
VSEBINSKO POROČILO 8. FESTIVALA LESA 2020 

Splošno  

Kljub nepredstavljivim spremembam, ki jih je prinesla pandemija v naša življenja, smo letošnji Festival lesa 2020 

izvedli, pa čeprav bolj na daljavo. Festivala lesa je potekal od 8. do 12. oktobra  

2020. Vsi dogodki in delavnice so bili brezplačni. 

 

Sodelujoči: 

- Kočevski les d. o. o. 

- Podjetniški inkubator Kočevje 

- Tom Hartman-razstava v likovnem salonu 

- Razstava nagrajenih stolov-prijava na Čar lesa, Cankarjev dom 

- Delo udeleženca tečaja na Mansarti, postavitev pri OŠ ob 

Rinži-Marko Glavač 

- Nagrajenci na podelitvi nagrad natečaja Prastol 

- izdelava prototipov stolov Andrej Palman,  

- Gimnazija in srednja šola Kočevje,  

- Avtor uglasbitve in izvedba Roman Zupančič 

- Priprava delavnic festivala: Drago Brinšek, Gal Žvab, Katja Hočevar, 

- izvedba delavnic odpovedana 

- Svetovanje: leseni arhitekturni nasveti-Mateja Dekleva in 

Dr. Živa Deu-odpovedano 

- Sodelujoči na strokovni konferenci Wood tech talk: Vid Oblak,  

Jure Žigon, Jaša Saražin, Jaka Gašper Pečnik, Iztok Šušteršič, Črtomir 

Tavzes, Marko Stjepič,  

- Sodelujoči na strokovnem gozdarskem forumu: Gozd in les kot 
razvojna priložnost: Aleš Marolt, dipl.ing.l., g. Jože Prah, dr. Primož Oven,  

predstavnik oglarske družine Miroslav Brinovec 



2. NATEČAJ PRASTOL 

25 .maj – 6. september 

 

Letošnji natečaj je bil že šesti po vrsti.  

Ob objavi smo se odločili za vzpodbudno potezo in glede na okoliščine, v katerih kulturni sektor 

preživlja čase pandemije, dodali k prvi nagradi še denarno nagrado v višini 1000 EUR.  Tako smo prejeli 

letos 35 prijav. Iz Slovenije je bilo 26 prijav, z Madžarske 3 prijave, Nemčija 1, Indija 2, Mexico 1, 

Romunija 1, Poland / based in New Zealand 1. Prvi trije nagrajenci so iz Slovenije, četrta nagrada 

(posebna omemba) pa je z Madžarske. Strokovna žirija se je letos  spremenila, s Fakultete za design 

prihaja nova članica, dr. Mojca Perše ter Albin Škalič, ing. lesarstva, direktor podjetja Murales. 

Predsednica žirije je bila letos ga. Natalija Lapajne, članica žirije, ki prihaja iz Muzeja za arhitekturo in 

oblikovanje.  

Člani strokovne komisijo so: prof. dr. Janez Suhadolc-arhitekt, dr. Rok Kuhar-profesor na ALU in 
arhitekt ter industrijski oblikovalec, Natalija Lapajne-muzej za arhitekturo in oblikovanje, Andrej 
Palman-ing. lesarstva, doc. dr. Mojca Perše-profesorica na Fakulteti za dizajn, Albin Škalič, ing. 
lesarstva, direktor podjetja Murales. Izbor nagrajenih stolov:   

1. mesto: avtor: Amadej Bezovšek, ime stola: PRAMOD Chair, Slovenija,  
2. mesto: avtor: Gašper Fabijan, Ime stola: Kozolec,  
3. mesto: avtor: Andraž Rudi Vrhovšek, ime stola: Hashtag,  
posebna omemba: avtor: Bálint Szalai, ime stola: Closer, Madžarska  
 
V času festivala so bili štirje nagrajeni Prastoli predstavljeni najširši javnosti v izložbah nekdanje trgovine 

Manufaktura v centru Kočevja. 

Število obiskovalcev je bilo omejeno na 10,  število ogledov video prenosa otvoritve  v živo 161 udeležencev 

 



 

3. ODPRTJE FESTIVALA LESA 2020 

8. oktober, Kulturni center Kočevje     

  

Kljub nepredstavljivim spremembam, ki jih je prinesla pandemija v naša 

življenja, smo letošnji Festival lesa 2020 izvedli, pa čeprav bolj na daljavo.  

Odprtje 8. Festivala lesa je bilo v znamenju podelitve nagrad na Natečaj 

(Pra)stol« za najboljše oblikovalske predloge 6. mednarodnega natečaja 

industrijskega oblikovanja (Pra)stol. Izide natečaja smo predstavili na otvoritvi, 

ki je potekala na res poseben način, z 10 povabljenimi gosti in v neposrednem 

prenosu. 

Festival sta odprla mag. Meta Kamšek, koordinatorica Festivala lesa in dr. 

Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje. Povabljena slavnostna govorka 

Natalija Lapajne-muzej za arhitekturo in oblikovanje, predsednica žirije 

natečaja (Pra)stol 2020,  se zaradi izrednih razmer ni udeležila otvoritve, zato je 

napisala govor in ga posredovala v branje moderatorju Gašperju Jarniju. 

 Otvoritev Festivala lesa je s svojo glasbo popestril  letošnji lavreat občine 

Kočevje Roman Zupančič.  

Scenarij dogodka je bil letos zaradi video prenosa tehnično zahteven.in po 

svoje tudi presežek letošnjega festivala, ki brez pomoči in strokovne tehnične 

podpore ne bi bil možen. Prenos, ozvočenje in scenografijo so zagotovili Aleš Škaper, Andrej Mladenovič, Adem Ibrahimovič in doc. Marko Glavač. 

 

Število obiskovalcev omejeno na 10 in člani tehnične ekipe. 

število ogledov video v živo 161 udeležencev. 



 

 4. USTVARJALNE DELAVNICE   

Gimnazija in srednja šola Kočevje 

1.del delavnice za učence 3. triade – maketa letala (priprava za lasersko 

graviranje), Mentor Gal Žvab. Delavnice smo letos načrtovali in pripravili potreben 
material, vendar je nismo uspeli izpeljati zaradi izrednih razmer. Prestavili smo jo v 
naslednje leto pomlad 2021. 

5. TIŠLERSKA SOBOTA 

Gimnazija in srednja šola Kočevje 

2.del delavnice za učence 3. triade – Izdelava makete Ramorjevega letala, Mentor Gal Žvab. Delavnice 
smo letos načrtovali in pripravili potreben material, vendar jo nismo uspeli izpeljati zaradi izrednih razmer. 
Prestavili smo jo v naslednje leto pomlad 2021 

Delavnica - Maketa Ramorjevega letala, za učence prve triade: Izdelava mojega prvega letala, Mentor 
Drago Brinšek GSŠ Kočevje. Delavnice smo letos načrtovali in pripravili potreben material, vendar jo nismo 
uspeli izpeljati zaradi izrednih razmer. Prestavili smo jo v naslednje leto pomlad 2021. 

Delavnica-pripomoček za mojo urejeno pisalno mizo,  mentorica Katja Hočevar,GSŠ Kočevje. Delavnica je 
bila odpovedana. 

Svetovanje-leseni arhitekturni nasvet  (avla Srednje šole Kočevje ) Individualno svetovanje pri prenovi, 
gradnji, preurejanju lesenih detajlov stanovanjskih hiš, vikendov, pomožnih objektov, svetovali bi priznani 
strokovnjakinji dr. Živa Deu u.d.i.a., Mateja Dekleva u.d.i.a., razpisanih je bilo 12 svetovanj po 30 minut. Žal 
smo zaradi izrednih razmer izvedbo odpovedali.    

Delavnice odpovedane in prestavljene na pomlad 2021 



6. PODELITEV NAGRAD v okviru natečaja Naj leseni izdelek za dijake GSŠK 

Gimnazija in srednja šola Kočevje 

Festival lesa je v letošnjem letu ponovno razpisal natečaj za dijake Gimnazije in 
srednje šole Kočevje. Predmet natečaja je izbira naj lesene peresnice. Na prireditvi so 
bili razglašeni zmagovalci.  

Zmagovalci letošnjega natečaja Naj leseni izdelek so: 

1. mesto Luka Marinković   ime izdelka: Tensegrity table 

2. mesto Tilen Andoljšek   ime izdelka: Večnamensko stojalo 

3. mesto Gašper Hliš ime izdelka: Škatlica za stojala 

 

   Število obiskovalcev podelitve 40. 

 



 7. GOZD IN LES KOT PRILOŽNOST ZA REGIONALNI RAZVOJ  

         V obliki video konference, Kulturni center Kočevje 

Že napovedano konferenco, na kateri smo želeli predstaviti zbornik z naslovom »Gozd in les 

kot priložnost za regionalni razvoj« smo z marca 2020 premaknili na dneve Festivala. 

Festival lesa je v letu 2019 organiziral posvet vseh relevantnih strokovnjakov v R Sloveniji s 

področja  upravljanja gozdov in lesa v Sloveniji. Kot rezultat posveta je Festival lesa izdal 

zbornik. Njegov namen je, da ponudi načrtovalcem regionalnih razvojnih programov strokovne 

podlage za kvalitetno načrtovanje naslednje razvojne perspektive. Vabila smo naslovili na vse 

strokovnjake in sodelavce , ki se v razvojnih agencijah ukvarjajo z načrtovanjem RRP na 

področju okolja in prostora. Zbornik je predstavljen v okviru Festivala lesa preko video 

konference, ki so jo vodili člani panela, ki so bili najbolj aktivno vključeni v pripravo zbornika in 

posveta  in sicer urednik prof. dr. Andrej Bončina, prof. dr. Primož Oven, Predsednik Festivala 

lesa Aleš Marolt, dipl.ing.l.   

Na konferenco pa smo povabili kot posebnega gosta g. Jožeta Praha, ki je spregovoril o turističnem vidiku 

gozda in predstavil primer dobre prakse. Predstavil je izkušnjo družinskega podjetja Miroslava Brinovca, ki 

se ukvarja z živinorejo, mizarstvom ter turizmom in  daje zaposlitev 6 članom družine.  

Načrtovan dogodek je trajal 1,5 ure. Vsem prijavljenim smo na osnovi ustrezne prijave poslali po pošti 

izvod Zbornika. Poleg predstavitve smo namenili tudi čas za vprašanja in odgovore.     

Prenos, ozvočenje in scenografijo so zagotovili Aleš Škaper, predstavnika Podjetniškega inkubatorja 

Kočevje  Adem Ibrahimovič, Andrej Mladenovič,  

 

 

Prijave na dogodek preko videokonference 20 povabljenih obiskovalcev 

 



 

8. STROKOVNA KONFERENCA »WOOD TECH TALKS«   

              V obliki video konference, Podjetniški inkubator Kočevje   

  

Dobre zgodbe o inovativnih rabah lesa.                                                                               

Les skozi katerega lahko vidimo, kako graditi visoke zgradbe iz lesa, kako umetna škodljiva lepila v 

ivernih ploščah nadomestiti z naravnimi iz lesa. To so samo nekatere od tematik letošnjega Wood 

Tech Talks, s katerim smo zaključili Festival lesa 2020. 

Video konferenco z naslovom Wood Tech Talk  smo letos izvedli v slovenščini in predstavili 

najnovejše raziskovalne dosežke iz Slovenije. Tri predstavnike z Biotehniške fakultete, z oddelka 

za lesarstvo ter trije predstavniki Centra InnoRenew z Univerze na Primorskem. 

Kot zanimivost - vse te tehnologije in postopke raziskujejo v Sloveniji. Raziskovalci iz InnoRenew 
in Biotehniške fakultete so nam predstavili naslednje teme: 

 Vid Oblak: Prozoren les 
 Jure Žigon: Obdelava lesa s plazmo 
 Jaša Saražin: Lepila na osnovi taninov in ligninov kot alternativa sintetičnim lepilom 
 Jaka Gašper Pečnik: Kako s karbonizacijo lesa in drugih lignoceluloznih surovin ustvariti dodano vrednost  
 Iztok Šušteršič: Racionalizacija priprave križno lepljenega lesa  
 Črtomir Tavzes: Zgoščevanje lesa – priložnost za inovativno širitev nabora uporabe  

Prenos, ozvočenje in scenografijo so zagotovili Andrej Mladenovič, Adem Ibrahimovič 

 

Število obiskovalcev preko videokonference 32 

 



 

 

9. ZAKLJUČEK 

S tesnobo smo opazovali,  kako je bilo potrebno omejitve sprejemati še tik 

pred Festivalom in odpovedati dogodke. Navdajajo pa nas načrti za 

prihodnost. V mislih nosimo idejo Centra lesenih doživetij, kjer bi želeli 

prodajati lokalne lesene izdelke, leseno igračo Nika Kralja, posamezne 

nagrajene Prastole. Načrtujemo srečanja ljudi ob raznovrstnih delavnicah in  

 

 

Datum: 1.11.2020 

Pripravila: Lidija Broz 

Potrdil: Aleš Marolt –predsednik Festivala lesa z.o.o., so.p 


