
VSEBINSKO POROČILO 9. FESTIVALA LESA 2021

Splošno
Kljub spremembam, ki jih je prinesla pandemija v naša življenja, smo
letošnji Festival lesa 2021 izvedli po priporočilih NIJZ. Festival lesa je
potekal od 7. do 11. oktobra 2021. Vsi dogodki in delavnice so bili
brezplačni.

Sodelujoči:
- Kočevski les d. o. o.
- Podjetniški inkubator Kočevje
- Razstava nagrajenih stolov-prijava na Čar lesa, Cankarjev dom
- izdelava prototipov stolov Andrej Palman, 
- Gimnazija in srednja šola Kočevje, 
- Avtor uglasbitve in izvedba Kočevski glasbeniki
- Priprava delavnic festivala: Drago Brinšek, Gal Žvab, Katja

Hočevar, Tina Žele Kovačič,
- Svetovanje: leseni arhitekturni nasveti-Mateja Dekleva in

Dr. Živa Deu - odpovedano
- Sodelujoči na strokovnem forumu: Dr. Primož Oven, BF, oddelek

za lesarstvo, Dr. Andrej Bončina, BF, oddelek za gozdarstvo,
Predstavnik Inno Renew centra z UP, G. Igor Milavec –
Gospodarska zbornica Slovenije, Robert Tomazin, direktor družbe
SIDG, Alojz Selišnik, direktor MELU, d. o. o., Jana Vilman,
Turizem Bohinj, Aleš Marolt, Meta Kamšek, Konzorcij v
ustanavljanju  LES GO 



1. NATEČAJ PRASTOL

7. april – 1. september, Kulturni center Kočevje

Letošnji natečaj je bil že sedmi po vrsti. 
Objavili smo ga na mednarodni platfori Designboom.  Tako smo letos prejeli 72 prijav. Iz Slovenije je
bilo 10 prijav, Indija 8 prijav, Italija 7,  Srbija 6, Francija 5, Madžarska 5, Rusija 3, Hong Kong 3,
Švedska 3, Filipini 2, Brazilja 2, Kuvajt 1, Kitajska 1, Iran 1, Poljska 1, Črna Gora 1, Kanada 1,
Vietnam 1, Hrvaška 1, Nepal 1, Ukrajina 1, Tajska 1, Združeni Arabski Emirati 1, Peru 1, Združeno
Kraljestvo 1, Nizozemska 1, Ukrajina 1, Kolumbija 1, Mehika 1. Prvi trije nagrajenci so iz Indije,
Kanade in Filipinov. Izbor stolov je potekal dne 3.9.2021. Žirijo je sestavljalo 6 strokovnih članov.
Člani strokovne komisijo so: prof. Janez Suhadolc - arhitekt, Rok Kuhar - arhitekt in industrijski
oblikovalec, Natalija Lapajne - muzej za arhitekturo in oblikovanje, Andrej Palman - ing. lesarstva,
doc. Mojca Perše - profesorica na Fakulteti za dizajn, Albin Škalič - ing. lesarstva, direktor podjetja
Murales. Za predsednico žirije je izbrana dr. Mojca Perše. Izbor nagrajenih stolov: 

1. mesto: avtor: Anshul Prajapati, ime stola: UPANJE CHAIR, Indija,
2. mesto: avtor: Peter Jolyon Wall, ime stola: FAEL FOLDING CHAIR, Kanada,
3. mesto: avtor: John Elmar Ravidas Bebelone, ime stola: MINDCRAFT CHAIR, Filipini

V času festivala so bili nagrajeni Prastoli predstavljeni najširši javnosti v izložbi trgovskega centra Nama
v centru Kočevja.

Število obiskovalcev je bilo 51.



2. ODPRTJE FESTIVALA LESA

7. oktober, Kulturni center Kočevje

Odprtje 9. Festivala lesa je bilo v znamenju podelitve nagrad na Natečaj (Pra)stol za najboljše
oblikovalske predloge 7. mednarodnega natečaja industrijskega oblikovanja (Pra)stol. Izide natečaja
smo predstavili na otvoritvi. Festival sta odprla mag. Meta Kamšek, koordinatorica Festivala lesa in dr.
Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje. 
Slavnostna govorka je bila doc. Mojca Perše – profesorica Fakultete za dizajn, predsednica žirije
natečaja (Pra)stol 2021. 

V sklopu odprtja festivala je bil tudi prvič javno predstavljen projekt razvoja koncepta lesene
modularne igrače Nika Kralja, s katerim so uspeli na javnem razpisu kreativnih industrij pri Muzeju za
arhitekturo in oblikovanje. Sestavili so strokovno pestro in kompetentno ekipo in oblikovali
dokončno serijsko izdelane lesene module, preizkusili veznike ter izbrali blagovno znamko in ime
igrače, ki se sedaj imenuje KONSTRUKTA, lesena ustvarjanka. Izdelali so grafično podobo
imena, embalaže z vso tekstovno opremo ter izdelali prvi prototip embalaže. 

Predstavili so tudi Konzorcij LES GO,  v tem letu so zaradi Konstukte začeli sodelovati s
proizvajalci širše, izven Kočevja in ugotovili, da se nahajamo v trenutku, ko bi lahko združili moči
v trajnejšo zgodbo in sestavili oz. razširili podregijsko povezavo oz. gozdno lesno verigo, v kateri
nameravamo vključiti les kot surovino, ki jo dobavlja podjetje Kočevski les.

Otvoritev Festivala lesa so s svojo glasbo popestrili Društvo Kočevskih glasbenikov. 

Otvoritev je potekala pod pogoji PCT.

Število obiskovalcev je bilo 51.



3. USTVARJALNE DELAVNICE
8. - 10. oktober, Gimnazija in srednja šola Kočevje

Petek, 8.oktober
1. del delavnica za šolarje 11- 14 let – Maketa Ramorjevega letala Mentor Gala Žvab
Število udeležencev 2

V sklopu Tišlarske sobote smo izvedli tri delavnice.  

Sobota, 9. oktober
2. del delavnica za šolarje 11- 14 let – Maketa Ramorjevega letala mentor Gal Žvab

Delavnica za šolarje 7- 10 let – Preprosta maketa letala mentor Drago Brinšek
Število udeležencev 10

Delavnica Pripomoček za urejeno pisalno mizo mentorica Katja Hočevar
Število udeležencev 4

Svetovanje Leseni arhitekturni nasvet je bilo odpovedano, zaradi prenizkega števila prijavljenih.

Nedelja, 10. oktober 
Delavnica za družine Lubje, oglje
Število udeležencev 7

Število obiskovalcev je bilo 23.



4. STROKOVNI FORUM
29. september, Novi Podjetniški inkubatorja

Festival lesa 2021 je organiziral strokovni forum o gozdno lesnih verigah v Sloveniji in projektih digitalizacije. Forum je bil razdeljen na dva dela. 
Prvi del je zavzel teoretični pogled gozdno lesnih verigah kot jih razumejo strokovnjaki na Biotehniški Fakulteti (oddelek za lesarstvo in gozdarstvo). 
Predstavljali so dr. Primož Oven iz oddelka za lesarstvo, dr. Andrej Bončina iz oddelka za gozdarstvo, predstavnik Inno Renew centra z UP, g. Igor 
Milavec –  Gospodarska zbornica Slovenije.
V prvem delu so še predstavljali praktične izkušnje in načrti pri delovanju gozdno lesnih verig Robert Tomazin - direktor družbe SIDG, Alojz Selišnik -
direktor MELU, d. o. o., Jana Vilman - Turizem Bohinj, Aleš Marolt in Meta Kamšek - Konzorcij v ustanavljanju  LES GO.

V drugem delu pa je bila predstavitev digitalnih aplikacij za upravljanje gozdov DI-GOZD (digitalna inventarizacija gozda) in ogled proizvodnje 
tovarne Koles.

Število obiskovalcev je bilo 32.



5. SREČANJE IZDELOVALCEV IN OBLIKOVALCEV
11. oktober, dvorana gasilskega doma, Sodražica

Festival lesa je v ponedeljek, 11. oktobra 2021, v dvorani gasilskega doma Sodražica v okviru Konzorcija organiziral srečanje izdelovalcev in 
oblikovalcev konzorcija gozdno lesne verige, kjer so udeleženci predstavili lastne izdelke in tehnološke možnosti ter predstavili tudi nekaj novih idej 
oblikovalcev.

Število udeležencev je bilo 18.



6. ZAKLJUČEK

Datum: 29.12. 2021
Pripravil: Janja Debevc
Potrdil: Aleš Marolt predsednik Festivala lesa z.o.o., so.p.


