
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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Festival organizira:

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

v sodelovanju z Občino Kočevje

Vse delavnice in dogodki so brezplačni.
Prijave na delavnice: www.festival-lesa.si

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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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.

ROTIS D.O.O.MIZARSTVO
UMEK DEJAN UMEK S.P. 

MIZARSTVO PANTAR D.O.O.



Ponedeljek, 16. september – sreda, 9. oktober

Razstava - Čar lesa
Rokodelski center Ribnica

Sreda, 9. oktober

1230 

Tiskovna konferenca in prižig
oglarske kope ter odprtje razstave
Prikaz oglarjenja
Koča pri Črnem vrhu

Četrtek, 10. oktober

1900 

Odprtje festivala lesa 2019,
častni pokrovitelj predsednik vlade
Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec

Podelitev nagrad natečaja »(Pra)stol«
Kulturni center Kočevje

Petek, 11. oktober

900

Igrivo raziskovanje z replikami igrač
oblikovalca Nika Kralja
Vrtec Kočevje
Delavnice izvajajo mentorji zadruge Festival lesa. 

1000

Strokovni forum Gozd in les kot razvojna 
priložnost za regionalni razvoj
Kulturni center Kočevje

1000

Virtualni labirint
Kočevje Mestna ploščad

Sobota, 12. oktober

Tišlarska sobota

900–1100

Delavnica - Dekorativno vžiganje lesa
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje

Za obisk delavnice je potrebna prijava.
Število udeležencev je omejeno.

900–1100

Delavnica - Lesena vozila – igrače
Lesarska delavnica Gimnazije in srednje šole Kočevje

Za obisk delavnice je potrebna prijava.
Število udeležencev je omejeno.

900–1100

Delavnica - Obešalo za nakit
Lesarska delavnica Gimnazije in Srednje šole Kočevje

Za obisk delavnice je potrebna prijava.
Število udeležencev je omejeno.

Delavnice izvajajo mentorji zadruge Festival lesa.

1400–1900

Sekiromet »Kočevje OPEN«
Zabavni program s sekirometom
Košarkaško igrišče v Gaju

Nedelja, 13. oktober

1000–1200 

Nedeljska delavnica za družine - 
Risanje z ogljem
Koča pri Črnem vrhu / v primeru slabega vremena
GSŠ Kočevje

Za obisk delavnice je potrebna prijava.
Število udeležencev je omejeno.

Delavnico izvajajo mentorji zadruge Festival lesa.  

Ponedeljek, 14. oktober

800–1200

Predstavitev dela v gozdu
Kočevje

Strokovno vodenje izvaja Aleš Marolt,
direktor podjetja Kočevski les, d. o. o.
                                                   
Za udeležbo je zaželena prijava. Število udeležencev je omejeno.
V primeru slabega vremena dogodek odpade.

1000

Podelitev nagrad v okviru natečaja
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. Predmet natečaja je
izbira naj lesene igrače. Na prireditvi bodo razglašeni zmagovalci.

1800– 1930 

Strokovna konferenca
»WOOD TECH TALKS«
Dobre zgodbe o inovativnih rabah lesa
Kulturni center Kočevje

Torek, 15. oktober

800–1200

Predstavitev lesne pridelave
Snežnik, Kočevska Reka

1600

Predstavitev knjige Žive Deu –
Prenova stanovanjskih stavb
Prestolnica, Gimnazija in srednja šola Kočevje


