
 

»Les je živ material in nov izdelek 

 je le preoblikovana prejšnja forma,  

ustvarjena po najvišjih principih 

 kreacije. Odraža minljivost in večno 

 poslanstvo lesa: biti, trajati, služiti, 

 omogočati.« 

(Avguštin Penič in Vasja Grabner) 

 

2. FESTIVAL LESA IN PODJETNIŠTVA 

 

V ponedeljek, 17. 11. 2014, se je uspešno zaključil 2. Festival lesa in podjetništva v Kočevju, 

ki je potekal od 8. – 17. 11. 2014. Namen festivala je bil razširjati zavest med občani, v 

strokovnih krogih in predvsem med mladimi, da je LES naša edina domača surovina, s 

predelavo katere je možno gospodarsko preživeti. Organizatorica dogodka je bila Gimnazija 

in srednja šola Kočevje s koordinacijskim odborom v sestavi Občina Kočevje, Razvojni 

center Kočevje Ribnica, d. o. o., Podjetniški inkubator Kočevje, arhitektka Mateja Dekleva, 

Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica in Kočevje ter Pokrajinski muzej Kočevje. V 

sklopu festivala so se odvijali številni dogodki, razstave in zanimive delavnice, seveda vse v 

povezavi z lesom in bolj inovativno uporabo le-tega. Osrednje dogajanje 2. Festivala lesa je 

potekalo v prenovljeni stavbi srednje šole. V otvoritvenem delu festivala se je poleg razstave 

izdelkov znanih oblikovalcev iz Slovenije in tujine odvil tudi TRŽNI DAN lesenih izdelkov 

na novi tržnici. Na njem se je predstavilo 11 kočevskih in ribniških rokodelcev, ki oblikujejo 

in izdelujejo lesene izdelke. Na tržnem dnevu je bilo moč videti in kupiti lesena očala, 

emalažo za med, slikice na deskicah, deske za rezanje, lesen nakit, sestavljanke in didaktične 

lesene igrače, stružene izdelke in nenazadnje tudi izdelke iz nove šolske delavnice - delo 

dijakov lesarske stroke. Sledila je delavnica oblikovanja izdelkov, v kateri so mlade 

oblikovalke pod mentorstvom arhitektke Mateje Dekleva oblikovale mestno opremo – koše za 

smeti in klopi. Nadaljevalo se je s predavanjem o rabi lesa doma in v tujini. Predstavljeni so 

bili avstrijska izkušnja z lesom in idejni načrti za postavitev lesenih hišk v okolici  

kočevskega jezera.  

Ena od novosti pa je bila delavnica trženja - marketinga zakladov Kočevske, na kateri so 

mladi in uspešni nekdanji dijaki gimnazije predstavili svoje podjetniške izkušnje s trženjem. 

V delavnico smo vključili tudi dijake programov gimnazija in ekonomski tehnik, ki so 

spoznavali temeljna avtentična načela trženja. Organizirano je bilo tudi srečanje podjetnikov v 

lesarski stroki, saj je GSŠ Kočevje z obnovo pogorele stavbe srednje šole dobila tudi sodobno 

opremljeno lesarsko delavnico. Dopoldan se uporablja za praktični del pouka dijakov v 

programu mizar in obdelovalec lesa, popoldan pa jo želimo ponuditi v komercialne namene. 

To je bila tudi rdeča nit srečanja s podjetniki lesarske stroke kočevsko-ribniškega okoliša. 

V šolski delavnici bi lahko podjetniki uporabili posamezne stroje, ki jih v svojih delavnicah 

nimajo, ali pa bi manjša opravila za njih opravil v delavnici zaposleni javni uslužbenec. Zelo 



zanimiv je bil pogovor s podjetnikom iz Ribnice, ki je Srednjo šolo Kočevje obiskoval pred 

več kot desetimi leti in bi se v tako sodobno opremljeni delavnici z veseljem še enkrat učil 

mizarskega poklica. Zaključni dogodek pa je bil dan odprtih vrat šolske lesarske delavnice, ki 

je odprla svoja vrata tudi občanom. Obiskali so jo številni mimoidoči in si jo z zanimanjem 

ogledali. Ta dan je bil namenjen tudi za manjša popravila lesenih izdelkov in  za usluge 

občanom, ki jih lahko ponudi šolska lesarska delavnica.   
Festival se je zaključil s predstavitvijo in podelitvijo priznanj in nagrad udeleženkam 

delavnice oblikovanja mestne opreme. Nagrajene so bile najboljše ideje, ki so bile 

predstavljene tudi županom in komunalnim podjetjem, ki so bili vabljeni na zaključek. 

Prepričani smo, da bodo oblikovalske ideje kmalu uresničene in jih bomo občani čim prej 

lahko uporabljali. Na zaključni prireditvi je bila razglašena tudi najboljša podjetniška ideja 

Občine Kočevje za leto 2014. Nagrajena ideja je lesena ograja za  ekološki otok, ki jo je prejel 

g. Franc Levec iz Željn pri Kočevju. Priznanja in nagrade je poleg kočevskega župana dr. 

Vladimirja Prebiliča podelil še državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo RS 

Miha Marinče. 

Na koncu lahko strnem, da je bil 2. Festival lesa zelo dobro obiskan. Organizatorji kot tudi 

koordinacijski odbor se zavedamo težke situacije v lesarski branži, zato bomo še naprej 

delovali povezovalno, odprto in vzpodbudno. Odprti smo za vse vaše ideje, predloge in 

napotke, ki jih bomo koristno uporabili na 3. Festivalu lesa in podjetništva. 

 

Nataša Tekavec, GSŠ Kočevje 

 

  


