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NAGRAJENCI NATEČAJEV ZA PROMOCIJO RABE LESA
 
V okviru natečaja za Naj leseno gradnjo so bili nagrajeni naslednji projekti:
 
V kategoriji Stanovanjske stavbe 3biro, Janez Koželj s.p.
»Objekt je inovativen v uporabi lesene konstrukcije,  s katero ustvari občutek lebdenja objekta in s tem poetično 
izpovednost arhitekture. Gre za zanimive kombinirane kon
na način prilagojene izrabe kvalitete različnih gradbenih sistemov iz lesa.«
 
V kategoriji Javne stavbe Arrea d.o.o. za
» Objekt Mladinski hotel Punkl dokazuje, da je 
tudi v lesu, izključno z uporabo lesa kot konstrukcijskega gradiva in kot materiala za oblikovanje zunanje in notranje 
opne objekta.« 
 
V kategoriji Poslovno-industrijski objekti podjet
» Objekt Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt je zasnovan racionalno z velikim odprtim notranjim prostorom, ki ga 
premoščajo leseni nosilci, in kljub skrajni racionalnosti vsebine kaže v obdelavi v
uporabe lesa tudi pri oblikovanju previsov ter zato ponuja arhitekturno doživetje.«
 
V kategoriji Inženirski objekti in tehnične rešitve
Bohinjski Bistrici: 
» Brv je v zasnovi eleganten skok preko reke v enem zamahu, s pomočjo dveh lepljenih nosilcev. Njuno trajnost 
zagotavlja inovativna uporaba skodel kot tradicionalnega krovnega materiala, ki zagotavlja stoletno trajnost.«
 
Posebno nagrado komisije za dosežke na področju tehničnih rešitev 
Iztok Šušteršič in Jure Jančar: 
»Raziskave s področja inovativnih sistemov protipotresnega utrjevanja obstoječih objektov in za izvedbo zahtevnejših 
konstrukcij, ki odpirajo možnosti za učinkovite in trajnostne energijske prenove obsežnega stavbnega fonda.« 
 
V okviru natečaja za Naj lesen izdelek so bili nagrajeni naslednji projekti:
 
Kategorija 1 – Pohištvo  
Otroški stol Froc prijavitelja Rimarket leseni izdelki d.o.o.
Obrazložitev: Otroški stol Froc prijavitelja Rimarket leseni izdelki d.o.o. je oblikovan inovativno in funkcionalno iz okolju
prijaznih materialov. Njegova multi funkcija, tehnološke reštive in prijaznost do okolja omogoča velik trži potencial izdelka
z visoko dodano vrednostjo. 
 
Kategorija 2 - Lesena igrača  
Gorenjska ptičja hišica - I FEED sLOVEnia
Obrazložitev: Gorenjska ptičja hišica - I FEED sLOVEnia prijavitelja Matica Vihteliča je lesena igrača, ki se sestavi kot 
3D sestavljanka z zatikanjem lesenih delov nepravilnih oblik, kar je za otroka miselni izzvi in logična uganka. Izdelek je 
oblikovan inovativno s tehnološko dovršenostjo iz okolju in ljudem prijaznih materialov. Izvirnost lesene igrače pa 
predstavlja velik tržni potencial. 
 
Kategorija 3 - Lesen didaktični pripomoček za osnovnošolce/srednješolce 
TRI TAN prijavitelja Tribar d.o.o. 
Obrazložitev: Izdelek TRI TAN prijavitelja Tribar d.o.o., ki je nadgradnja starodavne vzhodnjaške igre zlaganja lesenih 
likov TANGRAM na dvorazsežni ravnini, je kljub kompleksnosti izdelka enostaven za izdelavo in izdelan na okolju 
prijazen način. S kombinacijami sestavljanja je igra izziv in hkrati atraktivna za vsakega posameznika, ki ga veseli 
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aj leseno gradnjo so bili nagrajeni naslednji projekti: 

3biro, Janez Koželj s.p. za Stanovanjsko hišo Rant:  
»Objekt je inovativen v uporabi lesene konstrukcije,  s katero ustvari občutek lebdenja objekta in s tem poetično 
izpovednost arhitekture. Gre za zanimive kombinirane konstrukcijske rešitve, ki zahtevnost zasnove objekta razrešujejo 
na način prilagojene izrabe kvalitete različnih gradbenih sistemov iz lesa.« 

za Mladinski hotel »Punkl«: 
» Objekt Mladinski hotel Punkl dokazuje, da je mogoča kvalitetna arhitekturna gradnja zelo kompleksnih javnih objektov 
tudi v lesu, izključno z uporabo lesa kot konstrukcijskega gradiva in kot materiala za oblikovanje zunanje in notranje 

industrijski objekti podjetje CBD d.o.o. za Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt:  
» Objekt Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt je zasnovan racionalno z velikim odprtim notranjim prostorom, ki ga 
premoščajo leseni nosilci, in kljub skrajni racionalnosti vsebine kaže v obdelavi vhodnega nadkritja ekstremne možnosti 
uporabe lesa tudi pri oblikovanju previsov ter zato ponuja arhitekturno doživetje.« 

V kategoriji Inženirski objekti in tehnične rešitve dans arhitekti za Kolesarsko brv čez Savo pri Kampu Danica v 

Brv je v zasnovi eleganten skok preko reke v enem zamahu, s pomočjo dveh lepljenih nosilcev. Njuno trajnost 
zagotavlja inovativna uporaba skodel kot tradicionalnega krovnega materiala, ki zagotavlja stoletno trajnost.«

na področju tehničnih rešitev je prejelo podjetje  CBD d.o.o.: dr. Bruno Dujič, 

»Raziskave s področja inovativnih sistemov protipotresnega utrjevanja obstoječih objektov in za izvedbo zahtevnejših 
ožnosti za učinkovite in trajnostne energijske prenove obsežnega stavbnega fonda.« 

V okviru natečaja za Naj lesen izdelek so bili nagrajeni naslednji projekti: 

Rimarket leseni izdelki d.o.o. 
Obrazložitev: Otroški stol Froc prijavitelja Rimarket leseni izdelki d.o.o. je oblikovan inovativno in funkcionalno iz okolju
prijaznih materialov. Njegova multi funkcija, tehnološke reštive in prijaznost do okolja omogoča velik trži potencial izdelka

I FEED sLOVEnia prijavitelja Matic Vihtelič 
I FEED sLOVEnia prijavitelja Matica Vihteliča je lesena igrača, ki se sestavi kot 

ljanka z zatikanjem lesenih delov nepravilnih oblik, kar je za otroka miselni izzvi in logična uganka. Izdelek je 
oblikovan inovativno s tehnološko dovršenostjo iz okolju in ljudem prijaznih materialov. Izvirnost lesene igrače pa 

Lesen didaktični pripomoček za osnovnošolce/srednješolce  

Obrazložitev: Izdelek TRI TAN prijavitelja Tribar d.o.o., ki je nadgradnja starodavne vzhodnjaške igre zlaganja lesenih 
vorazsežni ravnini, je kljub kompleksnosti izdelka enostaven za izdelavo in izdelan na okolju 

prijazen način. S kombinacijami sestavljanja je igra izziv in hkrati atraktivna za vsakega posameznika, ki ga veseli 
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»Objekt je inovativen v uporabi lesene konstrukcije,  s katero ustvari občutek lebdenja objekta in s tem poetično 
strukcijske rešitve, ki zahtevnost zasnove objekta razrešujejo 

mogoča kvalitetna arhitekturna gradnja zelo kompleksnih javnih objektov 
tudi v lesu, izključno z uporabo lesa kot konstrukcijskega gradiva in kot materiala za oblikovanje zunanje in notranje 

Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt:   
» Objekt Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt je zasnovan racionalno z velikim odprtim notranjim prostorom, ki ga 

hodnega nadkritja ekstremne možnosti 

Kolesarsko brv čez Savo pri Kampu Danica v 

Brv je v zasnovi eleganten skok preko reke v enem zamahu, s pomočjo dveh lepljenih nosilcev. Njuno trajnost 
zagotavlja inovativna uporaba skodel kot tradicionalnega krovnega materiala, ki zagotavlja stoletno trajnost.« 

CBD d.o.o.: dr. Bruno Dujič, 

»Raziskave s področja inovativnih sistemov protipotresnega utrjevanja obstoječih objektov in za izvedbo zahtevnejših 
ožnosti za učinkovite in trajnostne energijske prenove obsežnega stavbnega fonda.«  

Obrazložitev: Otroški stol Froc prijavitelja Rimarket leseni izdelki d.o.o. je oblikovan inovativno in funkcionalno iz okolju 
prijaznih materialov. Njegova multi funkcija, tehnološke reštive in prijaznost do okolja omogoča velik trži potencial izdelka 

I FEED sLOVEnia prijavitelja Matica Vihteliča je lesena igrača, ki se sestavi kot 
ljanka z zatikanjem lesenih delov nepravilnih oblik, kar je za otroka miselni izzvi in logična uganka. Izdelek je 

oblikovan inovativno s tehnološko dovršenostjo iz okolju in ljudem prijaznih materialov. Izvirnost lesene igrače pa 

Obrazložitev: Izdelek TRI TAN prijavitelja Tribar d.o.o., ki je nadgradnja starodavne vzhodnjaške igre zlaganja lesenih 
vorazsežni ravnini, je kljub kompleksnosti izdelka enostaven za izdelavo in izdelan na okolju 

prijazen način. S kombinacijami sestavljanja je igra izziv in hkrati atraktivna za vsakega posameznika, ki ga veseli 
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kombinatorika in logika gradnje elementov. V času sodobnih tehnologij virtualnega modeliranja 3D objektov predstavlja 
TRI TAN manjkajoči del v obvladovanju in kombiniranju trirazsežnih predmetov v realnem izkustvu.  
 
 
Kategorija 4 - Luksuzni lesen izdelek  
Linija lesenih svetil REŽA prijaviteljice Mojce Perše  
Obrazložitev: Linija lesenih svetil REŽA prijaviteljice Mojce Perše je luksuzni lesen izdelek, ki je izdelan iz bukove 
vezane plošče, ki je bila v osnovi namenjena naslonu stola. Izdelek, ki  upošteva načela koncepta od zibeli do zibeli ter 
predstavlja velik trži potencial, je namenjen ambientalni osvetlitvi, ki v prostoru pričara prijetno vzdušje in občutek 
narave.  
 
V okviru natečaja za Naj inovativno rabo lesa so bili nagrajeni naslednji projekti: 
 
Kategorija 1: Z obdelavo Silvapro® do odpornega in stabilnega izdelka iz domačega lesa: primer vrhunske 
fasadne obloge iz modificirane topolovine, prijavitelj Silvaprodukt d.o.o. 
Obrazložitev: Postopek termične modifikacije, ki ga uporablja podjetje Silvaprodukt, je plod domačega znanja in je bil 
uspešno prenesen iz laboratorijskega v industrijsko merilo. Ta tehnična rešitev omogoča, da iz manjvrednega lesa, kot je 
topolovina dobimo izdelek z visoko dodano vrednostjo, ki je primeren za uporabo v zahtevnih pogojih tako v lesni 
gradnji, kot tudi za izdelavo pohištva.  
 
Kategorija 2: Srednješolska naloga Fitnes oprema- Bench press, prijavitelj Blaž Žitko 
Obrazložitev: Telovadna oprema, ki ji v pogovornem jeziku pravimo Benč, je namenjena za telovadnice, kjer kraljujejo 
predvsem naprave izdelane iz jekla in umetnih mas. Nagrajen izdelek tako posega na področje, kjer raba lesa do sedaj 
ni prevladovala. Med vsemi predlaganimi nalogami, ima ravno izdelek, predstavljen v tej nalogi največji komercialni 
potencial in številne možnosti za nadgradnjo.  
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