
Društvo za zaščito lesa Slovenije 
Rožna dolina cesta VIII/34 
1000 Ljubljana 
Čar lesa 2018 
 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE 
EKSPONATOV IN PODELITEV NAGRAD 

ČAR LESA 2018 
 

Strokovno komisijo za ocenjevanje eksponatov in podeljevanje nagrad je sestavljalo 
5 članov: 

- predsednik Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT 
In člani: 

- Borut Kričej, predsednik Društva za zaščito lesa Slovenije 
- Lenka Kavčič, arhitektka, direktorica festivala Odprte hiše Slovenije 
- dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalcev, InnoRenev center odličnosti 
- Gabrijel Glavica, predstavnik javnosti 

 
Na razstavo je bilo prijavljenih 235 izdelkov, ki jih prijavilo 73 avtorjev oziroma 
izvajalcev. 
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala naslednje kriterije: 
1. OBLIKOVALSKI VIDIK  
2. UPORABNOST IN FUNKCIONALNOST 
3. KAKOVOST IZDELAVE IN TEHNOLOŠKE REŠITVE 
4. PREPOZNAVANJE TRŽNEGA POTENCIALA 
5. DRUŽBENO EKOLOŠKI VIDIK 
 
Zaradi velikega števila kakovostnih izdelkov, se je komisija odločila, da poleg dveh 
nagrad za »naj izdelek« in »naj izdelek mladega udeleženca«, v vsaki kategoriji 
podeli še dve posebni priznanji. 
 
Prejemniki nagrad so: 
»NAJ IZDELEK« NA RAZSTAVI ČAR LESA 2018: 

- denarna nagrada 1000,00 €  
SERIJA ZLOŽLJIVEGA LESENEGA POHIŠTVA DIPSTOR 
Oblikovanje: ekipa Dipstor 
 Izdelava: podjetje Dipstor  
Komisija je ocenila, da predstavljena kolekcija izdelkov predstavlja dobro 
oblikovalsko in tehnološko izvedeno pohištvo, ki ponuja uporabniku tudi kakovostno 
uporabniško izkušnjo. Izdelana je v celoti iz bukovine, ki v Sloveniji prevladuje in je 
njena uporaba v pohištvenih izdelkih zelo zaželena. Iz oblikovalskega vidika 
nadaljuje tradicijo slovenskega oblikovanja in dobro interpretira tradicionalno 
obrtništvo izdelave s sodobnim oblikovalskim pristopom. S serijo izdelkov ponuja tudi 



različne možnosti uporabe – tako v zasebnih kot tudi javnih opremah notranjih 
prostorov. 
 
POSEBNO PRIZNANJE  v kategoriji NAJ IZDELEK 2018: 
PRIZNANJE:  
 
PREDALNIK VULGARIS LESOREZ – VULGARIS WOODCUT 
Oblikovanje in izdelava:  Nina Koželj in Manca Kemperl pod blagovno znamko 
VULGARIS 
 
VULGARIS WOODCUT predstavlja unikatno omarico, ki je plod sodelovanja med 
kiparko in grafičarko Nino Koželj ter Manco Kemperl dipl. ing. lesarstva.  
Predalnik predstavlja skrbno načrtovan izdelek v duhu sodobnega minimalizma 
združenega z srednjeveško obrtjo. Lesorez, ki predstavlja glavno oblikovno 
značilnost in hkrati unikatnost pohištvenega elementa se uporabi za odtis 5 grafik, ki 
dopolnjujejo pohištven element. Tako nastajajo zanimive skupine izdelkov, ki 
funcionalnost pohištvenega elementa dopolnijo z umetniškim delom. 
 
POSEBNO PRIZNANJE  v kategoriji NAJ IZDELEK 2018: 
KOLEKCIJA LESENIH UMIVALNIKOV LOGOTOWOOD 
oblikovanje:  Natja Jankovič - Logotowood 
proizvajalec: Natja Jankovič – Logotowood 
Umivalniki predstavljajo unikatne izdelke, vsak izmed njih je izdelan ročno in posebno 
zanj je izbran kos lesa. S spajanjem naravnih, že obstoječih oblik debla oz lesa in v 
iskanju po zadoščanju optimalnih funkcionalnih zahtev, pod rokami oblikovalke 
nastajajo zanimivi objekti, ki presegajo že videne podobe in se spogledujejo s 
kiparskim pristopom v oblikovanju opreme prostorov.   
 
 
»NAJ IZDELEK« MLADEGA UDELEŽENCA  

- denarna nagrada 1000,00 € 
 
LEŽALNIK 
-          Prijavitelj: ŠC, Srednja šola za lesarstvo Škofja loka 
-          dijak: David Košnik 
-          mentorja: Dimitrij Jeraj, Peter Kurnik 
 
Ležalnik, ki je plod šolskega projekta soline je komisija nagradila s priznanjem za 
»naj izdelek« mladega udeleženca, saj kaže na ambiciozno zastavljen cilj in 
zahtevno oblikovalsko kot tudi tehnološko nalogo. Komisija nagrajuje tako dijaka kot 
tudi mentorja saj meni, da izdelek Ležalnik izpolnjuje vse kriterije in kaže na dobro 
zastavljene cilje kompetenc, ki jih mladi pridobivajo v sklopu pedagoškega procesa. 
 
 



 POSEBNO PRIZNANJE »NAJ IZDELEK« MLADEGA UDELEŽENCA: 
 
-          dijaki ŠC, Srednje lesarske šole Ljubljana 
-          mentor: Gabrijela Dolenšek 
-          ime izdelka: KOLEKCIJA LUČI IZ LESA 
Dijaki srednje lesarske šole iz Ljubljane so si tako na oblikovalskem kot tudi na 
tehnološkem nivoju zadali zahtevno nalogo – izdelavo luči. Pestrost in številčnost 
izdelkov kaže na potencial mladih, da razumejo interpretacijo in uporabo tako 
tradicionalnega materiala v sodobnem kontekstu oblikovanja svetil in notranje 
opreme. Dijakom in mentorici iskreno čestitamo!  
 
POSEBNO PRIZNANJE »NAJ IZDELEK« MLADEGA UDELEŽENCA: 
 
-          dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 
-          mentor: Uroš Hohkravt 
-          ime izdelka: KOLEKCIJA IZDELKOV IZ SLOVENSKEGA LESA 
-          opis izdelkov: Izdelki kolekcije so izdelani iz slovenskega lesa jelše, oreha, 
javorja, češnje in hrasta. Ukvarjajo se s temo lesene male galanterije, ki v širšem 
družbenem ekološkem kontekstu lahko prevzame vlogo nosilca sprememb navad. 
Izdelki so, predsvem peresnici, oblikovalsko dovršeni in idejno zanimivi, saj 
interpretirajo predmete preteklosti v sodoben oblikovalski jezik. Dijakom in mentorju 
iskreno čestitamo. 
 
 
V Ljubljani, 14.05.2018 

Predsednik komisije:  
   Jože Prikeržnik 

 


