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VSEBINSKO POROČILO 2016  

 
1. 2. MEDNARODNI NATEČAJ INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA 

»(PRA)STOL« - OD IDEJE DO PROTOTIPA 
V času od 6. 9. do 16. 10. Je potekal 2. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu 

pragozdu. Prispelo je 18 predlogov 20. avtorjev. Prejeli smo sedem idejnih (Pra)stolov tujih avtorjev iz Francije, 

Indije in Srbije.  

Žirija Mednarodnega natečaja industrijskega oblikovanja (Pra)stol, v isti sestavi kot prejšnje leto, predsednik prof. 

dr. Niko Torelli, prof. dr. Janez Suhadolc, Tomaž Hartman, Lela B. Njatin in Andrej Palman, je izbrala eno glavno 

nagrado in tri posebne omembe.  

Glavno nagrado je prejel “Stol v sliki/Chair in picture” avtorice Ines Rotar.Nagrado posebne omembe žirije so 

prejeli: Origin (Jurado Michael), picCHAIR (Jasna Hrovatin, Rok Hrovatin) in Panj (Snežana Jeremić).  

Iz izbranih predlogov je Andrej Palman izdelal prototipe za izbrane avtorje in arhiv Festivala lesa, ki jih bomo 
promovirali skozi naslednje leto.  
Število udeležencev: 20  

  

 
 

2. OTVORITEV GOSTUJOČE RAZSTAVE IN OBLIKOVALSKE TRŽNICE 
Sreda, 9. 11. , 17.00, Zakladi lesa, TZO 80, Kočevje 
 
Gostili smo razstavo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta »Dotik lesa«, ki je rezultat projekta Oblikovalska delavnica 

Dotik lesa 2015/16, ki je potekal v sodelovanju med Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta ter Fakulteto za 

arhitekturo v Ljubljani. Enoletni projekt se je začel z oblikovanjem na Fakulteti za arhitekturo kjer so študenti s 
pomočjo profesorjev na enotedenski delavnici dizajnirali različne lesene izdelke. Nato so jih dijaki Srednja šola 
Slovenj Gradec in Muta tudi izvedli.  
 
Cel čas festivala je bila odprta prodajna razstava regijskih oblikovalcev lesenih izdelkov in izdelkov dijakov Gimnazije 

in srednje šole Kočevje. V soboto 19. 11. pa so se na tržnici predstavili tudi drugi slovenski ustvarjalci lesenih 
izdelkov. 
Sodelovali so:  

Franc Levec – Peter, Atropa, PROKOM d.o.o,., Poropat odd, Andrejka Orsag odd, Janko Marinč odd, Mateja Dekleva,Matija 
Praznik,  Dile za darile, Matej Košir , Srečko MOLK, Metka ZVER O2 , FORMAWOOD, HELLO MOI , Boštjan Meglič , Katarina Jože 
Ambrož , Riba Alenka, Košmrlj Silvester, Loščika Boreci , Sodarstvo Učakar, SODKOSOD Ivan Avsenik 

 
Na prodajni razstavi so sodelovali tudi dijaki Gimnazije in srednje šole z različnimi lesenimi izdelki, ki so jih izdelovali 
v času pred festivalom na šoli kot izbirne vsebine in pri likovnem in praktičnem pouku. Zbrana sredstva od prodaje 

so bila namenjena v Dijaški socialni sklad. 
Število udeležencev:  
otvoritev razstave 20 

obisk na prodajni razstavi 200 
 



  
 
3. PRIŽGIMO FESTIVAL - DRUŽABNI VEČER 
Sreda, 9. 11., 18.00, Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje 
 
Festival smo pričeli z družabnim večerom ob prižiganju bakel ognjenega srca – zaščitnega znaka festivala in 
glasbenim programom, ki so ga posebej za festival pripravili glasbeniki iz Društva kočevskih glasbenikov.  

Število udeležencev: 70 

 

  
 

4. »WOOD - TECH - TALKS« - OTVORITEV FESTIVALA LESA 

Četrtek, 10. 11., 18:00, Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje 
Uradna otvoritev festivala je bila pripravljena kot strokovno izobraževalna predstavitev inovacij in visokih tehnologij 
na področju lesa, s sodelovanjem strokovnjakov različnih področij.  
Sodelovali so:  
- prof. dr. Primož Oven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; 
- izr. prof. dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo; 

- prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko 
biologijo; 

- izr. prof. dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije, Oddelek za aplikativno naravoslovje 

- dr. Igor Mihelič, skrbnik za tehnologije in investicije, Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje 
 
Slavnostno je festival odprl Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.  

Število udeležencev: 140 

 

  
 

 
 



 
 

5. STARTUP VIKEND KOČEVJE 2016 
Petek, 11. 11. (17.00) – nedelja, 13. 11. (15.00) 
Podjetniški inkubator Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 
 
Letošnji Startup vikend Kočevje 2016 se je povezal z javnim natečajem za Najboljšo podjetniško idejo v občini 

Kočevje. 

Prijavljenih je bilo 5 poslovnih idej. Zmagovalki Najpodjetniške ideje 2016 sta bili Nataša Škufca in Katarina 
Hofferle. Nataša Škufca je šivilja in oblikovalna unikatnih modnih oblačil in dodatkov. Njene kreacije predvsem 
nosijo mladostniki in odrasle ženske. Katarina Hofferle se je prijavila s poslovno idejo - Inštitut igrač. Njen cilj je 
združiti izdelovalce, oblikovalce, prodajalce otroških igrač. Na to podjetniško idejo je prišla zaradi lastne, negativne 
izkušnje. Start up vikend je bil namenjen vsem podjetnikom, ki imajo idejo in jo želijo znotraj natečaja razviti in 
plasirati na trg končno storitev oziroma izdelek. 
Število udeležencev: 30 

 
 

  
 
 
 

6. TIŠLARSKA SOBOTA #1 – RESTAVRIRANJE STOLOV 
Sobota, 12. 11., 10.00 – 17.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 
Prvo Tišlarsko soboto sta vodila priznani akademski kipar Jernej Mali in Boštjan Majcen (Dile za darile). Udeleženci 
delavnice so prinesli obrabljene lesene stole in jih pod strokovnim vodstvom restavrirali do ponovne uporabe. Ob 
tem so se naučili klasičnih postopkov obnavljanja in restavriranja, po modelu »naredi sam« , preizkusili materiale 

podjetja Samson Kamnik in ročna mizarska orodja.  
Število udeležencev: 8 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



7. ODKRIVAMO LES – USTVARJALNA DELAVNICA ZA DRUŽINE 
Nedelja, 13. 11., 10.00 – 12.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 

Na prvi družinski delavnici so obiskovalci pod vodstvom Draga Brinška in Nataše Gašparac izdelovali svečnike in 
korec.  
Število udeležencev: 20 
 

  
 

8. NOVO ZNANJE ZA VSE OBČANE - 
PREDAVANJE O VREDNOSTI IN CERTIFICIRANJU LESA TER VARNOSTI PRI DELU V GOZDU 

Ponedeljek, 14. 11. , 17.00 – 19.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 

V želji po ozaveščanju varnega dela v gozdu, spoznavanju certifikatov o kvaliteti lesa in porekla ter znanju po cenitvi 
dreves, smo pripravili sklop treh predavanj. Sodelovali so:  
Jaka Klun, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko:  
Projekt VarBiom - zagotavljanje varnosti pri izvajanju del v gozdu in pripravi lesne biomase.  
Peter Bele, univ. dipl. inž. les., Vodja enote Certificiranje - gozdarstvo in lesarstvo, Bureau Veritas, d.o.o.:  

Certifikacijske sheme FSC in PEFC ter Uredba št. 995/2010 o legalni sečnji lesa (EUTR);  
Standardi PEFC in FSC 
Jože Mori, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, KE Radeče-Mokronog:Kako ovrednotiti les  
Število udeležencev: 10 
Udeležencev predavanj je bilo sicer majhno. So pa ti bili iz ustreznih strok. Skupaj smo ugotovili, da so takšna 
predavanja potrebna tudi večkrat letno in bližje lastnikom gozdov. Dogovorili smo se, da bomo predavanja 
organizirali še v sosednjih občinah v prihajajočem letu. 

 

 
 
 

9. USTVARJALNO POPOLDNE – DELAVNICA ZA STAREJŠE OBČANE 
torek, 15. 11., 17.00 – 19.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje V sodelovanju z Društvom 

upokojencev Kočevje smo pripravili delavnico za starejše občane in izdelali stojala za steklenico in kozarca in lesene 
smrekice. Udeleženci so pokazali izjemno navdušenje in željo po ustvarjanju. Zato bomo pripravili sklop tematskih 

delavnic tudi v prihajajočem letu. Delavnico so vodili Drago Brinšek, univ. dipl. inž. les., Andrej Palman, inž. les. in 

Nataša Gašparac, akademska slikarka. 
Število udeležencev: 16 

 



 
10. LESENE URICE – DELAVNICE Z LESOM ZA VRTCE 

sreda, 16. 11. in četrtek 17. 11.  
Z zavedanjem, da je zavest in odnos do okolja je potrebno spodbujati že v ranih letih smo pripravili delavnice za 
najmlajše in jih želeli navdušiti ter jim približati les, dobrino, ki je služila že našim prednikov.  V sodelovanju z 
Vrtcem Kočevje smo obiskali vse enote vrtca (Kekec, Ostržek, Čebelica, Narcisa in Mojca) in za predšolske skupine  
organizirali delavnice izdelovanja lesenih magnetkov. 

Ob tem so spoznavali vrste lesa, Festival lesa, brusili lesene magnetke in jih pobarvali. 

Število udeležencev: 160 

 
 

11. LESNA INDUSTRIJA 21. STOLETJA – PREDSTAVITEV INOVACIJ IN NOVOSTI ZA PODJETNIKE 
Četrtek, 17. 11., 17.00, Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica 
Po lanskoletnem uspešnem sodelovanju z sosednjo občino Ribnica, smo se tudi letos odločili, da en dogodek 

organiziramo skupaj z Obrtno zbornico Ribnica. Namenjen je bil podjetnikom širše regije.  
Sodelovali so: 

Franci Bratkovič, univ. dipl. ekon., direktor Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.: Predstavitev projekta  Uvajanje 

industrijske robotike v proizvodne procese. 
Dušan Radoš, direktor podjetja Silvaprodukt d.o.o. in Gregor Rep, univ. dipl. kem., Silvaprodukt d.o.o.:  
Predstavitev nagrajenega Silvapro® postopka termične modifikacije. 
Iris Ksenija Brkovič, sekretarka Sekcije lesnih strok, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Predstavitev spletnega 
priročnika za opravljanje lesnih dejavnosti - zakonski okvir 
Ta dan je v času od 9. 00 do 15. 00 potekal tudi odprti dan nove sušilnice lesno-predelovalnega centra  Kočevski les.   

Število udeležencev: 35 

 
 

12. OD 0 DO 100 Z GAŠPERJEM IN ANDREJEM – VIKENDI PROTOTIPIRANJA 
Petek, 18. 11. – nedelja, 20.11., Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 
Kot nadgradnjo Start up vikenda smo se letos odločili za korak naprej v smislu razvoja podjetniških idej. Tako smo 
pripravili vikend delavnico za udeležence, ki bi svoj lesen produkt tudi razvili do prvega prototipa. Delavnica je 

potekala kot predstavitev in praktični prikaz o oblikovanju, pripravi in izdelavi prototipa lesenih izdelkov na cnc 
stroju. Delavnico sta vodila industrijski oblikovalec Gašper Premože (Poligon kreativni center, Zen Egg) in Andrej 
Palman, inženir lesarstva. Zaradi želje po dodatnem znanju in zanimanju, bomo delavnico še nadaljevali v 

prihodnjem letu, predvidoma do prvih prototipov lesenih izdelkov. 
Število udeležencev: 6 

 
 



 
13. PODELITEV OBLIKOVALSKIH NAGRAD »(PRA)STOL« 

Petek 18.11., 18.00, Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje 
Nagrade oblikovalskega natečaja smo podelili na svečani razglasitvi in premierno predstavili prototipe.   
Podelitve so se udeležili trije prejemniki nagrad.  
Število udeležencev: 120 

 
 

14. TIŠLARSKA SOBOTA #2 – RECIKLAŽA IN POHIŠTVO IZ PALET 

Sobota, 19. 11., 9.00 – 13.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, , Kočevje 

 

Zadnjo soboto festivala sta potekali delavnica izdelava pladnjev iz palet ter predstavitev uporabe palet pri predelavi s 

Palletstory in predstavitev delovanja Centra ponovne uporabe.  

Število udeležencev: 8 na delavnici 
50 obiskovalcev predstavitve delovanja Centra ponovne uporabe 
 

 
 
15. ODKRIVAMO LES – USTVARJALNA DELAVNICA ZA DRUŽINE 
Nedelja, 20. 11., 10.00 – 12.00, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 

Zadnja družinska delavnica je bila tematsko obarvana. Izdelali smo novoletne okraske, smrečico in venčke iz lesenih 

kolobarjev. Delavnico so vodili:Drago Brinšek, univ. dipl. inž. les., Jože Pavlič, univ. dipl. inž. les.,  Nataša Gašparac, 

akademska slikarka. 
Število udeležencev: 25 

 
 



 
16. RAZSTAVA MADE IN RIBNICA 

sreda, 9. 11 – petek, 18. 11., Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska 12, Kočevje  
V duhu sosedskega povezovanja smo k sodelovanju povabili Rokodelski center Ribnica z razstavo Made in Ribnica. 
Ta predstavlja tri sklope sodobnih izdelkov iz lesa in gline, ki izvirajo iz ribniške tradicije. Ti trije sklopi so Bienale 
oblikovanja (BIO 50), industrijsko oblikovanje v pletarski in lončarski šoli, ki se izvajata v Rokodelskem centru 

Ribnica, in lastna blagovna znamka sodobnih lesenih izdelkov Ribrand. Vsi trije sklopi se povezujejo v celoto, ki 
predstavlja sodelovanje med rokodelci (obrtniki) in oblikovalci. 
Število udeležencev: 150 
 

 
 
 
17. DIJAŠKI KOTIČEK – OTVORITEV DRUŽABNEGA ŠOLSKEGA PROSTORA 

Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska cesta 12, Kočevje 
Zaradi velike zasedenosti s potekom drugih dogodkov festivala, otvoritve dijaških kotičkov še nismo uspeli 
realizirati. To bo realizirano v prihodnje.  
Za boljše počutje dijakov na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje so gimnazijci skupaj z učitelji in Urbanim brlogom izdelali 
predlog »dijaškega kotička«, ki ga bodo srednješolski mizarji tudi realizirali.  
 
 
SODELUJOČI NA FESTIVALU: 

Gimnazija in srednja šola Kočevje, doc. mag. Marko Glavač, akademski kipar, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, 

Društvo kočevskih glasbenikov, Rokodelski center Ribnica, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za farmacijo Univerze 

v Ljubljani, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Melamin 
d.d., Podjetniški inkubator Kočevje, Atelje Mali, Dile za darile, Vrtec Kočevje, Društvo upokojencev Kočevje, 
Gozdraski inštitut Slovenije, Bureau Veritas d.o.o., Zavod za gozdove KE Radeče – Mokronog, Razvojni center 
Novo mesto d.o.o., Silvaprodukt d.o.o., Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Kočevski les d.o.o., Gašper 
Premože, Center ponovne uporabe, Palletstory. 

Finančno podprli in omogočili: Občina Kočevje, Kulturni center Kočevje, Melamin d.d., Lamles Alojz Lamut s.p., 
Kočevski tisk d.d., Lesing, Vobenca, Mizarstvo Pantar, Mizarstvo Barles, Območna obrtno podjetniška zbornica 
Ribnica, Samson Kamnik, Eurol, Lestroj, Dile za darile, Recinko, Lesni center Cikava. 

 

Pripravila: Danijela Vukojevič 

Potrdila: Meta Kamšek  

 

 


