
“Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. V slovenskih gozdovih priraste povprečno 8,8 
milijonov m3 lesa, posekamo 5,3 milijonov m3 hlodovine, predelamo pa le 1,8 milijonov m3. Naš cilj 
je, da bi doma predelali vsaj 3 milijone m3 lesa in ga uporabili za gradnjo stavb, izdelavo stavbnega 
pohištva, notranje opreme in leseno galanterijo.  Trajnostna, lesena gradnja ima velik pomen pri 
zniževanju emisij toplogrednih plinov, saj les ob nastajanju in v obdobju uporabe skladišči CO2. 
Predelava lesa je energetsko manj potratna  od proizvodnje drugih materialov. Gradnja z lesom 
je hitrejša, energetsko učinkovitejša in okolju prijazna. Uporaba lesa v gradbeništvu dobrodejno 
vpliva na razvoj gospodarstva.”

»Danes je posebej pomembno, da razumemo pomen kakovostno grajenega prostora, ki razvija 
estetske in funkcionalne standarde bivalne in prostorske kulture v sozvočju z najsodobnejšo 
tehnologijo, z okoljem in podnebnimi spremembami. Evropska pobuda »Novi evropski Bauhaus« za 
pospešitev zelene preobrazbe postavlja arhitekturo in arhitekte v ospredje prehoda v bolj trajnostno 
gospodarstvo in družbo.  Inovativnost, estetika in velika simbolna vrednost, ki jo predstavlja sodobna 
slovenska arhitektura v lesu predstavlja še mnogo več, kot le dobro naložbo v prihodnost.«
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