
 

VSEBINSKO POROČILO  

FESTIVAL LESA 2017 

Splošno: 

- 5. Festival lesa 

- Častni pokrovitelj dr. Miro Cerar 

- Trajanje festivala: 5. do 10. oktober 2017 in dogodki povezani s 

festivalom 

- vsi dogodki in delavnice so bili prezplačni 

 

Sodelujoči: 

- Gimnazija in srednja šola Kočevje, 

- Kočevski les d.o.o., 

- sodelujoči na tišlarski soboti: Mizarstvo Tratar, Krcl, O2 les, TO BI, Dile 

za darile, Atelje Mali, 

- sodelujoči pri snovanju lesenih skulptur: doc. dr. Marko Glavač 

akademski kipar,  arhitekta Zvonka Korošac,  

- avtorice skulptur: Maruša Šulentič (Odsev gozda), Mateja Lunder 

(Pragozd - podoba spomina) in Ana Burger (Totem) 

- avtorji uglasbitve teme skulptur: Roman Zupančič (Rapsodija v mahu), 

Zoran Bitorajc, Roberto Bulešić, Tadej Repar, Maksimiljan Vovk (Debla), 

Sebastjan Vukan, Jernej Drobnič in Marko Vovk (Odsev gozda), člani 

Društva Kočevskih Glasbenikov 

- izvajanje delavnic festivala: Nataša Gašparac, akad. kiparka, Drago 

Brinšek GSŠK,  

- sodelujoči na strokovni konferenci: Sektor za koordinacijo Pametne 

specializacije, Služba vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, 

Štajerska gospodarska zbornica, UL - Biotehniška fakulteta, Oddelek za 

lesarstvo, Slovenski državni gozdovi, d.o.o., družba za gospodarjenje z 

gozdovi v državni lasti, Abelium d.o.o. 

- Gozdarsko društvo Medved, Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje 

- Vrtec Kočevje, Društvo upokojencev Kočevje, 

in številni posamezniki. 

 

 

 

 

 



 

1. NATEČAJ PRASTOL 

6. junij – 8. september 

Letošnji natečaj je bil že tretji po vrsti. Po dveh letih smo se odločili, da 

osvežimo člane žirije. Letošnja žirija je še bolj strokovna in daje dodatno 

težo natečaju.  

Žirijo sestavljajo:  

Častni član, dr. Janez Suhadolc 

Dr. Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn, predsednica žirije 

Dr. Maja Šuštaršič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

Matej Feguš, podjetje Donar d.o.o. 

Boštjan Majcen, Dile za darile, predstavnik organizatorja 

 

K samemu natečaju smo, po predlogu lanskoletnega člana žirije,  dodali 

temo, ki je bila regeneracija.  

Na natečaj je prispelo precej manj prijav kot predhodna leta, t.j. 6. O 

razlogih in predlogih za povečanje zanimanja smo se pogovorili s člani 

žirije, ki bodo pri prihodnjemu natečaju sodelovali že v fazi priprave 

besedila natečaja.  

Prijave so prispele iz Slovenije, Irske, Mehike in Indije. 

Žirija je za prvo nagrado izbrala stol SELLA, avtorja Gopalkrishna Pai 

Kane iz Indije. Drugo nagrado (si delita) stola ZIBA, avtor ŽAN 

GIRANDON iz Slovenije in THE ARROW CHAIR dveh avtorjev MAURICIO 

VALDES & SERGIO SOTELO iz Mehike. Vsi trije izbrani stoli so bili 

izdelani v obliki prototipa.  

 

V veliko čast in dosežek natečaja si štejemo to, da se je prvonagrajenec 

odločil, da izrabi tudi del nagrade, ki mu omogoča brezplačno bivanje v 

Kočevju. Ob tem je spoznal naravo Kočevske (voden ogled po Krempi, 

Krokarju, dolini Kolpe, Kočevskoreškega jezera), izrabil nekaj ur za 

dodelavo stola v delavnici GSŠK, se udeležil ustvarjalne delavnice, 

izdelal maketo svojega stola na 3D tiskalniku, preživel večer v družbi 

kočevskih glasbenikov in spoznal življenje v Kočevju. Z nagrajencem je 

bil posnet tudi intervju, ki bo objavljen na prenovljeni internetni strani in 

uporabljen kot promocijski video za prihodnji natečaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. ODPRTJE FESTIVALA  

5. oktober, Kulturni center Kočevje in na lokaciji skulptur 
 

Odprtje 5. Festivala lesa je bilo v znamenju podelitve nagrade »Kos 

lesa« za najboljše oblikovalske predloge 3. mednarodnega natečaja 

industrijskega oblikovanja (Pra)stol. 

Festival sta odprla mag. Meta Kamšek, predsednica Festivala lesa in 

Roman Hrovat, podžupan Občine Kočevje. Slavnostna govorka je bila dr. 

Jasna Hrovatin, predsednica žirije natečaja (Pra)stol 2017 

V sklopu odprtja festivala so bile tudi prvič javno predstavljene lesene 

skulpture s skupnim naslovom »Odsev«. Mentor in idejni vodja je bil 

doc. Marko Glavač, akademski kipar. Avtorice lesenih skulptur: Maruša 

Šulentič, Mateja Lunder, Ana Burger. Pomoč pri urejanju dovoljenj in 

umeščanju skulptur v prostor je zagotovila arhitektka Zvonka Korošac. 

Avtorska uglasbitev na temo skulptur so pripravili: Jernej Drobnič, 

Maksimiljan Vovk, Roberto Bulešić, Roman Zupančič, Sebastjan Vukan, 

Tadej Repar, Zoran Bitorajc.  

Brez pomoči donatorjev bi bile skulpture mnogo skromnejše in projekt 

okrnjen. Donacijo so zagotovili: Obnova Kočevje, Itas Cas in Kočevski 

les. 

Koncept skulptur in dogajanja okoli njih se je začel že v poletnem času. 

Najprej z določanjem vsebine in tematike in kasneje z vključevanjem 

kočevskih glasbenikov in izdelavo skulptur. Sodelovanje in izvedba tega 

dela festivala se je izkazalo kot uspešno in se bo nadaljevalo tudi v 

prihodnje. 

Scenarij dogodka je bil letos precej tehnično zahteven, saj se je 

dogajalo dvosmerno prenašanje dogajanja. Po našem mnenju je tudi to 

presežek letošnjega festivala, ki brez pomoči in strokovne tehnične 

podpore ne bi bil možen. Pomoč so zagotovili: TvKočevje (Igor Rančigaj, 

Alen Udovč, Miha Janež), Gašper Oražem, Aleš Škaper in Steklasa Uroš.  

Število obiskovalcev: 150 (na obeh lokacijah) 

 

 

 

 



 

3. VODEN OGLED GOZDARSKE PROIZVODNJE 

6. oktober, območje Bukove gore 

Strokovno voden ogled je bil načrtovan v sodelovanju s Kočevskim 

lesom d.o.o., ki pa je bil zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek 

bo izveden ob primernem vremenu in času. 

4. USTVARJALNE DELAVNICE 

6. oktober, Vrtec Kočevje, GSŠK 

Za ciljno publiko in širšo javnost smo pripravili in izvedli tri ustvarjalne 

delavnice.  

 - Ustvarjalne delavnice za vrtce 

Za vse predšolske skupine otrok Vrtca Kočevje smo pripravili lesene 

podplatke, ki so jih otroci v vrtcih pobrusili in pobarvali. Podplatek je 

narejen kot učni pripomoček za učenje zavezovanja čevljev.  

Delavnice smo izvajali: Danijela Vukojevič (Festival lesa), Tim Potisk 

(GSŠK – za otroke s posebnimi potebami) in Nataša Gašparac. 

Število otrok: 170 (vrtci Ostržek, Čebelica, Kekec, Narcisa in Mojca) 

- Ustvarjalne delavnice za starejše občane 

Petkovo popoldne smo popestrili članom Društva upokojencev. Izdelovali 

so lesene odpirače za steklenice z zabojnikom za zamaške. 

Izkazalo se je, da so imeli upokojenci na isti dan koncert pevskega 

zbora. Udeležba je bila zato manjša in skromna. Za prihodnje delavnice 

razmišljamo o vključevanju tudi drugih ranljivih skupin, kot npr. Šent.  

Število udeležencev: 3 

 - Ustvarjalna delavnica »Les in umetnost« 

V sodelovanju z akademsko slikarko Natašo Gašparac smo izvedli 

delavnico spoznavanja lesa kot sredstva za umetniško izražanje in 

izdelovali lesorez z grafičnim odtisom. 

Grafično prešo nam je posodila OŠ Ob Rinži. 

Število udeležencev: 4 

  



 

5. TIŠLARSKA SOBOTA 

7. oktober, GSŠK 

Tišlarska sobota je bila razdeljena v dva dela. Dopoldne smo organizirali 

mini okroglo mizo »Zakaj les?« in povabili uspešne slovenske ustvarjalce 

lesenih izdelkov. Pogovor je tekel o stanju na tem področju, težavah s 

katerimi se spopadajo ustvarjalci, trendih, in predstavljanju svojih 

izdelkov. Gostili smo: 

Janez Tratar - Mizarstvo Tratar 

Aleš Žagar - Krcl 

Metka Zver - O2 les 

Peter Osterveršnik - TO BI 

Boštjan Majcen - Dile za darile. 

 

Število udeležencev: 7 

Majhno število udeležencev kaže na nezanimanje lokalnih izdelovalcev 

lesenih izdelkov za dogajanje na tem področju, kar se na koncu pokaže 

tudi v uspešnosti in izdelkih samih. 

 

Sobotno popoldne je bilo namenjeno strokovnemu učenju izdelave 

zahtevnejših lesenih izdelkov, žlice in sklede.  

- Delavnica »Kako in s katerimi orodji se naredi skleda?« s Petrom 

Osterveršnikom, TO BI d.o.o.. 

 

- Delavnica »Izdelava lesene žlice« z akademskim kiparjem Jernejem 

Mali, Atelje Mali. 

 

Po lanskoletni pozitivni izkušnji s tovrstnimi delavnicami, se je tudi letos 

pokazalo, da je zanimanje za strokovno vodene delavnice veliko. Vsa 

mesta so bila zapolnjena v prvem tednu objave. K temu pripomore tudi 

dejstvo, da so vse delavnice brezplačne. 

 

Število udeležencev: 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. DRUŽABNI DOGODEK 

7. oktober, Kulturni center Kočevje in na lokaciji skulptur 

Družabni dogodek je bil namenjen sproščenemu druženju vseh 

sodelujočih pri pripravi, izvedbi festivala in zunanjim obiskovalcem. 

Večer sta popestrila Sašo Koprivec in Aleš Kovačič, ki sta prostovoljno in 

samoiniciativno pripravila tradicionalno indijsko jed Kari Kofta.  

 

Število udeležencev: 30 

 

 

7. USTVARJALNA DELAVNICA ZA DRUŽINE 

8. oktober, GSŠK 

Nedeljska družinska delavnica je bila namenjena skupinskemu 

ustvarjanju lesene družabne igre. Izdelovali so igro spomin, in posebej 

pripravljeno tematsko igro o spoznavanju gozda in narave. 

Delavnico sta izvajala: Danijela Vukojevič (Festival lesa) in Drago 

Brinšek (GSŠK) 

 

Število udeležencev: 15 družin (cca 45 oseb) 

 

8. S ČASOVNIM STROJEM PO KOČEVSKEM 

9. oktober, Kulturni center Kočevje in na lokaciji skulptur 

V ponedeljek so bile tri uprizoritve gledališko-plesnega performansa s 

scenskimi elementi tematskih klopi. Dopoldne dve izvedbi za dijake 

GSŠK in zvečer za vso javnost.  

Performans so pripravili dijaki in profesorji Gimnazije in srednje šole 

Kočevje, programa Mizar in programa Gimnazija ter doc. Marko Glavač, 

akademski kipar. Del performansa so bile klopi, ki so jih izdelali dijaki 

GSŠK v času BIO25 in gostovanja priznane francoske oblikovalke Matali 

Craset. 

Število udeležencev: 390 

 

 

 

 

 

 



9. STROKOVNA KONFERENCA/ »WOOD-TECH- TALKS« 

10. oktober, Kulturni center Kočevje in na lokaciji skulptur 

Zaključni dogodek letošnjega festivala je bila strokovna konferenca na 

temo krožnega gospodarstva, gozdno-lesne verige in njene digitalizacije 

ter predstavitev primerov dobre prakse. 

Konference se je udeležila dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport.  

Gosti konference so bili:: 

Marko Hren, Predstavnik Službe vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko/Strategija pametne specializacije Slovenije 

dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornice/SRIP - Mreže za 

prehod v krožno gospodarstvo 

dr. Primož Oven, UL - Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo/ 

Raziskovalni projekt na področju krožnega gospodarstva 

dr. Miha Humar, UL - Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo/ 

Raziskovalni projekti na področju lesne verige in pametnih zgradb 

Zlatko Ficko, Slovenski državni gozdovi, d.o.o., /Strategija poslovanja 

družbe Slovenski državni gozdovi  d.o.o. za obdobje 2017 – 2026 

dr. Boris Horvat, Abelium d.o.o./ Pilotni projekt postavitve IT platforme 

na področju gozdno lesne verige v Sloveniji 

Konferenca postaja stalnica festivala. Po zaključeni konferenci so že 

potekali pogovori o sodelovanju v prihodnjem letu.  

Število udeležencev: 50 

 



 

10. (PRA)STOL/ RAZSTAVA NAGRAJENIH STOLOV 

5. - 10. oktober, Mestna kavarna 

V času festivala so bili štirje Prastoli prvič postavljeni v lokalno okolje 

najširši javnosti v ogled in uporabo. 

 

11. IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA 

9. oktober, Mestna kavarna 

V času priprav festivala se je pokazala želja po sodelovanju Zavoda za 

gozdove OE Kočevje. Zato smo dogodek, ki je bil v celoti v njihovi 

organizaciji in izvedbi vključili tudi v naš program z namenom skupne 

promocije: V okviru projekta Občine Kočevje „Usposabljanje in 

izobraževanje za lastnike gozdov na temo celostno gospodarjenje na 

kmetiji“ organizira Gozdarsko društvo Medved v sodelovanju z Zavodom 

za gozdove, OE Kočevje izobraževalno delavnico na temo »Stanje na 
področju predelave lesa na Kočevskem«. 

Takšna sodelovanja so več kot dobrodošla, jih je pa v prihodnje 
potrebno načrtovati prej.  

12. OSTALO DOGAJANJE POVEZANO S FESTIVALOM  

 - Promocija natečaja pa je bila še pred začetkom natečaja, ko so bili 

izbrani stoli predstavljeni v sklopu BIO 25 na Fužinskem gradu, od 12. 

do 30. Junija.  

 

- v sodelovanju s Turističnim društvom smo se priključili k dogodku 

Doživite Kočevsko s štirimi rokodelskimi delavnicami.  

- avgusta smo delovanje zadruge in festivala predstavili na dogodku 

Dobro jutro socialno podjetništvo. 

Vse tovrstne aktivnosti prispevajo k promociji in prepoznavnosti 

festivala v najširši možni obliki.  

  



 

 

Letos smo več sredstev namenili oglaševanju na socialnih medijih, kar 

se je pokazalo kot primerna oblika komuniciranja z javnostjo.  

Več pozornosti smo namenili tudi boljši vizualni podobi dokumentiranja 

festivala (fotografiranje), kar je vidno tudi pri več objavah v medijih, 

deljenjih na socialnih medijih. 

Kljub temu, da smo letos zmanjšali število dogodkov, je število 

sodelujočih vedno večje. 

Kot primerno se je izkazalo tudi terminsko spreminjanje izvedbe 

festivala v mesecu oktobru, s tem smo se izognili podvajanju podobnih 

dogodkov v drugih krajih. 

Peti festival je tudi letos stopil korak višje in dosegel vrhunec, v 

programskem, finančnem in organizacijskem smislu.  

Medijsko je bil festival več kot pričakovano oglaševan in objavljan. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum: 26.10.2017 

Pripravila: Danijela Vukojevič (koordinator) 

Potrdila: mag. Meta Kamšek (predsednica Festivala lesa z.o.o., so.p.) 

 

 

 

 

 

 

 


