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Dokler se drevesu 
ni približal človek

s svojo mislijo, tudi 
štor ni bil stol.

Pa čeprav bi se 
bil kdaj človek že 
usedel nanj. Šele 
ko je človek začel 

misliti o bistvu 
drevesa, ko je 

začel uporabljati 
besedo ″les″,
je lahko tudi o 

štoru mislil kot o 
stolu.

Lela B. Njatin,
2015

Festival organizira:

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

v sodelovanju z Občino Kočevje

Vsi dogodki in  delavnice so brezplačne.
Prijave na delavnice: www.festival-lesa.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

od tehnologije
      narave -
         do tehnologije
              človeka

Dokler se drevesu ni približal človek
s svojo mislijo, tudi štor ni bil stol.

Pa čeprav bi se bil kdaj človek že usedel nanj. 
Šele ko je človek začel misliti o bistvu drevesa, 

ko je začel uporabljati besedo „les“,
je lahko tudi o štoru mislil kot o stolu.

Lela B. Njatin,
2015
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RECINKO
Družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.  

LESING
nova lepotica v Jadranskem morju

Raèunalniške rešitve

Video nadzorni sistemi

Avdio | video 

Servis elektriènih naprav

W: www@arts.si

E: arts@arts.si

T: 01 8369 030

Osnovna oblika logotipa

BVS - PREVOZI, STORITVE
ŠERCER BOJAN S.P.
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UMEK DEJAN UMEK S.P. 
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Ponedeljek, 12. oktober
1000 

PODELITEV NAGRAD v okviru natečaja
Naj leseni izdelek za dijake GSŠK
Prestolnica, Gimnazija in srednja šola Kočevje
Festival lesa je v letošnjem letu ponovno razpisal natečaj za dijake Gimnazije 
in srednje šole Kočevje. Na prireditvi bodo razglašeni zmagovalci natečaja 
Naj lesena peresnica.

1100 

STROKOVNA KONFERENCA
WOOD TECH TALKS

Vsebina:
Gozdni internet, najnovejši slovenski projekti
centra INNORENEW COE, 

Dobre zgodbe o inovativnih rabah lesa.

Videokonferenca

O morebitni spremembi časa dogodka obveščamo
na spletni strani www.festival-lesa.si

(po lokalnem času)

Sobota, 10. oktober                                                                                                    

900

Tišlerska sobota

Delavnica za učence tretje triade (drugi del): 
Dokončanje makete Ramorjevega letala
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, mentor Gal Žvab
Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je omejeno na 10.

900

Delavnica za učence prve triade:Maketa letala 
Izdelava mojega prvega letala  
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, mentor Drago Brinšek 
(GSŠK) Za obisk delavnice je potrebna prijava. Število udeležencev je 
omejeno na 10.

900

Delavnica: pripomoček za urejeno pisalno mizo
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje,
mentorica Katja Hočevar (GSŠK). Za obisk delavnice je potrebna prijava. 
Število udeležencev je omejeno na 10.

900

Svetovanje: leseni arhitekturni nasvet 
avla Srednje šole Kočevje

Individualno svetovanje pri prenovi, gradnji, preurejanju lesenih detajlov 
stanovanjskih hiš, vikendov, pomožnih objektov…
Svetujeta priznani strokovnjakinji dr. Živa Deu, u.d.i.a., Mateja Dekleva, u.d.i.a. 
Razpisanih je 12 svetovanj po 30 minut.                
Za obisk svetovalnice je potrebna prijava. Število udeležencev je omejeno 12.

Četrtek, 8. oktober

1900

Odprtje festivala lesa 2020,

Podelitev nagrad natečaja (Pra)stol
za leto 2020
Kulturni center Kočevje
Predstavitev nagrajenih prototipov

Predstavitev lesene skulpture
udeleženca Likovne šole Mansarta,
mentor Marko Glavač

Petek, 9. oktober
1000 

Predstavitev zbornika Gozd in les kot
razvojna priložnost 

Videokonferenca

1600–1800

Delavnica za učence tretje triade (prvi del):
Maketa letala (priprava za lasersko graviranje)
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje, mentor Gal Žvab. 
Za obisk delavnice je potrebna prijava.
Število udeležencev je omejeno na 10.


