvoja pred 

vstopom v osnovno šolo, sem pa sodita predvsem domače okolje in vrtec« (Marošek, 2013, 

str. 15). 

»Na eni strani je izobraževanje nujno za trajnostni razvoj, na drugi pa so prav izobražene 

dežele v nekaterih pogledih najmanj trajnostne. […] Razvoj spoznanj o preobremenjenosti 

naravnega okolja oziroma omejenih samočistilnih sposobnosti ekosistemov je od zavedanja 

stanja izpred petdesetih let pa do danes privedel do ključnih smernic, ki bi jih morali 

upoštevati programi vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh. Koncept okoljske vzgoje se je v 

teh letih razširil v vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki zdaj posega v vse 

razsežnosti človekovega življenja in delovanja. Žal pa ravnanje še ne dosega pričakovanj, ki 

jih moramo kot družba zagotavljati za trajnostno prihodnost zaradi odgovornosti do 

prihodnjih generacij« (Golob, 2009, str. 9). 

»Najbolj celostno je trajnostni razvoj obravnavan pri predmetih Spoznavanje okolja, Družba, 

Geografija, kjer je bolj poudarjena okoljska nota, ter Državljanska vzgoja in etika. Na splošno 

velja, da se z napredovanjem učencev v višje razrede vsebine trajnostnega razvoja pojavljajo 

redkeje. Izjema je predmet Državljanska vzgoja in etika, ki trajnostni razvoj obravnava precej 

celostno, vendar je treba opomniti, da je temu predmetu v osnovni šoli namenjenih najmanj 

ur. Tudi vsebine trajnostnega razvoja niso obravnavane enakopravno. Najbolj izstopajo 

vsebine, povezane z zdravjem, in ekološke teme. Slednje se najpogosteje dotikajo 

onesnaževanja, ravnanja z odpadki, rabo energije in zdravega načina življenja. Pri predmetih 

družboslovno-humanističnega sklopa pa bomo najpogosteje zasledili teme kulturne 

raznolikosti, enakosti in demokracije« (Erčulj, idr. 2008, str. 36‒37, 52, v Marošek, 2013, str. 

20). 

»Vsekakor ni rešitev, da so v predmete na silo vključene teme trajnostnega razvoja, prav tako 

ni rešitev trpanje učnih načrtov, vsekakor pa je potreben premislek, kako v okviru teh 
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predmetov spodbujati dovzetnost učencev za trajnostne vidike. Rešitev lahko iščemo 

predvsem v metodiki samega pouka, saj je pri predmetih mogoče spodbujati kritično 

mišljenje, nekatere naloge in projektne naloge pa se prav tako lahko dotikajo trajnostnega 

razvoja« (Erčulj, idr. 2008, str. 52‒53, v Marošek, 2013, str. 20). 

»Kljub množici dokumentov za trajnostno izobraževanje, ki jih najdemo tako na nacionalni 

kot tudi nadnacionalni in mednarodni ravni, naša družba še zdaleč ni tako trajnostno 

naravnana, kot bi lahko bila. Izobraževanje samo po sebi še ne vodi k trajnosti. Pomembno je 

spoznanje, da z dodajanjem posameznih tem v obstoječe učne načrte in kurikule brez 

konkretnih sprememb samega sistema ne moremo doseči veliko. Vseeno pa je potrebno 

izpostaviti, da na področju izobraževanja le prihaja do določenih sprememb« (Marošek, 2013, 

str. 21). 

»Za uspešno implementacijo trajnostnega razvoja je med drugim potreben vsešolski pristop. 

Gre za pristop, ki šolski prostor razume kot celoto in se ne zadovolji zgolj z recikliranjem in 

uvajanjem novih tem v učne načrte« (Marošek, 2013, str. 23). 

 PRIMER DOBRE PRAKSE PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO 

Ozaveščanje in spodbuda o ekološkem razmišljanju se začne doma, velik delež ozaveščanja 

pa prevzame tudi šola. Učenci se v osnovni šoli z ekologijo okolja srečujejo predvsem pri 

naravoslovnih predmetih, tako na primer pri predmetu Gospodinjstvo, veliko pa lahko stori 

tudi vodstvo šole, ki z različnimi akcijami, naravoslovnimi ali tehničnimi dnevi spodbudi k 

ekološkemu ravnanju. 

Metlika (2000) je predstavila izdelke pohištva, ki so jih naredili učenci sedmih razredov pri 

predmetu Gospodinjstvo iz odpadnih materialov. Učenci so se v prvi vrsti seznanili z vrstami 

pohištvene opreme, s kriteriji, higienskimi zahtevami in z gradivi. V sklopu tega je Metlika 

izpostavila tudi odpadne materiale, znane iz vsakega gospodinjstva, na primer plastične 

steklenice, plastična embalaža, nepovratne steklenice, pločevinasta embalaža, različne vrste 

kartonov, lepenk, časopisnega papirja itd. Pri tem je opozorila tudi na oblikovalce, ki iz 

tovrstnih materialov oblikujejo in izdelujejo pohištvo. Učenci so se lotili izdelave nočnih 

omaric, odlagalnih mizic, dopolnilnih sedežev ipd. Razdeljeni v skupine in s pomočjo 

predhodno skiciranih načrtov za delo ter po posvetu z učiteljico so pričeli z izdelavo; pri tem 

so bili pozorni ne samo na izgled, ampak tudi na uporabnost. 
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Otroška domišljija ne pozna meja in učenci so jo pri svojem delu pridno uporabljali, v njem 

uživali in se trudili. Nad končnimi izdelki so bili seveda navdušeni, zato so jih imeli možnost 

razstaviti in tako pokazati še drugim učencem, učiteljem in celo staršem. 

Otroci so na ta način spoznali, da je pohištvo lahko lepo, uporabno in drugačno, četudi ni 

narejeno na način, kot ga je večina od njih vajena. Z veliko tovrstnega osveščanja dosežemo 

širše razmišljanje otrok, ki bodo svoje znanje in izkušnje lahko predajali drugim ali pa ga celo 

uporabili, Zemlja pa jim bo ob tem zelo hvaležna. 

8.2 Uporaba znanja trajnostnega razvoja pri opremljanju bivalnega 

okolja 

Pri opremljanju bivalnega okolja večina ljudi stremi k temu, da bi v svoj dom vnesla eleganco 

in prijaznost, vedno bolj pa se ljudje nagibamo tudi k temu, da pri izbiri interierja 

uporabljamo materiale, ki so energijsko varčni za dom in so pri nakupu finančno dosegljivi. Z 

vedno večjo ekološko osveščenostjo postaja vedno večja tudi potreba po sonaravnem bivanju.  

Že od 90. letih prejšnjega stoletja so se oblikovalci vedno bolj posluževali uporabe 

materialov, ki so okolju prijazni. Pri tem so mišljeni ponovno uporabljeni, reciklirani 

materiali ali naravi prijazni materiali. Tovrstni pristopi so posledica obremenjenosti okolja z 

odpadnim materialom, ki ga proizvajamo v vsakodnevnem življenju. S pomočjo izvirnih idej 

oblikovalcev si lahko dom opremimo z naravnimi materiali, recikliranimi izdelki, rabljenim in 

starim pohištvom ali dodatki, ki jih po potrebi obnovimo. Pri navajanju slednjih bi marsikoga 

opremljanje stanovanja s tem odbilo, resnica pa je, da le z omenjenimi izdelki lahko 

dosežemo zelo sodoben slog, ki je etičen, prijazen do okolja, edinstven, kot je edinstven tudi 

lastnik stanovanja. 

Pri tovrstnih odločitvah opremljanja stanovanja nam je vsekakor v pomoč predstavitev 

celotne, v krog sklenjene verige, ki nas osvesti in spodbudi k bolj preudarni odločitvi. Pri tem 

ne gre samo za ekološko usmerjenost pri nabavi pohištva, ampak za celostno ekološko 

naravnanost v vsakdanjem življenju. 

8.3 Ponovna uporaba odsluženega pohištva 

Rabljeno in odsluženo pohištvo lahko nekomu predstavlja odpadek, medtem ko drugi v njem 

vidijo potencial za izdelavo novega kosa pohištva in s tem tudi možnost zaslužka. Ponovna 
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uporaba odsluženega pohištva pa je predvsem trajnostno ravnanje in nekaj, kar lahko stori 

vsak posameznik s skoraj nič truda. 

Reciklirano pohištvo je široka kategorija, ki vključuje vse, kar je bilo ponovno namenjeno, 

ponovno narejeno ali ponovno opredeljeno kot pohištvo. Sem so vključena osnovna vodila, 

pri čemer velja, da je imelo pohištvo vsaj enega lastnika, da je bilo pohištvo obnovljeno in 

popravljeno ali pa ročno izdelano iz materialov, ki bi jih sicer zavrgli. Tako pohištvo lahko 

najdemo na bolšjem trgu, na spletnih straneh, kjer ljudje prodajajo rabljeno pohištvo in ostale 

izdelke, v trgovinah z rabljenim pohištvom ter pri oblikovalcih, ki tovrstne stvari izdelujejo 

sami. Cena se od prodajalca do prodajalca in s tem od izdelka do izdelka spreminja, za dober 

nakup pa moramo večkrat priti k istemu prodajalcu, da smo ves čas v stiku z novimi izdelki in 

cenami. Vedeti moramo, da pri nakupu rabljenega pohištva dobimo od kvalitetnih predmetov 

do tistih v zelo slabem stanju, saj prodajalci večinoma teh stvari pred prodajo sami ne 

popravljajo. Kupimo lahko izdelke, ki so obnovljeni in izboljšani in zato postanejo unikatni in 

pogosto tudi boljši od izvirnika, saj sta vanje vložena oblikovalčev trud in čut. Najbolj 

unikatno in včasih že celo bizarno je pohištvo, narejeno iz raznolikih odpadnih materialov, ki 

nikoli niso bili del pohištvene opreme. Pohištvo, narejeno iz odpadnega materiala, se zelo 

favorizira, saj se je izkazalo, da je lahko le-tega mogoče izdelati iz katerega koli materiala, kar 

pomeni, da bi lahko razbremenili deponije in s tem zaščitili naravo. Zaradi izgleda in 

uporabljenih materialov se tovrstna izdelava pohištva imenuje umetnost. Za izdelavo 

recikliranega pohištva lahko uporabimo tudi že uporabljen in zavržen les, ki je služil 

drugačnim namenom, na primer sodu za vino, ogrodju barke ipd.  

Izdelki, kupljeni na zgoraj omenjen način, so po navadi cenovno bolj ugodni ali pa imajo 

enako ceno kot popolnoma novo pohištvo. Seveda lahko najdemo tudi izjemno drago 

pohištvo, ki pa po navadi pripada že uveljavljenim oblikovalcem.  

V slovenskem okolju so v zadnjem času vse bolj aktualni tudi Centri ponovne uporabe, razne 

neprofitne organizacije in društva, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja tako, da 

zbirajo, izdelujejo in prodajajo izdelke, narejene iz materialov, ki so bili na določeni točki 

odpadni material, in jih z nekaj znanja, inovativnosti in želje po ozaveščanju ponovno 

uporabijo za izdelavo uporabnega kosa opreme interierja. 
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8.3.1 Centri ponovne uporabe (CPU) 

»Center ponovne uporabe ali REUSE center je center, kjer se zbirajo različni predmeti, ki so 

že bili uporabljeni in se še vedno lahko uporabijo, lastniki pa jih ne potrebujejo več. Pri 

obnovi lahko predmet igra isto vlogo ali pa postane del drugega izdelka« (Jančič, 2014, str. 2). 

»V CPU-ju zaposleni opravijo naloge, kot so prevzem, diagnostika, čiščenje, popravila, 

restavriranje, demontaža, barvanje, izračun stroškov, izračun nove vrednosti popravljenega 

izdelka ter zagotovijo, da so na prodajnih policah le popolni izdelki. Po pregledu izdelka se 

odločijo, ali je izdelek smiselno popravljati in ga vključiti v ponovno uporabo ali pa ga je 

potrebno razstaviti na komponente in ga uporabiti pri izdelavi drugega izdelka. V primeru, da 

je v popravilo potrebno vložiti več dela in materiala, se odločijo za demontažo in recikliranje 

sestavnih delov, kar prav tako prispeva k ponovni uporabi. Poleg obnove izdelkov dajejo 

prednost tudi izdelavi povsem novih atraktivnih izdelkov iz odpadnih materialov« (CPU, 

2016). 

Center ponovne uporabe ima torej okoljske, ekonomske in socialne učinke, ki jih je treba v 

času gospodarske in okoljske krize poudariti in ki prispevajo k trajnostnemu razvoju 

(Medmrežje 2):  

- Preprečevanje nastajanja odpadkov in s tem manjšanje odlagališč le-teh. 

- Podaljšanje življenjske dobe izdelkov, s čimer se varujejo naravni viri.  

- Zmanjšan negativen vpliv posameznega izdelka na okolje in ohranjanje naravnih 

virov.  

- Zmanjšana potreba po novih proizvodih in s tem potrošnja novih naravnih virov.  

- Udejanjanje trajnostne rabe naravnih virov ter zmanjševanje onesnaženosti vode in 

zraka (vključno s toplogrednimi plini).  

- Vključevanje težje zaposljivih na trg dela in dostopnost do blaga.  

- Ustvarjanje lokalnih delovnih mest in možnosti za usposabljanje ter udejanjenje 

ekoloških inovacij v praksi.  

- Promocija ponovne uporabe in obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli.  

- Varčevanje s prostori za odlaganje odpadkov.  

- Zmanjševanje brezposelnosti.  

- Udejanjanje evropske in nacionalne zakonodaje na področju odpadkov.  

- Učinek na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je planet 

omejen z viri.  
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8.3.2 Od zibelke do zibelke, cradle-to-cradle ali regenerativni dizajn 

»V zadnjih 100 letih se je človeštvo zelo razvilo in razvoj z vsakim dnem bolj raste, kar 

prinaša posledice, kot so izčrpanost naravnih virov, povečanje odloženih odpadkov, predvsem 

odpadkov iz novih materialov, bogastvo na eni strani in revščina na drugi, družbene 

neenakosti itd. Danes je na področju proizvodnje in industrije obnovljivih le malo materialov. 

Ostali materiali na koncu vedno postanejo odpadek in že prej oddajajo škodljive snovi. Četudi 

nekatere materiale nekajkrat recikliramo, na koncu postanejo smeti, saj proizvajalci niso 

načrtovali uporabe materialov, ki bi se neprestano vračali v proizvodnjo. Kljub naraščanju 

števila prebivalcev, naraščajoči porabi virov in energije, pa je vedno več ozaveščenih ljudi, ki 

si želijo kvalitetno in zdravo življenje in želijo prispevati k trajnostnemu razvoju« (Primec 

2012, str. 154). 

Pri konceptu od zibelke do zibelke (OZDZ) gre za nove veje oblikovanja in izvajanja načel 

(so)naravno učinkovitega oblikovanja. Bistvo ideje je v tem, da izdelki ne bi smeli potovati od 

zibelke do groba (od tovarne do smetišča), marveč od zibelke do (naslednje) zibelke. OZDZ 

je torej prestop iz trenutnega linearnega modela (novi materiali, produkt, uporaba, odpadek) 

na krožni sistem z zdravimi in varnimi materiali, ki neprestano krožijo. Poleg tega, da se 

bistvo začne že pri načrtovanju samih izdelkov, je pomembno tudi, da lastništvo izdelka 

preide na "vselastništvo". Torej, da lastniki ne bodo več razmišljali o izdelku kot o lasti, 

ampak kot o izdelku v uporabi, ki bo krožil od lastnika do novega lastnika itd. Koncept OZDZ 

pa ne vsebuje samo to, ampak tudi načela, ki so temelji konceptualnega okvirja in vloge s 

sistemom certificiranja« (Stouthuysen in Roy, 2012, str. 9), (McDonough, W., Braungart, M. 

2002, str. 27), (Jančič, 2014, str. 5). 

8.3.3 Retro stil 

»Retro stil pomeni kulturno zastarel ali staromoden, star stil, trend, način ali moda celotne 

postmoderne preteklosti, ki je od takrat postal funkcionalen še enkrat v današnjem času. 

Beseda »retro« izhaja iz latinske predpone retro, kar pomeni "nazaj", "v preteklosti" ali 

vračanje v preteklost na nostalgičen način (retrospektiva). Retro je stil, ki obuja modo iz 

določenega obdobja iz preteklosti. Najbolj pogosto je uporabljen stil 50-ih, 60-ih, 70-ih in 80-

ih« (Medmrežje 4, v Jančič, 2014, str. 14). 

»Pri retro pohištvu govorimo o stilu, ki je videti kot nostalgija predhodnih obdobij. Retro 

pohištvo izgleda kot umetniško delo. To ni pohištvo sedanjega časa hitre in masovne 
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proizvodnje, pač pa pohištvo, ki je vsestransko, lahko, enostavno, a hkrati tekoče oblikovano 

(Nielson 2007, str. 141, v Jančič, 2014, str. 14). 

»Današnji modni retro stil je stil, ki prevzema oblike, barve in motive iz vseh starejših 

obdobij in jih vnaša ter nadgradi v moderni stil. Današnji čas je mešanica vseh retro stilov z 

novimi tehnologijami. Vsaka oblika, barva in motiv so dovoljeni in vsak si lahko ustvari svoj 

stil. Tako ne modno zopet postane modno in staro, že uporabljeno pa postane novo in 

moderno« (Jančič, 2014, str. 14). 

8.3.4 Primeri uporabljenega odsluženega materiala za izdelavo novih kosov 

opreme interierja neuveljavljenih oblikovalcev 

Na spodnjih fotografijah so prikazani različni kosi opreme interierja, narejeni iz odsluženih 

materialov, ki so bili pred obnovo obravnavani kot odpadek. Materiale bi seveda lahko 

uporabili tudi na druge načine, kar pa je odvisno od naših potreb in domiselnosti. V veliko 

prednost je, če imamo možnost sami izdelati tovrstne izdelke, vendar pa za to potrebujemo ne 

samo idej in znanja, temveč tudi prostor in orodje za opravljanje tozadevnih del. Pri 

pridobivanju idej nam je danes lahko v veliko pomoč uporaba interneta, kjer lahko najdemo 

poplavo nasvetov, idej, kot tudi postopkov za izvedbo in izdelavo. Tovrstno delo ima poleg 

prijaznega odnosa do okolja tudi zelo pozitiven učinek na človeka samega, saj spodbuja k 

razvijanju in ohranjanju raznih spretnosti, ki so bile nekoč del človekovega vsakdana. Takšno 

delo lahko deluje na človeka pomirjujoče, končni izdelek in njegova uporaba pa nudita še 

paleto drugih pozitivnih občutkov. Prednost teh izdelkov je tudi ta, da lahko za razliko od 

masovne pohištvene industrije uporabimo zaščitna sredstva za les, ki so prijazna okolju kot 

tudi človeku.  

Četudi sami nimamo možnosti uporabiti odpadnega materiala za izdelavo novih izdelkov, je 

izrednega pomena že samo znanje in zavedanje, da je različne materiale možno ponovno 

uporabiti v enake ali drugačne namene. Znanje in ozaveščenost nas spodbujata k temu, da 

odslužene materiale namenimo strokovnjakom, ki znajo iz odpadka narediti nov kos pohištva 

z dodano vrednostjo. Dodana vrednost je na tej točki ekonomska, okoljevarstvena in 

predvsem trajnostna.  

Spodaj so prikazani tudi kosi pohištva, ki so se prav tako kot drugi materiali znašli na 

kosovnem odpadu. Kljub temu da jih je že načel zob časa, jih je mizar Darko Didovič 
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popravil in jih uporabil za izdelavo novega pohištva, nekateri pa so bili tudi obnovljeni s 

strani restavratorke Ane Hribar. 

Vsi izmed spodnjih izdelkov, ki še vedno služijo svojemu namenu, bodo nekoč ponovno 

postali odslužen material. Morda bodo takrat postali predmeti za popolnoma drug način 

uporabe, morda bodo reciklirani ali pa bodo celo namenjeni za pridobivanje energije. Do 

takrat pa bo zagotovo ostal dober občutek, da za potrebe udobja v lastnem domu ni bilo 

potrebno poseči v okolje in ga s svojimi nepotrebnimi željami bremeniti. 

Slika 8.1: Zavrženi in obnovljeni leseni modeli za ulivanje betona so dobili popolnoma novo 

funkcijo, saj so postali okvirji za ogledala. Enemu od okvirjev je bil dodan še del starega 

soda, ki sedaj služi kot polička pod visečim stenskim ogledalom. Lesene modele bi lahko  

uporabili še na druge načine (Fotografija: Didovič, D.). 

 

Slika 8.2: Zakonska postelja, izdelana iz dveh starih in obnovljenih špampetov (posteljic), je 

primer odsluženega lesenega materiala, ki služi istemu namenu kot nekoč  (Fotografija: 

Didovič, D.). 
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Slika 8.3: Stare odslužene deske nepravilnih oblik, so bile uporabljene za izdelavo zakonske 

postelje (Fotografija: Didovič, D.). 

 

Slika 8.4: Še en primer zakonske postelje, kjer so za ogrodje uporabljeni odsluženi tramovi 

starega skednja (Fotografija: Logar, Ž.). 

 

Slika 8.5: Stol, narejen iz zavrženega vinskega soda (Fotografija: Didovič, D.). 
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Slika 8.6: Ogledalo – okvir narejen iz odpadnega modela za ulivanje betona; polička narejena 

iz dela starega vinskega soda (Fotografija: Logar, Ž.). 

 

Slika 8.7: Obešalnik za različne namene, narejen iz ostankov odpadnega lesa (Fotografija: 

Logar, Ž.). 
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Slika 8.8: Samostoječa dekorativna luč; lampijon svetilke je vnovič uporabljen z istim 

namenom, kot je bil, preden je postal odpadek. Da je ponovno postal del samostoječe svetilke, 

se mu je dodalo še staro, posušeno steblo drevesa ter leseno ploščo iz odpadnega lesa in 

električne pripomočke (Fotografija: Logar, Ž.). 

 

Slika 8.9: Zavrženi, obnovljeni in oplemeniteni ‒ miza in stola ( Fotografija: Hribar, A). 

 

Slika 8.10: Obnovljena in izboljšana rabljena in zavržena miza (Fotografija: Hribar, A.). 
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9 SINTEZA IN SKLEPNE MISLI 

Študij biologije in gospodinjstva na Pedagoški fakulteti je nadgradil moje znanje in zanimanje 

o ekološki problematiki, katere del je ves živalski in rastlinski svet, kot tudi človek, ki s 

svojimi nerazumnimi potrebami vztrajno povzroča ekosistemom tako veliko škodo, da s tem 

ogroža na Zemlji obstoj vsega živega, se pravi, da ogroža tudi sebe.  

V svoji raziskavi sem ob študiju strokovne literature dobila odgovore na vprašanja, ki sem si 

jih na začetku tega diplomskega dela zastavila. Tema mojega diplomskega dela je izredno 

obsežna, zato je bilo odločanje o vključevanju raznih informacij velikokrat težko. Veliko je 

področij, ki bi jih bilo v to raziskavo smiselno vključiti, vendar bi to preseglo okvirje 

diplomskega dela.  

Zaradi obsežne raziskave, na katero opozori že beseda razsežnost v naslovu tega diplomskega 

dela, sem se odločila, da v zaključku povežem vsa teoretična izhodišča in dejstva v celoto ter 

na ta način čim bolj nazorno prikažem vplive, ki jih ima les uporabljen v opremi interierja, na 

okolje. Celota se bo nanašala na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih na začetku diplomskega 

dela zastavila. Poudarek bom naredila na razvoju opreme interierja, saj je le-ta ključna za 

današnje kritično stanje, in negativne posledice na ekosisteme, ki smo jim priča. 

Pridobivanje lesa kot surovine za izdelavo opreme interierja je prva točka obravnave 

obremenjevanja okolja. Gozd je kot ekosistem ključen za življenje na Zemlji. Rastline ob 

fotosintezi iz zraka sprejemajo ogljikov dioksid in izločajo kisik. Gozd, katerega glavna 

značilnost in največja biomasa so drevesa, naj bi nam tako zagotavljal kisik za življenje. Igra 

tudi pomembno vlogo pri odvzemanju ogljikovega dioksida iz ozračja in vezavi ogljika v 

biomaso gozdnega ekosistema. Gozd varuje tla in brežine pred erozijo, pred hitrim 

odtekanjem vode, izsuševanjem, vetrovi, plazovi. Poleg varovalne vloge deluje tudi kot vodni 

filter, pomembno pa vpliva na kroženje vode na Zemlji. Je tudi dom mnogim rastlinam, 

živalim in ljudem. Gozd predstavlja človeku tudi neizmeren vir surovin, če z njim seveda 

trajnostno gospodarimo. Zaradi slednjega velja les danes za surovino prihodnosti. Ob ustrezni 

uporabi bi lahko pozitivno vplival na zmanjševanje posledic segrevanja ozračja. Človeštvo, ki 

je po mojem mnenju danes marioneta globalizacije, z nadaljevanjem potrošnje, ki jo 

narekujejo nenujne potrebe ter razsipne razvade, povzroča nepovratno ekološko katastrofo. 
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Les je naravno obnovljiva surovina. Kot material je v izdelavi opreme interierja zelo uporaben 

in cenjen. Zaradi svojih lastnosti je lahek za oblikovanje, s pravilno uporabo in znanjem o 

njegovih lastnostih pa obstojen. Na obstojnost opreme vpliva pravilna izbira vrste lesa. Tudi 

oprema interierja postane enkrat odpadek, zato je pomembno, da se za njeno izdelavo uporabi 

kvalitetne in obstojne materiale. Zanimiv je podatek, da objekt, narejen iz železa in drugih 

kovin, ob posledicah požara utrpi večjo škodo, kot jo objekt, narejen iz lesa. 

Razlike v obremenjevanju okolja ob uporabi lesa v opremi interierja so glede na obdobja v 

zgodovini človeštva izredno velike. Na stalno spreminjanje je vplivalo več dejavnikov, ki so 

med seboj povezani in soodvisni. Ključni, ki so vplivali in še vedno vplivajo na te 

spremembe, so naraščanje svetovne populacije, njeno naraščanje potreb ter razvoj orodja in 

tehnologije.  

Spremembe v načinu življenja, o katerih nam danes pričajo arheološka odkritja, so v neolitiku 

vplivale na prvi večji porast populacije. Velikost populacije je poleg razvoja potreb vplivala 

tudi na velikost porabe, ta pa na večjo produkcijo in porabo surovin. Razvoj potreb je botroval 

tudi razvoju orodja, ki je olajšalo delo in omogočilo vse hitrejše pridobivanje in obdelavo 

surovin ter izdelavo raznih produktov. Velikost populacije je glavni faktor, ki vpliva na 

obremenjevanje okolja. Manjša populacija zaradi svoje številčnosti ni ustvarjala potreb po 

masovni izdelavi opreme interierja. Na eni strani takrat ljudje še niso imeli razvitih potreb po 

opremljanju notranjih prostorov, na drugi strani pa niso imeli na razpolago orodij, s katerimi 

bi masovno proizvodnjo lahko izvajali. Posledično se v obdobju manjše populacije les kot 

surovina za izdelavo opreme interierja ni pridobival v takem obsegu. V času, ko so bile 

človekove potrebe manjše, je bilo poleg manjše sečnje za potrebe izdelave opreme interierja 

tudi segrevanje ozračja postopno. Pomemben pri tem je podatek, da se v tem času še ni 

uporabljalo fosilnih goriv. Skladno z majhnim obsegom pridelave, izdelave in obdelave  je 

bilo proizvedenega tudi manj odpadnega materiala. 

Preseljevanja in trgovske poti so vplivala na spoznavanje novih kultur, novih surovin in 

drugih materialnih dobrin. To je vplivalo tudi na razvoj in izdelovanje opreme interierja. 

Kljub stalnemu razvoju se je je zaradi različnih razlogov še vedno izdelovalo v manjšem 

obsegu. Predvsem so bile zaradi drugačnega načina življenja potrebe ljudi drugačne in na nek 

način manjše kot danes. Ponudba opreme interierja je bila manjša, težje dostopna in zato tudi 

dražja. Glavna razlika v primerjavi z današnjim časom so ravno potrebe ljudi. Vsako obdobje 

v zgodovini človeštva prestavlja napredek. Četudi so že izdelovali opremo interierja, ki je bila 
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kvalitetnejša, bolj praktična za uporabo in navsezadnje lepšega izgleda, si jo je lahko privoščil 

le bogatejši sloj prebivalstva.  

Pomembno in prelomno obdobje v zgodovini človeštva je obdobje industrijske revolucije v 

18. stoletju. To obdobje je doživelo val sprememb, ki so vplivale na rast populacije. Tako kot 

v preteklih zgodovinskih obdobjih se je tudi tokrat pojavil trend povečevanja proizvodnje s 

povečanimi potrebami naraščajoče populacije. Počasen vzpon življenjskega standarda je 

vplival tudi na porast meščanske kulture, zato je takrat izdelava pohištva doživela svoj 

razcvet. V mizarstvu se je zaradi razvoja znanja, novih tehnik izdelave, novih materialov in 

vse večjega povpraševanja delo začelo deliti in obrtniki so postali specializirani za določen 

segment v poteku obdelave in izdelave pohištva. V tem obdobju se je močno povečala tudi 

potreba po lesu, zato je to tudi čas začetka intenzivnega krčenja gozda. 

Ko je z drugo industrijsko revolucijo prišlo do iznajdbe motorja z notranjim izgorevanjem, se 

je zaradi ponovne nadgradnje tehnologije, porastom populacije in njenih potreb močno 

povečala proizvodnja in njen napredek. To je na eni strani vplivalo na intenzivno pridobivanje 

naravnih surovin, na drugi pa je pričelo slabšati stanje ekosistemov. Kljub svarilom mnogih 

strokovnjakov o negativnih posledicah, ki jih bodo povzročili invazivni posegi v okolje, se 

svet kapitala zanje ni zmenil, temveč krepil svojo ekonomijo in jo razvil v vsesplošno 

uničujočo globalizacijo, ki ji ljudje danes ob vsej informiranosti slepo sledimo. Hitro 

napredujoča tehnologija, vse hitrejši in dostopen transport na fosilna goriva, ekstremno hiter 

porast populacije in naše potrebe so močno vplivali na izdelavo opreme interierja.  

Mizarsko obrt, ki se danes precej razlikuje od starodavne mizarske obrti predvsem zaradi 

nove tehnologije, vztrajno izpodriva masovna proizvodnja pohištva, ki predstavlja veliko 

ekološko grožnjo. Les se sicer še vedno pridobiva iz gozda, vendar je njegov način 

pridobivanja postal hitrejši in intenzivnejši. Nekoč človeško nalogo so prevzeli stroji. Lesna 

industrija obremenjuje okolje s stranskimi odpadnimi produkti, kot so odpadni kosi lesa, 

žagovina, prah, odpadni laki, loščila in lepila. Vse našteto ni samo breme za okolje, ampak 

tudi breme za zaposlene v obratu, ki so izpostavljeni prahu in hlapom kemijskih sredstev. 

Nizkokakovostni proizvodi so rezultat največje onesnaženosti, saj se zanje v proizvodnji za 

izdelavo opreme najprej uporabi slabšo kvaliteto lesnih plošč, nato pa tudi veliko lakov in 

drugih zaščitnih sredstev, ki nudijo izdelku lepši izgled ter zaščito pred zunanjimi vplivi. V 

današnjem času EU kot tudi Slovenija kot njena članica namenjata nevarnim odpadnim 

materialom veliko pozornosti. Iščejo se ustrezne rešitve pri predelavi odpadnega materiala, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  

Logar Živa; Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja 

76 
 

obdelanega z raznimi nevarnimi snovmi, v sekundarne surovine. Poleg nizkokakovostne 

opreme interierja, ki je dostopna večjemu delu populacije, je vedno na voljo tudi okolju 

prijazna oprema interierja iz visokokvalitetnih materialov, ki imajo dolgo življenjsko dobo, 

žal pa je taka oprema cenovno težje dostopna. Z zavedanjem o obremenjevanju okolja z 

opremo interierja se je že v 90. letih pojavil trend ponovne uporabe materialov. Ta trend še 

vedno narašča in je priljubljen tudi v večini razvitih delov sveta. Pri nas je ena bolj odmevnih 

organizacij, ki se ukvarja z zbiranjem in prodajo takih izdelkov, imenovana Center ponovne 

uporabe (CPU), ki ima svoje izpostave v mnogih slovenskih mestih. V CPU se zavedajo, da 

lahko oprema služi istemu ali povsem drugemu namenu. 

Mislim, da lahko proti razsežnostim obremenjevanja okolja delujemo predvsem individualno 

z ozaveščenim ravnanjem, s prenosom znanja na druge ter z ustvarjanjem novih trendov. 

 

V diplomski nalogi sem ob vsej raziskani literaturi sklenila zaključen krog obravnavanih 

področij, s katerim prikažem, kako človek s svojim potrošniškim vedenjem negativno vpliva 

na ekosisteme. Slednji so se v zgodovini človeka razvijali skupaj z razvojem potreb, ki so 

spodbujale k novim iznajdbam. Ključne in najbolj invazivne spremembe so se pričele s prvo 

industrijsko revolucijo. Skozi leta je ta vse hitreje razvijajoča se tehnologija s svojim 

netrajnostnim razvojem povzročila ekosistemom zelo veliko škodo, posledice katere bodo 

čutile še mnoge generacije za nami. Kljub mnogim kvalitetno zastavljenim strategijam, ki se 

jih sprejema na področju varovanja okolja, se negativni posegi v okolje še naprej odvijajo. Ob 

preučevanju trajnostnega razvoja in drugih strategij sem spoznala, da so le-te bolj ko ne same 

sebi namen. S tem ne trdim, da tovrstna strategija nima smisla, nasprotno, trdim le, da je le-ta 

ključna za človekov obstoj. Propad ekosistemov, od katerih je človeštvo odvisno, pomeni 

propad človeške vrste. To dejstvo opozarja, da je človek del narave, čeprav njegovo vedenje 

kaže na to, da je sam več kot narava. Na tej točki se pokaže njegova dvojnost. Zanimiv je 

podatek, da človeka prične skrbeti za okolje takrat, ko je ob večjih naravnih katastrofah 

njegovo življenje ogroženo. Ko so posledice naravnih katastrof odstranjene in njegovo 

življenje ni več pod vprašajem, se večinoma vrne na staro vedenje, ki ga je imel pred pojavom 

naravne katastrofe. 

Star pregovor pravi: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna«. Rek je moje vodilo, ki me kot 

pedagoginjo opominja, da je treba kljub nedoseganju ciljev trajnostnega razvoja mlajšim 

generacijam nuditi znanje za odgovorno ravnanje v odnosu do narave. Z osvajanjem različnih 

znanj in zavedanj si bodo širili obzorja, ki jim bodo pomagala pri kritičnem razmišljanju. 
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Tako bodo lažje sprejemali pomembne življenjske odločitve, ki se tičejo tako vsakdanjega 

življenja kot tudi odločanja pri izbiri takih državnih voditeljev, ki bodo pripravljeni na 

rigorozne spremembe na področju ohranitve in obnove ekosistemov.  

V priloženi učni pripravi sem zajela vsa obravnavana področja te diplomske naloge. Učno uro 

bi izvedla v 5. razredu osnovne šole pri predmetu Gospodinjstvo, in sicer na koncu učne enote 

o potrošništvu; tako bi učenci že imeli osvojeno znanje o človekovih potrebah in njegovih 

potrošniških navadah. 

Z učno uro bi želela učence spodbuditi k aktivnemu razmišljanju o tem, na kakšne načine 

človeštvo vpliva na obremenjevanje okolja ob uporabi lesa v opremi interierja. Zaključek 

učne ure bi namenila področju trajnostnega razvoja. Pri tem bi predstavila načine, kako lahko 

sami delujejo trajnostno in s tem pripomorejo k preprečevanju negativnih posledic, ki jih ima 

nepremišljeno kupovanje in ravnanje z opremo interierja na okolje. Z delom v skupinah bi jih 

spodbudila h kreativnemu razmišljanju in k predlogom o načinih ponovne uporabe odslužene 

lesene opreme interierja. 
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 UREDITEV DELOVNEGA MESTA 

 UČITELJEVA UČNA STRATEGIJA 

 VSEBINSKA PRIPRAVA UČNE URE 

 PRAKTIČNI DEL 
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Priloga 2 
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UČITELJEVA PRIPRAVA 

PRIIMEK IN IME UČITELJA: Logar, Živa 

ŠOLA:  

RAZRED: 5. 

PREDVIDEN DATUM: Na koncu učne enote »Kje in kako kupovati«  

PREDMET: Gospodinjstvo 

UČNA TEMA: Oprema interierja 

UČNA ENOTA: Kje in kako kupovati 

 

OPERATIVNI UČNI CILJI: 

Učenci:  

 Spoznajo in razumejo razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi opreme interierja. 

 Spoznajo načine, s katerimi lahko sami pripomorejo k ohranjanju okolja ob uporabi 

opreme interierja. 

 Spoznajo različne načine o ponovni uporabi materialov. 

 Pridobijo občutek o količini, ki jo predstavlja oprema interierja. 

 Sami poiščejo načine za ponovno uporabo odpadne opreme interierja in jih opišejo. 

 

DIDAKTIČNE OBLIKE: 

Individualna, skupinska. 

METODE: 

Problemski pouk, razlaga, projekcija, delo s slikami (fotografije), delo z besedilom (delovni 

list), razgovor, razprava, opazovanje, zaznavanje, občutenje, viharjenje možganov, s slikami, 

naključno oblikovanje skupin, ovrednotenje dela. 

UČNA SREDSTVA: 

a.) Učila: PowerPoint (Ppt), šolska tabla, kreda, delovni list, barvni listki za dodelitev 

skupine, svetovni splet. 

b.) Učni pripomočki: Različne fotografije (Ppt), 4 x neobdelane lesene plošče, risalni listi. 
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UREDITEV DELOVNEGA MESTA 

   

   Skica 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Skica 2: 
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UČITELJEVA UČNA STRATEGIJA 
 

 

Didaktične 

etape 

                     UČNA  STRATEGIJA  

Učitelj Učenec Metode 

in oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvajanje z 

uvodno 

motivacijo 

 

Učence pozdravim še 

pred vstopom v 

razred, kjer jim  dam 

navodila, da šolsko 

torbo odložijo na za to 

označenem mestu v 

razredu. Iz torb 

vzamejo le pisala in se 

po navodilih usedejo 

na svoje mesto na 

tleh. 

Učenci ob prihodu v 

razred izžrebajo 

barvne listke. Na tla 

se usedejo tja, kjer je 

mesto označeno z isto 

barvo, kot so jo 

izžrebali. 

Ko se vsi posedejo, 

jim razdelim delovne 

liste, nato podam 

navodila za 

izpolnjevanje le-teh. 

Povem jim, da bo 

učna ura potekala na 

tleh, sami pa bodo 

morali na koncu 

uvodnega dela 

ugotoviti, čemu bo 

učna ura namenjena. 

Učenci poslušajo in 

upoštevajo navodila o 

razporeditvi v prostoru. 

Učenci sodelujejo in se 

navezujejo na 

lastne izkušnje. Z 

opazovanjem primerjajo 

in razmišljajo o pomenu 

pohištva.  

Učenci odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja. 

 

 

 

Naključno 

oblikovanje 

skupin. 

Razgovor. 

Razprava. 

Opazovanje. 

Razlaga. 

Skupinska 

oblika. 

8 min Razredna 

pohištvena 

oprema (stoli, 

mize), 

Ppt projekcija  

fotografij, 

delovni list. 

I. 

Usvajanje 

nove snovi 

Učence usmerjam k 

opazovanju kupa 

šolskega pohištva. 

Učencem podam 

podatek o številu 

učilnic na njihovi šoli, 

številu OŠ v Ljubljani 

in Sloveniji. 

Učencem posredujem 

podatek o številu 

svetovnega 

prebivalstva iz leta, ko 

so bili rojeni.  

Podatke napišem na 

tablo. 

Učenci opazujejo. 

Učenci sodelujejo v 

razgovoru, odgovarjajo 

na zastavljena vprašanja. 

Učenci z različnimi 

podatki izračunajo 

število kupov, kot jih 

predstavlja navzoči kup 

miz in stolov v učilnici. 

Učenci si predstavljajo 

količino vseh miz in 

stolov v slovenskih OŠ.  

Učenci sproti rešujejo 

delovni list. 

Razlaga. 

Prikazovanje. 

Razgovor. 

Razprava. 

Opazovanje. 

Skupinska 

oblika. 

 

8 min Tabla,  

pisalo (kreda 

ali flomaster), 

razredna 

pohištvena 

oprema (stoli, 

mize), 

Ppt projekcija  

fotografij, 

delovni list. 
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II. 

Usvajanje 

nove snovi 

Učencem dam 

navodila, da vsaka 

skupina postavi na 

mesto, kjer sedaj 

sedijo, dve mizi 

skupaj in okoli njiju 

stol za vsakega učenca 

iz skupine. Delo 

morajo opraviti skupaj 

kot skupina. Ko to 

naredijo, se usedejo za 

mizo k svoji skupini. 

S pomočjo uporabe 

svetovnega spleta jim 

pokažem podatek o 

trenutnem stanju 

števila svetovnega 

prebivalstva. 

Vsako skupino 

vprašam, koliko miz 

in stolov uporablja 

njihova skupina. 

S pomočjo vseh 

pridobljenih podatkov 

skupaj izračunamo 

število miz in stolov 

vseh slovenskih OŠ. 

Podatke napišem na 

tablo. 

Učenci opazujejo. 

Učenci sodelujejo v 

razgovoru, odgovarjajo 

na zastavljena vprašanja. 

Učenci sproti rešujejo 

delovni list. 

Učenci oblikujejo 

predstave o količini in 

razlikah med 

zgodovinskimi obdobji. 

Učenci skupaj izračunajo  

približno število miz in 

stolov vseh slovenskih 

šol. 

Razlaga. 

Prikazovanje. 

Razgovor. 

Razprava. 

Opazovanje. 

Skupinska 

oblika. 

8 min Tabla,  

pisalo (kreda 

ali flomaster), 

razredna 

pohištvena 

oprema (stoli, 

mize), 

Ppt projekcija  

fotografij, 

delovni list. 

III. 

Usvajanje 

nove snovi 

Vodim razgovor z 

zastavljanjem 

vprašanj in vanj 

aktivno vključujem 

učence. 

Vsaki skupini 

razdelim kos 

neobdelanega lesa. 

Učenci sodelujejo v 

razgovoru, odgovarjajo 

na zastavljena vprašanja 

in sproti rešujejo delovni 

list.  

Učenci opazujejo kos 

neobdelanega lesa in ga 

primerjajo z lesom, iz 

katerega so izdelane 

šolske mize in stoli. 

Verbalna 

metoda 

(pogovor, 

razgovor). 

Frontalna 

oblika. 

Skupinska 

oblika. 

Opazovanje.  

30 min Tabla,  

pisalo (kreda 

ali flomaster), 

Ppt projekcija  

fotografij, 

razredna 

pohištvena 

oprema (stoli, 

mize), 

delovni list, 

kosi 

neobdelanega 

lesa. 
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Ponavljanje 

/ utrjevanje 

snovi 

Preverim, ali so uspeli 

sproti rešiti delovni 

list. 

Na kratko povzamemo 

in ponovimo ključne 

stvari. 

Podam navodilo o 

skupinskem delu, ki 

bo sledilo, in jim pri 

tem zastavim nekaj 

izhodiščnih vprašanj. 

Učenci sodelujejo pri 

preverjanju delovnega 

lista, ponavljanju in pri 

dogovoru o skupinskem 

delu. Po potrebi si 

informacije zapišejo v 

zvezek. 

Verbalna 

metoda 

(pogovor, 

razgovor). 

Frontalna 

oblika. 

Individualna 

oblika. 

4 min Delovni list 

Praktičen 

del 

Učencem razdelim 

risalne liste. 

Učence opozorim na 

medsebojno 

sodelovanje v skupini. 

Med njihovim delom 

krožim med 

skupinami in sem 

pozorna na njihovo 

delo. Po potrebi jih 

usmerjam in jim 

svetujem. Opozarjam 

jih na čas, ki ga še 

imajo na razpolago. 

Učenci sledijo navodilom 

dela v skupini, v katero 

so vsi aktivno vključeni, 

in med seboj sodelujejo. 

Pri svojem delu so 

kreativni. 

Učenci svoj končni 

izdelek predstavijo 

celemu razredu. 

Verbalna 

metoda 

(pogovor, 

razgovor). 

Frontalna 

oblika. 

Skupinska 

oblika. 

30 min Ppt projekcija  

fotografij, 

risalni listi. 

 

Zaključek Učence pohvalim za  

njihovo aktivno 

sodelovanje in 

kreativno delo. 

Zaželim jim lep dan z 

mislijo, da lahko tudi 

oni s svojim znanjem 

in vedenjem ohranjajo 

naravo tako, da bodo 

v njej lahko lepo in 

kvalitetno živeli tudi 

njihovi otroci, vnuki 

in naslednje 

generacije. 

Učenci pospravijo svoje 

stvari, poskrbijo, da bo 

učilnica za njimi ostala 

primerno urejena in 

odzdravijo. 

 2 min  
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VSEBINSKA PRIPRAVA UČNE URE 

 

Uvajanje z uvodno motivacijo 

Ko so se učenci usedli na svoja mesta, pričnem z uvodom v učno uro.  

Učencem zastavim vprašanje: »Kako se počutite ob tem, da pouk poteka na tleh, namesto na 

stolih za šolskimi klopmi?« 

Nato jim dam navodila, da na delovne liste napišejo svoje ime in priimek. Ko vsi zapišejo, jim 

postavim vprašanje: »Kakšne razlike ste opazili med pisanjem na tleh v primerjavi s pisanjem 

na mizi ob uporabi stola?« Tako ugotovimo pomen opreme interierja. 

Temo nadaljujemo v obliki razgovora s pomočjo sledečih vprašanj: 

 Zakaj so ljudje pričeli uporabljati stole in mize/opremo interierja? 

 Kakšne so razlike med stoli in mizo nekoč in danes? 

 Kaj je vplivalo in še vedno vpliva na razvoj opreme interierja? 

Oprema interierja se je razvijala v skladu s človekovim načinom življenja in njegovimi 

potrebami. Ko je človek pričel gojiti rastline in živali, je vzporedno pričel živeti bolj ustaljeno 

življenje na enem mestu. V obstojnih zatočiščih je ustvaril tudi prvo pohištvo, ki je bilo 

izdelano iz materialov, ki so bili enostavni za obdelavo s preprostimi orodji. Osnovni namen 

opreme interierja je njena praktična stran. Lahko je namenjena opravljanju in lajšanju 

določenega dela (npr.: stoli, mize, pulti), ki razbremeni prisilno držo, to pa posledično vpliva 

tudi na naše zdravje. Namenjena je tudi shranjevanju raznih stvari, saj zaradi svojih oblik in 

sestave prihrani veliko prostora v prostoru (npr.: police in predali v omari). Z razvojem 

človeka je naraščala tudi človeška populacija in njene potrebe. To je vplivalo na tehnološki 

razvoj in izdelavo ter kakovost vse bolj specializiranih predmetov, potrebnih za 

zadovoljevanje vsakodnevnih potreb. 

Ppt projekcija fotografij: fotografije, ki prikazujejo pohištvo iz časa neolitika, starega Egipta, 

železne dobe, 10., 15., 18., 19., 20. in 21. stoletja ter primer načina izdelave pohištva iz časa 

starega Egipta in današnjega časa. 
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I. Usvajanje nove snovi 

Ko so učenci ugotovili temo učne ure, jih vprašam, če si predstavljajo, kako lahko oprema 

interierja obremenjuje okolje. V celotni etapi Usvajanja novega znanja jim postavljam 

vprašanja, ki jih prilagajam glede na njihove odgovore in razmišljanja o problemu. 

 Si znate predstavljati, kakšna količina miz in stolov je v vseh slovenskih OŠ? 

 Koliko takšnih kupov, kot nam ga predstavlja kup miz in stolov v razredu, bi naredili 

na naši OŠ? Pri tem bi naredili kup iz miz in stolov za vsak razred posebej. (23 kupov) 

 Koliko takšnih kupov, kot nam ga predstavlja kup miz in stolov v razredu, bi naredili, 

če bi združili vse ljubljanske šole? Pri tem predpostavimo, da vsaka OŠ šteje enako 

število učilnic kot naša OŠ. Pri tem bi naredili kup iz miz in stolov za vsak razred 

posebej. (1127 kupov) 

 Koliko takšnih kupov, kot nam ga predstavlja kup miz in stolov v razredu, bi naredili, 

če bi združili vse slovenske šole? Pri tem predpostavimo, da vsaka OŠ šteje enako 

število učilnic kot naša OŠ. Pri tem bi naredili kup iz miz in stolov za vsak razred 

posebej. (10.396 kupov) 

 

Učilnic na OŠ je 23. Vseh ljubljanskih OŠ je 49. Vseh slovenskih šol je 452. 

II. Usvajanje nove snovi 

Ko učenci izračunajo, koliko kupov bi lahko naredili, če bi uporabili stole in mize vseh 

razredov slovenskih OŠ, jih spomnim na podatek iz uvoda, kjer smo ugotovili, da se količina 

proizvodov povečuje vzporedno z večanjem populacije.  

 Za koliko mislite, da se je število svetovnega prebivalstva povečalo od leta vašega 

rojstva do danes? 

Leta 2006 je bilo na svetu 6,593,227,977 ljudi. 

V soboto 4. 6. 2016 je ob 11. uri in 51 minut svetovno prebivalstvo znašalo 7,427,098,777 

ljudi (Current World Population 2016). 

Število svetovnega prebivalstva se je od leta 2006 do 4. 6. 2016 povečalo za 833,864,800. 
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III. Usvajanje nove snovi 

 Ali mislite, da porast svetovnega prebivalstva vpliva na izdelavo pohištva? 

 Kje pridobivamo les, iz katerega se izdeluje pohištvo? 

 Koliko miz in stolov je v vseh slovenskih šolah? 

 Pomislite, koliko lesa bi potrebovali za izdelavo vseh šolskih miz in stolov, da bi 

opremili vse slovenske OŠ.  

 Po čem se lesene šolske mize in stoli razlikujejo od naravnega neobdelanega lesa?  

 Zakaj mislite, da so mize in stoli obdelani z raznimi sredstvi? 

 Kdaj in kako mislite, da se ljudje odločijo za nakup novega pohištva? 

 Ste kdaj pomislili, kaj se zgodi z odpadnim pohištvom? 

 Katere negativne posledice onesnaževanja okolja, ki ga ustvarja tudi netrajnostno 

ravnanje z opremo interierja, poznate? 

 Ali veste, da tudi v Sloveniji obstajajo razne organizacije, ki se ukvarjajo s ponovno 

uporabo materialov?  

 Kaj lahko sami naredimo za zmanjšanje obremenjevanja okolja z opremo interierja? 

Posledica večanja potreb svetovnega prebivalstva je povečano krčenje gozdov. Od pojava 

kmetijstva pred 10.000 leti naj bi bilo izkrčenih tretjina vseh gozdov na Zemlji. Tudi 

dandanes se v svetu vsako leto izkrči okoli 15 milijonov hektarjev gozda. Glavna krivca za 

krčenje gozdov sta lesna industrija in kmetijstvo. Z naraščajočim svetovnim prebivalstvom pa 

se pritiski na gozd samo še večajo. Človekov vpliv na okolje se lahko meri s katastrofalnimi 

posledicami, ki so jih na Zemlji povzročili večji vulkanski izbruhi ali padci meteoritov. 

Gozd je nepogrešljiv del naravnega okolja. Neokrnjeno delovanje ekosistema je 

nenadomestljivo pri tvorbi in ohranjanju biološkega in ekološkega ravnovesja v naravi. 

Posledično pa je bioekološko ravnovesje tudi neizogiben pogoj za obstanek človeka v okolju. 

Rastline ob fotosintezi iz zraka sprejemajo ogljikov dioksid in izločajo kisik, zato gozdove 

pogosto imenujemo »pljuča našega planeta«, saj imajo pomembno vlogo pri kroženju plinov 

na našem planetu. Obsežni gozdovi imajo pomembno vlogo tudi pri kroženju vode (hidrološki 

cikel) na Zemlji. Ob pronicanju vode skozi gozdna tla, ki delujejo kot filter, se voda prečisti. 

Tako gozd zagotavlja čisto pitno vodo za življenje ljudi in živali in tudi za potrebe industrije. 

Gozd ima pomembno vlogo pri preprečevanju erozije. V gozdovih po vsem svetu živi več kot 

90 odstotkov kopenskih vrst rastlin, živali in mikroorganizmov. Gozd je za človeka tudi 
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neizmeren vir surovin, če z njim trajnostno gospodarimo – je eden od najpomembnejših 

obnovljivih virov snovi in energije na Zemlji.  

Oprema interierja je del vsakega doma. Poleg praktičnega ima oprema interierja še vrsto 

drugih namenov. Eden izmed njih je zagotovo estetski faktor, ki v naša zatočišča prinaša 

občutek domačega in prijetnega. Začetki opremljanja bivalnih prostorov se od današnjih 

razlikujejo v vseh pogledih. Med njimi so predvsem nebistvene potrebe, ki nam jih narekuje 

hiperpotrošniški svet. Le-ta si na ta način ustvarja kapital, pogosto na račun revnejšega 

svetovnega prebivalstva. Ustvarjanje naraščajočih potreb potrošnikov vpliva tudi na masovno 

proizvodnjo, s tem pa na uporabo vse slabših materialov, ki se jim kvaliteto povečuje s 

pomočjo uporabe zaščitnih sredstev za les. Laki, lepila in ostala kemijska sredstva za zaščito 

so škodljiva tako za človeka kot tudi za okolje. Izdelki tako postanejo škodljivi že na začetku 

svojega življenjskega cikla in taki pogosto ostajajo vse do konca. 

Kot glavni faktor uničevanja naravnih sistemov se izpostavlja vpliv človekovih dejavnosti, ki 

so posledica potreb in s tem potrošnje kot največjim problemom sodobnega časa. Ljudje s 

svojimi potrebami in razsipnimi razvadami, ki jih ustvarja kapital, uničujemo ekosisteme, ki 

nam omogočajo obstoj, nam nudijo blagostanje in osnovne vire, ti pa morajo biti kakovostni 

in razpoložljivi. 

V zadnjih 100 letih se je človeštvo zelo razvilo in razvoj z vsakim dnem bolj raste, kar prinaša 

posledice, kot so izčrpanost naravnih virov, povečanje odloženih odpadkov, predvsem 

odpadkov iz novih materialov, bogastvo na eni strani in revščina na drugi, družbene 

neenakosti itd. Danes je na področju proizvodnje in industrije obnovljivih le malo materialov. 

Ostali materiali na koncu vedno postanejo odpadek in že prej oddajajo škodljive snovi. 

Trajnostna potrošnja teži k iskanju izvedljivih rešitev na področju družbenih in okoljskih 

neravnovesij, se pravi k bolj odgovornemu potrošniškemu ravnanju. Povezana je s 

proizvodnjo, distribucijo, rabo in odlaganjem izdelkov oziroma storitev, s čimer spodbuja k 

celovitemu premisleku o življenjskem krogu določenega izdelka. Namen trajnostne potrošnje 

je torej zadovoljiti temeljne potrebe vseh prebivalcev sveta, zmanjšati presežke in se hkrati 

izogniti onesnaževanju. 

Strategija RRR (zmanjševanje nastajanja, ponovna uporaba, recikliranje) bi morala biti 

osnovno vodilo v vsakdanjem življenju, brez dvoma pa je osnovno vodilo pri ekološkem 

obliko.  
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KLJUČNA VPRAŠANJA OB NAKUPU VSAKEGA MATERIALA IN IZDELKA 

Potrošniki lahko z zavedanjem o svojih potrošniških navadah vplivamo na trajnostni razvoj. 

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja ključna ekološka vprašanja, ki bi morala postati lastna 

vsakemu potrošniku ob nakupu novega izdelka ali materiala. 

Od kod prihaja? 

Je iz naravno obnovljivega vira? 

Je bil izdelan s tehniko, ki ne onesnažuje okolja in je energetsko varčen? 

So pri izdelavi spoštovali pravice delavcev, so jim omogočili dobre delovne razmere, razumen 

delovni čas in jih pošteno plačali? 

Je ta izdelek do mene pripotoval od daleč? Lahko namesto njega izberem izdelek, narejen v 

bližnji okolici? 

Kako ga bom uporabljal/-a? 

Bo energijsko varčen, mi bo prihranil denar in ne bo prispeval k emisijam ogljika v okolje? 

Je trpežen ali bo razpadel po preteku garancijske dobe? 

So vzdrževanje in popravila preprosti? Bom brez težav dobil/-a nadomestne dele? 

Kam ga bom dal/-a, ko ga bom nehal/-a uporabljati? 

Ga bom lahko predal/-a naprej v nadaljnjo rabo? 

Se ga da zlahka reciklirati? 

Je biološko razgradljiv? 

Rabljeno in odsluženo pohištvo lahko nekomu predstavlja odpadek, medtem ko drugi v njem 

vidijo potencial za izdelavo novega kosa pohištva in s tem možnost zaslužka. Ponovna 

uporaba odsluženega pohištva pa je predvsem trajnostno ravnanje in nekaj, kar lahko stori 

vsak posameznik s skoraj nič truda. 

Center ponovne uporabe ali REUSE center je center, kjer se zbirajo različni predmeti, ki so že 

bili uporabljeni in se še vedno lahko uporabijo, lastniki pa jih ne potrebujejo več. Pri obnovi 

lahko predmet igra isto vlogo ali pa postane del drugega izdelka. 
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PRAKTIČEN DEL 

 Kako bi ravnali s pohištvom, če bi se vaši starši danes odločili, da ga bodo zamenjali z 

novim? 

 Kam mislite, da bodo odpeljali mize in klopi, ki jih sedaj uporabljamo? 

Naloga: 

Med šolsko uro ste ugotovili, da je šolskih miz in stolov zelo veliko, poleg tega ste spoznali, 

da tovrstni odpadki na različne načine bremenijo naše okolje. 

Naša osnovna šola se je odločila, da bo zamenjala šolske mize in stole, zato bo sedanja 

oprema postala odpadni material. Kot skupina razmislite, kako bi te materiale v dobro 

opremljeni delavnici lahko obnovili in nato ponovno uporabili v iste namene ali pa predelali 

in uporabili na drugačne načine.  

Ker vas je v skupini veliko, imate lahko različne želje, ideje in potrebe. Zato jih lahko 

napišete več. Izberite eno in jo predstavite ostalim skupinam.  

Bodite ustvarjali in pri tem uživajte. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 

Spodaj podpisana Živa Logar, rojena 17. junija 1979, v Ljubljani, stanujoča na Novakova 

ulica 5, Ljubljana, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Biologija in 

gospodinjstvo, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Razsežnosti obremenjevanja 

okolja ob uporabi lesa v opremi interierja« v celoti moje samostojno delo pod mentorstvom 

doc. dr. Beatriz Gabriele Tomšič Čerkez. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura 

korektno navedeni; teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev. 

 

Živa Logar 

 

Ljubljana, junij, 2016 

 

 






