
NAGRADE IN PRIZNANJA 25. mednarodnega sejma pohištva – Ambient Ljubljana

Gospodarsko razstavišče je podelilo nagrade Petim najboljšim TOP FIVE za 
izdelke ali sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s 
tehnološko oziroma z likovno kakovostjo. Mednarodna komisija v sestavi: 
Barbara Delucca, Italija, Rianne Makkink, Nizozemska, ter Janez Koželj, Jure 
Miklavc in Vladimir Pezdirc kot predsednik komisije iz Slovenije je za Pet 
najboljših izbrala:

1) Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, 
oblikovalec Julijan Krapež

2) Maros d.o.o., za Natuzzi Revive prilagodljivi počivalnik, oblikovalec Formway 
Design, Nova Zelandija

3) Donar d.o.o., za stol Keep it simple, oblikovalci Studio Desnahemisfera: Dejan 
Kos, Damir Islamović, Klemen Smrtnik

4) LIP Pohištvo, za večnamenske pohištvene elemente Lessi, oblikovalec Luka 
Bassaneze

5) Aklih moment, za modularno urbano opremo Moment, oblikovalci Domen 
Gregorič, Jan Ravbar in Grega Logar

In še posebna nagrada, ki jo prejme
Bruno Velčić, Cres Hrvaška, za ročno izdelane kuhinjske pripomočke Island Spirit

Utemeljitev komisije:
Ponovno se je pokazalo, da so dobri rezultati predvsem posledica tesnega 
sodelovanje med oblikovalcem in proizvajalcem ter uspešne komunikacije s kupci 
prek sodobnih marketinških pristopov. Potreben je preskok v internacionalizacijo. 
Kot kaže, se je pohištvena industrija iz velikih propadlih podjetij preusmerila na 
mala start-up podjetja, kar nakazuje možnosti za nove ideje.



Najboljši med njimi - Top of the Top:
Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, oblikovalec 
Julijan Krapež
Utemeljitev komisije: Izdelek očitno izraža, da sta pri njegovem nastajanju tesno 
sodelovala oblikovalec in proizvajalec. Izbrala sta primarni slovenski les – smreko, ki 
ga doslej nismo srečevali pri kuhinjskem pohištvu. Izhajala sta iz slovenske tradicije 
in jo uspešno integrirala v sodobno bivalno okolje. Les sta domiselno kombinirala s 
terazzom in tako ustvarila razigrano in ergonomsko delovno površino. Kljub 
redukciji detajlov končni rezultat daje občutek neverjetne kakovosti. Izjemno 
dovršena ni le zunanjost, ampak tudi notranjost elementov. Ne glede na to je 
kuhinja cenovno dostopna. 

Top ideje – borza oblikovanja – štiri nagrade za najbolj drzne in sveže ideje na 
letošnjih petih Top idejah, borzi in razstavi domiselnih, inovativnih in 
kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in 
oblikovalcev je izbrala
komisija v sestavi – dr. Dominika Batista, Janez Mesarič in Ernest Nograšek:

1. Aklih moment, za 3D svetilko, 3D zvočnik, 3D printer
2. Meta Fortuna Lamovšek, otroška hiška KLIPI KLAP
3. Svjetlana Despot, Inside out collection
4. Miha Kavčič, najlepši razstavni prostor

Najlepši razstavni prostor – izvirnost, oblikovno dovršenost estetskost 
spodbuja Gospodarsko razstavišče tako, da po izboru posebne komisije – letos 
v sestavi Jani Bavčer, Mladen Treppo in Damjan Uršič – podeli tri enakovredne 
nagrade za odličnost v oblikovanju razstavnega prostora:

1. Strle svetila, Marko Strle s.p.
2. Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p.
3. Feliksbau d.o.o. – Tulikivi

Priznanje Društva oblikovalcev Slovenije – komisija v sestavi Jana Mršnik, 
Mateja Panter in Jurij Dobrila, je odločila, da priznanje letos prejme:

Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, oblikovalec 
Julijan Krapež

Utemeljitev komisije: Dolgotrajno sodelovanje oblikovalca Julijana Krapeža in 
Mizarstva Potočnik kaže na večletno medsebojno zaupanje, ki je že v preteklih letih 
botrovalo dobrim izdelkom. Dolgotrajno sožitje vrhunskega oblikovalca z odličnim 
izdelovalcem je temeljno načelo, ki zagotavlja uspeh izdelkov.
Kuhinja iz masivnega smrekovega lesa v kombinaciji s terazzom je izstopajoč 
produkt na letošnjem sejmu Ambient, saj uspešno prikazuje povezavo slovenske 
tradicije uporabe lesa z izčiščenim sodobnim  oblikovanjem in razumevanjem 
globalne težnje po ekološkem obnašanju. Uporaba naravnih materialov na 
inovativen način omogoča sestavo povsem nove kombinacije kuhinje, ki deluje 
domače in hkrati sodobno. Oblikovalčeva ideja je bila narediti kuhinjo iz poceni 
materialov in jih predstaviti ter obdelati na način, da bodo dobili oplemeniten izgled 
in uporabno vrednost. Tako je  nastala v srednjem cenovnem razredu vrhunsko 
oblikovana kuhinja. In prav v tem je smisel dobrega oblikovanja, da daje izdelku 
široko dostopnost in primerno dodano vrednost .



Zlata plaketa revije Naš dom – najstarejša nagrada pohištvenega sejma, to je 
Zlata plaketa revije Naš dom. Komisija v sestavi  Lili Vrtovec, Evita Sinrajht in 
Dušan Waldhütter je med razstavnimi eksponati izbrala pohištvo domačega 
proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti ali 
delno opremiti stanovanje:

Pohištvo Potočnik, Aleš Potočnik s.p., za kuhinjo Smreka in Terazzo, oblikovalec 
Julijan Krapež
Utemeljitev komisije:
Kuhinja Smreka in Terrazzo duhovito in funkcionalno združuje zahteve sodobne 
kuhinje s tradicionalnimi elementi slovenske kmečke hiše, kot sta mentrga in krušna 
peč; vodno oljena smreka vnaša toplino, Terazzo pa ji doda eleganten pridih. 
Kuhinja je ustvarjena za vsakogar, ki ceni naravo, tradicijo in vrhunsko oblikovanje, 
a se hkrati ne želi odpovedati funkcionalnosti.


