
Les 
je 

več.

V času, ko drevesa že odvržejo obarvano 
listje in ostanejo odeta le v elegantna zimska 
oblačila, je ravno primeren čas, da opozorimo 

na eno izmed pomembnih dobrin, ki jih  
ponuja Kočevsko.  

 
Govorimo o lesu in o festivalu posvečenemu 

ravno njemu. Že četrtič nadgrajujemo zgodbo,  
s katero želimo približati, predstaviti in na 

piedestal ponovno postaviti pomemben  
in cenjen dar narave.

PODELITEV OBLIKOVALSKIH  
NAGRAD »(PRA)STOL«

PETEK 18.11. / 1800

Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje
Svečana razglasitev izbranih oblikovalskih predlogov 2. mednarodnega 

natečaja »(Pra)stol«, premierna predstavitev prototipov  
in podelitev nagrad »Kos lesa«. 

PRODAJNA RAZSTAVA  
LESENIH IZDELKOV SLOVENSKIH OBLIKOVALCEV

SOBOTA, 19. 11. / 900 – 1400

Zakladi lesa, TZO 80, Kočevje
Tedensko prodajno razstavo domačih ponudnikov lesenih izdelkov bodo 

dopolnili še izbrani gostujoči razstavljalci iz cele Slovenije, z željo promocije 
raznolikosti in kvalitete oblikovanja lesenih izdelkov.

 

TIŠLARSKA SOBOTA #2 
RECIKLAŽA IN POHIŠTVO IZ PALET

SOBOTA, 19. 11. / 900 – 1300

Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje
V duhu recikliranja in ponovne rabe lesa smo pripravili dve delavnici.

Prva bo potekala v sodelovanju s Centrom ponovne uporabe (CPU). S seboj 
prinesite obrabljen manjši kos lesenega pohištva, dekorativnega elementa ali 

kaj podobnega in pod vodstvom strokovnjakov boste obnovili ali spremenili 
svoj izdelek v lični kos, ki bo osvežil vaš dom. V sodelovanju s Palletstory 
boste spoznali ustvarjalnost pri uporabi palet in z malo domišljije izdelali 

pladenj.

Za obisk delavnice je obvezna prijava. Število udeležencev je omejeno.
Simbolični prispevek za materiale. 

Število udeležencev je omejeno.Center ponovne uporabe, Palletstory

RAZSTAVA 
MADE IN RIBNICA

SREDA, 9. 11. – PETEK, 18. 11.
Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska 12, Kočevje 

Rokodelski center Ribnica z razstavo Made in Ribnica 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.

Prijave na dogodke: www.festival-lesa.si

Festival organizira: 
 
Festival lesa z.o.o., so.p. 
Trata XIV 6A 
1330 Kočevje

Festival so omogočili:



OTVORITEV GOSTUJOČE RAZSTAVE IN 
OBLIKOVALSKE TRŽNICE

SREDA, 9. 11. / 1700

Zakladi lesa, TZO 80, Kočevje
Gostujoča razstava Srednje šole Slovenj Gradec in Muta - Dotik lesa, ki je 

nastala v sodelovanju z Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Razstavo spremlja 
prodajna razstava regijskih oblikovalcev lesenih izdelkov in izdelkov dijakov 

Gimnazije in srednje šole Kočevje. 
Odprto do 19. 11., vsak dan, razen v nedeljo, od 900 do 1200 in od 1600 do 1800.

PRIŽGIMO FESTIVAL DRUŽABNI VEČER
SREDA, 9. 11. / 1800

Zelenica pri GSŠ Kočevje, TZO 22, Kočevje
S prižigom bakel bomo ustvarili ognjeno srce - zaščitni znak festivala, da bo 
druženje prijetnejše, so v Društvu kočevskih glasbenikov pripravili glasbeni 

program, ki nas bo popeljal na gozdno dogodivščino.

OTVORITEV FESTIVALA LESA 
»WOOD-TECH-TALKS«

ČETRTEK, 10. 11. / 1800

Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje
slavnostna govorca:

mag. Meta Kamšek, vodja Festivala lesa  
dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje

 

slavnostna otvoritev:
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

 

Pet uglednih strokovnjakov na velikem odru:
Les in zdravo bivalno okolje

izr. prof. dr. Andreja Kutnar, UP - Fakulteta za matematiko,  
naravoslovje in informacijske tehnologije 

Kako iz smrekovine, jelovine in bukovine  
izdelati material za najzahtevnejše pogoje uporabe?
izr. prof. dr. Miha Humar, UL - Biotehniška fakulteta 

Nanoceluloza - inovativen proizvod iz lesne biomase
prof. dr. Primož Oven, UL - Biotehniška fakulteta 

Zdravilni učinki izvlečka lesa jelke
prof. dr. Samo Kreft, mag. farm. UL - Fakulteta za farmacijo

BIO-RAFINERIJA Kočevje – industrijski demonstracijski projekt
dr. Igor Mihelič, Melamin kemična tovarna d.d. 

Umetniška instalacija in performans KDO SMO, STE, SO?
doc. mag. Marko Glavač, akademski kipar

dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje

 
STARTUP VIKEND

PETEK, 11. 11. (1700) – NEDELJA, 13. 11. (1500)
PIK Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje

Letošnji Startup vikend Kočevje 2016 se povezuje z javnim natečajem za 
Najboljšo podjetniško idejo v občini Kočevje. Na Startup vikendu bodo ideje 

dokončno ocenjene.  

Obvezna prijava.

TIŠLARSKA SOBOTA #1 
RESTAVRIRANJE STOLOV

SOBOTA, 12. 11. / 1000 – 1700

Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje
Na Tišlarski soboti #1 boste osvojili osnovna teoretična znanja o restavriranju, 

spoznali materiale in orodja, ki se uporabljajo v mizarski delavnici. Sledila 
bo praktična izvedba restavriranja stola v družbi Jerneja Malija, priznanega 
akademskega kiparja in restavratorja iz Ateljeja Mali. Jerneju bo asistiral  

Boštjan Majcen (Dile za darile).

Stol, ki ga želite restavrirati, prinesite s seboj. 
Za obisk brezplačne delavnice je potrebna prijava.  

Število udeležencev je omejeno.

ODKRIVAMO LES 
USTVARJALNI DELAVNICI ZA DRUŽINE

NEDELJA, 13. IN 20. 11. / 1000 – 1200 
Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje

Skozi ustvarjanje odkrivamo skrivnosti lesa. Na prvi delavnici bomo izdelali 
svečnik in korec, na drugi pa boste lahko izdelali okraske iz lesenih kosov, 

preprosto novoletno smrečico in venček iz kolobarjev. 

Simbolični prispevek za material. 
Za obisk delavnice je zaželena prijava. Število udeležencev je omejeno.

Gimnazija in srednja šola Kočevje:
Drago Brinšek, univ. dipl. inž. les., Jože Pavlič, univ. dipl. inž. les., Andrej 

Palman, inž. les., Nataša Gašparac, akademska slikarka 

NOVO ZNANJE ZA VSE OBČANE 
PREDAVANJE O VREDNOSTI IN CERTIFICIRANJU 

LESA TER VARNOSTI PRI DELU V GOZDU
PONEDELJEK, 14. 11. / 1700 – 1900 

Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje
Sklop treh strokovnih predavanj o pomembnih znanjih za vse občane: 

Projekt VarBiom - zagotavljanje varnosti pri izvajanju del  
v gozdu in pripravi lesne biomase 

Jaka Klun, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije 

Certifikacijske sheme FSC in PEFC ter Uredba št. 995/2010  
o legalni sečnji lesa (EUTR); Standardi PEFC in FSC 
Peter Bele, univ. dipl. inž. les., Bureau Veritas, d.o.o. 

Kako ovrednotiti les na domači parceli? 
Jože Mori, univ. dipl. inž. gozd., ZGS, KE Radeče-Mokronog

USTVARJALNO POPOLDNE 
DELAVNICA ZA STAREJŠE OBČANE

TOREK, 15. 11. / 1700 – 1900 
Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 

V sodelovanju z Društvom upokojencev Kočevje boste lahko izdelali stojalo za 
steklenico in kozarca, ob praktičnih napotkih za delo z lesom in orodjem. 

Gimnazija in srednja šola Kočevje:
Drago Brinšek, univ. dipl. inž. les., Jože Pavlič, univ. dipl. inž. les., Andrej 

Palman, inž. les., Nataša Gašparac, akademska slikarka

LESENE URICE 
DELAVNICE Z LESOM ZA VRTCE

SREDA, 16. 11.
Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje 

V sodelovanju z Vrtcem Kočevje bo za starejše skupine otrok organizirana 
delavnica izdelovanja lesenih magnetkov, ki jih bodo otroci tudi pisano 

pobarvali. Z delavnico želimo navdušiti otroke in jim približati les, dobrino, ki 
je služila že našim prednikov. 

Zadruga Festival lesa

LESNA INDUSTRIJA 21. STOLETJA 
PREDSTAVITEV INOVACIJ IN  

NOVOSTI ZA PODJETNIKE
ČETRTEK, 17. 11. / 1700

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
Uspeh podjetij je pogosto odvisen od proizvajanja in ustvarjanja privlačnih, 

inovativnih in uporabnih proizvodov in storitev. Ob tem pa je potrebno 
upoštevati stroga pravila in zakonodajo, ki zahtevata dobro poznavanje le-teh.

V ta namen organiziramo predstavitve:
Predstavitev projekta Uvajanje industrijske robotike v proizvodne procese 

Franci Bratkovič, univ.dipl.ekon., Razvojni center NM 

Predstavitev nagrajenega Silvapro® postopka termične modifikacije 
Gregor Rep, univ. dipl. kem. in  

Dušan Radoš, direktor podjetja Silvaprodukt d.o.o. 

Predstavitev spletnega priročnika za opravljanje  
lesnih dejavnosti - zakonski okvir 

Iris Ksenija Brkovič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

 V času od 900 do 1500 bo tudi odprti dan nove sušilnice  
lesno-predelovalnega centra Kočevski les. 

Aleš Marolt, univ. dipl. inž. les., Kočevski les d.o.o.

VIKENDI PROTOTIPIRANJA
OD 0 DO 100 Z GAŠPERJEM IN ANDREJEM 

PETEK, 18. 11. – NEDELJA, 20.11. 
Gimnazija in srednja šola Kočevje, TZO 22, Kočevje

Predstavitev in praktična delavnica o oblikovanju, pripravi in izdelavi prototipa 
lesenih izdelkov na CNC stroju. Delavnico vodita industrijski oblikovalec 

Gašper Premože in Andrej Palman, inženir lesarstva.  

Za obisk delavnice je obvezna prijava in plačilo kotizacije.
Število udeležencev je omejeno.

Gašper Premože, univ. dipl. ind. oblik. 
Andrej Palman, inž. les., Gimnazija in srednja šola Kočevje


