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6. DNEVI GORSKEGA LESA V SOLČAVI  31.MAJ-3.JUNIJ 2018 
 

Četrtek, 31.05.2018 
 
17:00   Odprtje razstave ČAR LESA v Centru Rinka  
 Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa 
želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne 
dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih 
sprememb. 
18:00    Predavanje prof. dr. Franc Pohleven. V zadnjem času se intenzivno ukvarja s promocijo lesa in   
poudarjanjem pomena lesno-predelovalne industrije ter lesnih izdelkov za obvladovanje klimatskih sprememb. S 
tem  namenom je ustanovil neformalno strokovno združenje – Svet za les, ki združuje ugledne strokovnjake z  
različnih področij. 
 

Petek, 01.06.2018 
 
19.00    Nastop učencev in učiteljev Glasbene šole Nazarje v cerkvi Marije Snežne v Solčavi 
 

Sobota, 02.06.2018 
 
11.00   Popotovanje skozi čas (Plesnikov brest) 
Zbrali  se bomo v Centru Rinka  se odpravili v Logarsko dolino in ob poljudnem vodenju lahko srečali in soočili z 
enim od najzanimivejših dreves, Plesnikov  brest.  
 
Sprehod do Plesnikovega bresta je krajši sprehod za naravoljubce in vse, ki si želijo razgibati telo, doživeti naravo 
in spoznati čarobne moči Logarske doline. 
Starodavno drevo že od nekdaj trdno brani dolino Logarske in predstavlja kulturno-tradicionalni temelj, ki se ne 
upogiba tokovom časa. Vabljeni na topel objem Logarske doline. 

 
Nedelja, 03.06.2018 

 
9.00 Pohod na Matkov škaf  
Zbor bo v nedeljo 3.6.2018 ob 9.00 pri koči v Matkovem kotu. 
Vsak pohodnik se pohoda udeleži na lastno odgovornost in mora imeti ustrezno zimsko opremo. 
Pohod od koče traja 3 ure.              
 
11.00 LESek  - predstavitev izdelkov iz  lesa za otroke, po načrtih Montessori v Centru Rinka 
Jasmina in Jure (LESek iz Logarske doline) bosta predstavila razvojne pripomočke za dojenčke in malčke do 3. 
leta starosti. K sodelovanju sta povabila pedagoginjo Montessori, Mojco Košič, ki je LESek vpeljala v izdelavo teh 
pripomočkov in so skupaj kot prvi v Sloveniji začeli s tako ponudbo na področju pedagogike Montessori. Ti 
pripomočki pomagajo otrokom razvijati gibalno-kognitivni razvoj, kar se pozna tudi kasneje v odrasli dobi.  
 
V Centru Rinka bodo predstavljeni tudi izdelki Carving Team-a Logarska dolina - Slovenija 
Predstavili se bodo domači kiparji z motorno žago s svojimi mojstrskimi izdelki ter s tem povabili na glavni 
dogodek:  mednarodno tekmovanje kiparjev z motorno žago ter Motorkarsko gavdo, ki bo avgusta 2018. 
 




