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V okviru natečaja za Lesarski presežek leta so bili prijavljeni izdelki, ki pred-
stavljajo raznovrstne možnosti obdelave lesa in so dober primer  kaj vse 
lahko ustvarimo iz lesa. Obenem predstavljajo kreativnost in inovativnost, 
ki jo premore oblikovalska stroka in naša lesno-predelovalna industrija. Iz-
jemni oblikovalski presežki izhajajo iz oblikovalskih dosežkov arhitektov 
in oblikovalcev kot sta Jože Plečnik in Niko Kralj ter iz tradicije bivanja in 
sobivanja z lesom na Slovenskem.

Tovrstni izdelki dosegajo visoko dodano vrednost, h kateri moramo 
stremeti, zato jih na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,  
Direktoratu za lesarstvo še posebej spodbujamo in podpiramo. Natečaj in 
predstavitve izdelkov na razstavah pomembno prispevajo k ozaveščanju 
širše javnosti o  prednosti in okoljski prijaznosti lesa ter o pomenu lesne 
industrije za naše okolje, gospodarstvo in družbo. To je tudi eden izmed 
ciljev promocijskih aktivnosti direktorata, med katerimi je bil 2. Dan slov-
enskega lesarstva, v okviru katerega so bile podeljene nagrade za oblik-
ovalske presežke. 

Za doseganje ciljev  znižanja emisij toplogrednih plinov bo v prihodnje  
lesna industrija vse pomembnejša, saj je pri obdelavi in predelavi lesa  
potrebno bistveno manj energije kot pri drugih materialih. Les je naravno 
obnovljiv material, ki skladišči CO2 v svoji celotni življenjski dobi, možno pa 
ga je tudi večkrat uporabiti, in sicer najprej kot produkt, drugič kot mate-
rial v reciklirnem procesu in slednjič, ko ni več industrijsko uporaben, tudi 
za energetsko samooskrbo proizvodnje. Slovenija ima pri tem veliko pred-
nost in priložnost, saj je 60% ozemlja poraščeno z gozdovi, letni prirastek 
je kar 9 mio m3. 

Zato si skupaj prizadevajmo čim več lesa predelati doma, v izdelke z visoko 
dodano vrednostjo. Predstavljeni izdelki kažejo, da smo na dobri poti. Tako 
bomo lahko lesni industriji povrnili pomembno mesto, ki jo je nekdaj že 
zasedala med industrijskimi panogami.   

Čestitke vsem nagrajencem in mnogo oblikovalskih presežkov za predela-
vo slovenskega lesa!

Danilo Anton Ranc
MGRT

Generalni direktor direktorata za lesarstvo
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Maja letos je javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Društvom oblikovalcev Slovenije 
objavila odprti projektni natečaj za izvirno oblikovane izdelke iz lesa, lesar-
ske presežke, ki imajo velik tržni potencial in bi lahko uspešno nastopali 
kot prepoznavni slovenski izdelki na globalnih trgih. 

Na SPIRIT Slovenija smo že pred leti začeli z usmerjeno in sistematično 
iniciativo za večjo porabo lesa in ustvarjanje trga za lesne proizvode in 
storitve tako doma kot v tujini. Skozi različne aktivnosti v mednarodnem 
okolju - kot so bile izjemno uspešno izvedene razstave z naslovom Slo-
venia Design Showroom v Milanu leta 2016, Slovenia Wood Showroom 
v Zagrebu leta 2017  ter razstava »NARAVA – designed in Slovenia« v  
Kopenhagnu na Danskem leta 2019, - smo krepili prepoznavnost sloven-
skega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih ino-
vativnih izdelkov na tujih trgih ter s tem odpirali vrata novim poslovnim 
priložnostim podjetij.

V okviru natečaja smo želeli identificirati že obstoječe lesne izdelke in pri-
dobiti predloge za nove  lesne izdelke ali družine lesnih izdelkov, ki predv-
idoma lahko predstavljajo reprezentativno in globalno poslovno uspešno 
ponudbo slovenskega lesarstva. Iskali smo takšne izdelke iz lesa, ki pred-
stavljajo oblikovalske presežke in ustvarjajo nove tržne niše ali se znotraj 
obstoječe globalne ponudbe lahko znajdejo v samem poslovnem vrhu. 

Veseli me, da je bil odziv na natečaj dober. V relativno kratkem razpisnem 
roku, smo prejeli 33 zelo raznolikih projektnih predlogov, ki so jih odlikovali 
tako oblikovalska dovršenost kot funkcionalnost oblike. Na podlagi raz-
pisnih kriterijev je strokovna komisija izbrala 10 projektnih del in med njimi 
podelila 7 priznanj in tri enakovredne nagrade. Svečana podelitev nacion-
alnih priznanj in nagrad za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021 je potekala 
na zaključni prireditvi v okviru 2. Dneva slovenskega lesarstva junija 2021 
v Ljubljani.

Menim, da sta slovensko oblikovanje in arhitektura ustvarjalni sili  
prihodnosti slovenske lesne industrije in imata veliko vlogo pri doseganju  
možnosti za spremembe. Promocija izbranih lesarskih presežkov nam 
daje priložnost, da domači in mednarodni javnosti pokažemo, da Slovenci  
ob ohranjanju bogatih tradicionalnih znanj s področja obdelave lesa,  
pospešeno razvijamo tudi najnovejše tehnologije in inovativne pristope  
obdelave. Foto: Nebojša TEJIĆ/STA

Tomaž Kostanjevec
SPIRIT Slovenija, javna agencija

Direktor
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Zaključni poročilo komisije  
natečaja
Mateja Panter, u.d.i.a.,  
podpredsednica DOS 

Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je v sodelovanju z javno agencijo 
SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - 
Direktoratom za lesarstvo pripravilo odprti projektni natečaj za oblikovan-
je lesarskih izdelkov - PRESEŽEK LES 2021.

Na natečaj je pravočasno prispelo 33 predlogov. Predlogi so bili zelo 
raznovrstni, od na primer lesene sponke za pas do fasadnega elemen-
ta. Komisija se je odločila za celovito ocenjevanje, saj bi bilo formiranje 
posameznih sklopov nesmiselno. Ocenjevanje je potekalo dvostopenjsko. 
Na prvi stopnji je vsak član ocenjevalne komisije ločeno individualno oce-
nil predloge s točkami od 1 do 10, na drugi stopnji pa je komisija odločala 
skupinsko. Povprečna ocena prispelih del na prvi stopnji presoje je bila 6.4. 
Žirija je drugi stopnji ocenjevala dela, ki so prejela nadpovprečno število 
točk..

Komisijo so sestavljali Julijan Krapež (DOS), Zarja Vintar (DOS), Črtomir 
Tavzes, (lesno raziskovalna panoga), Tomaž Sešlar (lesarsko razvojna 
ekonomija in marketing), Danilo Anton Ranc (generalni direktor Direkto-
rata za lesarstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS), dr. 
Tomaž Kostanjevec (direktor javne agencije SPIRIT) in Mateja Panter (DOS) 
kot predsednica komisije. Anton Danilo Ranc, ki je v komisiji sodeloval le na 
prvi stopnji procesa, srečanja na drugi stopnji pa se žal ni mogel udeležiti. 

Vsa dela so bila ocenjena na podlagi razpisnih kriterijev: 

- jasna prepoznavnost koncepta, ki hkrati izkazuje avtonomno podobo v 
različnih tržnih okoljih in strokovna komisija v njem prepozna visoko raz-
merje med predvidoma vloženimi stroški materiala in dela v razmerju do 
pričakovane cene končnega izdelka na trgu, 

- visoka okoljska učinkovitost / visoka stopnja zajetega CO2 in hkrati za 
serijsko izdelavo sorazmerno majhna poraba energije,

- razumevanje sodobnih tržnih okoliščin in prilagojenost globalnim logis-
tičnim trendom / izdelek terja relativno majhen transportni volumen, 
nezahtevno embalažo in ga kupec zlahka sestavi sam,

- verodostojen izvor iz lokalne tradicije, sodobna izvedba ob upoštevan-
ju sedanje in pričakovane življenjske in estetske potrebe uporabnikov ter 
predvidena dolga življenjska doba, 

- odziv na nove potrebe in noviteta na področju uporabe lesa.

Komisija tako na drugi stopnji presojala o 14 delih. Pri podrobnem pregledu 
in tehtanju o samem namenu natečaja je komisija ugotovila, da 2 izdelka 
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ne ustrezata razpisnim kriterijem, saj predstavljata zgolj inženirsko-teh-
nološko rešitev, kjer je oblikovanje skorajda izvzeto ali skrčeno na minimal-
no nujno raven. Komisija je poudarila, da gre za natečaj za »OBLIKOVANJE 
LESARSKIH IZDELKOV«. V nadaljevanju je komisija na podlagi tehtanja 
slikovnega in tekstualnega materiala 12 predlogov ugotovila, da izbere 10 
del in podeli 7 priznanj ter 3 enakovredne nagrade.

Priznanja:

MULTIFUNKCIJSKI POLNILNIK TIMBER, Mateja Krašovec Pogorelčnik

KUHINJSKI VALJAR 2.1, Metod Burgar

LESENI UMIVALNIK DOTIK, Natja Jankovič

KLOP LJUBEZNI, Anka Štular in Mateja Panter

WOOD BELT, Saša Perčič

ZUNANJA OTROŠKA HIŠKA, Marko Pajnik

YPSI STOL, Robert Gomišček

Nagrade:

MYWATER, pametna lesena polnilnica 

Avtor: Robert Slavec

Pametna polnilnica za pitno vodo predstavlja prepoznavno leseno polnilno 
postajo za vodo. Izčiščena oblika  z aplikacijo odprtine v obliki kaplje ima 
piktogramski in brezčasen in značaj. Polnilnico s filtri za čiščenje vode zag-
otavlja uporabniku svežo pitno vodo in omogoča javni dostop do lokalne 
vode. Mogoče jo je postaviti zunaj ali znotraj na lokacijah, kjer je voda in 
elektrika. Telo iz masivnega slovenskega lesa ima vgrajeno napravo za fil-
tracijo vode ter nadzor in komunikacijo.

KOHO, sestavljive lesene kuhalnice

Avtor: Gašper Premože

Izdelek treh kuhalnic, ki se zložijo v minimalno mogočo ploščico, odliku-
je inovativna in igriva ideja sestavljanja. Zanj porabimo zelo malo lesa in 
naredimo minimalni odpadek a izdelek deluje bogato in prestižno zara-
di domiselnega oblikovanja. To se naslanja tudi na uporabnikovo potrebo 
po funkcionalnosti, saj sodobne cilindrične posode narekujejo prilegajoče 
oglate kuhalnice. Uporaba kakovostnega lesa oreha ali hrasta zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo izdelka, kar prispeva k varovanju okolja.

RWWIN, vhodna vrata iz odsluženega lesa

Barbara Šubic

Vhodna vrata Rwwin predstavljajo kakovosten izdelek, ki je že na trgu 
in ima močan vzgojnoizobraževalni nagovor. Uporaba dotrajanega lesa 
pri izdelku, ki naj ustreza zahtevnim tehničnim kriterijem toplotne izola-
tivnosti, vodotesnosti in protivlomnosti, izkazuje pogumen in sodoben 
pristop k razumevanju recikliranja in trajnostne rabe lesa. Vrata vrhunske 
izdelave se opirajo na tradicionalno rabo lesa, zaradi česar nosijo nostal-
gično čustveni potencial in kljub industrijski proizvodnji tako zaželeno un-
ikatno podobo.

Ljubljana, 31. maj 20121
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NAGRADA
MYWATER, pametna lesena polnilnica 
Avtor: Robert Slavec
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NAGRADA
KOHO, sestavljive lesene kuhalnice

Avtor: Gašper Premože
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NAGRADA
RWWIN, vhodna vrata iz odsluženega lesa
Barbara Šubic
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PRIZNANJE
Timber - multifunkcijski polnilnik za 

pametni telefon
Mateja Krašovec Pogorelčnik
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PRIZNANJE
Kuhinjski valjar 2.1 
Metod Burgar
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PRIZNANJE
Leseni umivalnik Dotik

Natja Jankovič
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PRIZNANJE
Klop ljubezni
Anka Štular  in Mateja Panter 

KLOP LJUBEZNI / LOVE BENCH  / izdelana iz masivnega slovenskega macesnovega lesa s stiliziranim vzorcem idrijske čipke / foto: arhiv avtoric          

KLOP LJUBEZNI / LOVE BENCH  / izdelana iz masivnega slovenskega macesnovega lesa s stiliziranim vzorcem idrijske čipke / foto: arhiv avtoric          

KLOP LJUBEZNI / LOVE BENCH, stalna postavitev pred stavbo Evropskega parlamenta, Strassbourg, Francija / foto: arhiv avtoric
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PRIZNANJE
Wood Belt

Ivo Butkovič in Primož Šporar
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PRIZNANJE
Zunanja otroška hiška
Marko Pajnik 
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PRIZNANJE
YPSI stol

Robert Gomišček



18

Gnezdilnica za ptice
Boris Kozinc
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Hi konjiček
Mateja Panter in Jožica Curk

Hi konjiček, model GLOSS, ACRYL, BASIC, NSK, EXTERIER in lesen original iz leta 1956 / foto: Janez Vlachy
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Klubska mizica Aleksandrinka
Tomi Špacapan
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Eko luč Objem narave
Anže Repina 
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Jedilni stol ‘’Scorpio’’
Aleš Kaisersberger
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Šatulja O2
Metka Zver



24

EASEBelt DV “Cobra”
Srečko Pisnik
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Stoječi obešalnik za dežnike in obleke RogoVile
Ernest Skočir
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Ptičnica
Anka Štular
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3X3 polnilni pladenj za brezžično polnjenje mobilnih naprav
Rok Kunej
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Seme jutrišnjega dne
Eva Eržen
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Nečimrnost Madame de Pompadour
Lenka Kavčič
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Lebdeči Teglc
David Košnik in Lika Oblak
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Mizica na travniku
Eva Štrukelj
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Hiša Lesana
Katja Arhar
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Hashtag
Andraž Rudi Vrhovšek
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IQwood – masivni mozničeni stropovi in stene
Miha Bogataj &  Martin Hladnik
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Pisalna miza
Anton Kosmač



36

Lesena ergonomska šolska miza – miZZa
Nastja Podrekar Loredan
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Ograja, ki jo oblikujete sami
Viktor Drašler
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Čebelnjak Trot
Amadej Komar
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E-kolo
Tomaž Križaj
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Poličnik
Tadej Urh
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V času globalnega tehnološkega razcveta se številnim zdijo temeljne prvine 
lokalnega okolja nekaj obrobnega in nepomembnega. Le malokdo se občasno 
usede na štor, še manj je takih, ki tedaj pomislijo na drevo, katero je nekdaj 
na tem mestu rastlo. Usoda dreves pa je stoletja neločljivo povezana z usodo 
skupnosti in posameznikov, ki rastejo, živijo in ustvarjajo v okolju gozdov. 

Naloga slehernika, ki nekdanje mogočno drevo ugleda ležeče nekje ob poti je, 
da se zave njegove vrednosti in mu nameni razmislek o njegovem poslanstvu. 
Ali bo drevo postalo le poleno v kaminu, morda deska, miza, stol, morda bruno 
udobne hiše, lahko pa iz njega nastane celo klavir ali violina. 

Pred desetletji vodilna gospodarska panoga je žal zaradi enosmernega pogleda 
do tega izjemnega materiala izgubila svoj velikanski zagon in začela zaostajati 
za sosednjimi državami. Velike gospodarske družbe s potenciali globalnega 
nastopanja, na katere so bili lesarji upravičeno ponosni, so že zdavnaj poza-
bljene. Obstaja pa veliko število malih, bolj premišljenih in dinamičnih pod-
jetij, ki so postala temelj slovenske lesarske prihodnosti. Društvo oblikovalcev 
Slovenije si od svoje ustanovitve leta 1951 prizadeva za večjo veljavo lesa. Le-
tos je v sodelovanju z javno agencijo Spirit izpeljal ODPRTI PROJEKTNI NA-
TEČAJ ZA OBLIKOVANJE LESARSKIH IZDELKOV.

V Društvu oblikovalcev Slovenije smo prepričani, da je potrebno razviti te-
melje novih odnosov med podjetniki in oblikovalci, raziskovalci in promotor-
ji ter jih udejaniti v novem avtonomnem gospodarskem polju. Tako razvojno 
polje bi lahko izvajalo raziskave, analize, testiranja, izdelavo in preverjanje 
novih izdelkov. Planiralo naj bi širši gospodarski razvoj v povezavi s postopno 
izgradnjo koncepta naše lastne identitete. Motiv vsem pa seveda, kot vedno v 
zgodovini doslej, je lahko le pravi izdelek. 

Že dejstvo, da sta letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
javna agencija SPIRIT k sodelovanju pri izvedbi natečaja povabila Društvo ob-
likovalcev Slovenije, vzbuja upanje na boljše čase in predstavlja pomemben 
korak za lesarsko stroko. Sodelovanje gospodarstva in oblikovanja je ključno 
za razvoj področja in upamo, da bo v nadaljevanju pripeljalo do intenzivnega 
in sistematičnega sodelovanja, kontinuitete natečaja za oblikovanje lesarskih 
izdelkov ter novih izzivov, svežih izkušenj in uspešnih realizacij. 

Želimo si nastanka nove organiziranosti in prihodnjih globalnih poslovnih 
uspehov slovenskega lesarstva. Želimo si prepoznavno in pestro ponudbo 
izdelkov, ki bodo dobro oblikovani in bodo zato dosegali visoko dodano vred-
nost. Želimo si dosežkov lesne in lesno predelovalne panoge in s katerimi 
bomo dali pravo priznanje tudi našim gozdovom in njihovim neprecenljivim 
različnostim.

Jurij Dobrila
Društvo oblikovalcev Slovenije,  
predsednik
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