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4. FESTIVAL GORSKEGA LESA V SOLČAVI 
27. - 28. maj 2016 

 
 

       
 

Petek, 27.5.2016 

 

19:00 gledališka predstava Z LESOM V SVET v občinski dvorani  

Zadružnega doma 
V njej nam bodo  zbrani gledališčniki iz celotne Zg. Savinjske doline predstavili 

življenjske usode ljudi iz prve polovice 20. stoletja, ki so bili tako ali drugače 

povezani z lesno industrijo.  

Predstava je dramatizacija zgodbe po knjižni predlogi Oskarja Hudalesa, Postelja 

gospoda Fibriha. Za idejno zasnovo in izvedbo stojijo KUK Potovke, KD Franc Herle 

Solčava, KD Gornji Grad, Zavod Poseben dan Solčava ter Muzej Vrbovec.   

 

 

21:00 koncert ADIja SMOLARja na prireditvenem prostoru v Solčavi 

                                                                                                                    

      
 

 

 

Sobota, 28.5.2016   

 

11.00 Voden sprehod po spodnjem delu naravoslovno etnografske poti 

po Logarski dolini (1,5km) 

Zbirno mesto pri vstopu v Logarsko dolino ob 10.45h. 



 

  

 

Informacije:  Center Rinka - Solčava, tel.: 03 839 07 10, info@solcavsko.info, www.solcavsko.info 

Sobota, 28.5.2016   

 

15.00 Ogled kratkih filmov in razstav v Centru Rinka in v župnišču 

 »sprehod v naročje Alp«, gostujoče razstave LEsek, ogled zbirke 

metuljev, razstave »Zgodbe zapisane v kamnu«- fosilov iz srednjega 

triasa, kmečkega vrta, ročnih del…. 

 

    
 

16.00 Strokovni posvet  na temo uporabnost in razpoložljivost gorskega 

lesa z domačini in  strokovnjaki,  v Centru Rinka z ogledom primera  

iz prakse- razstave »Les je tudi zabaven«  LESek Jure Poličnik 
Pod imenom LESek se skriva mlada družina s kmetije Žibovt ob Solčavski 

panoramski cesti. 

Jure je svoje ustvarjanje z lesom začel že zgodaj v otroštvu. Prvi večji projekt pa so 

bile lesene družabne igre mega dimenzij. Vse igre so iz masivnega, visokogorskega 

lesa bukve, posekane ob pravem času po lunarnem koledarju. 

Kmalu se je njegovemu ustvarjanju pridružila tudi žena Jasmina. Specializirala sta se 

za lesene igrače. Tudi igrače so večinoma iz visokogorske bukve posekane ob 

pravem času. Igrače so didaktične, kar pomeni, da se otrok skozi igro s temi 

igračami uči. Temelj in pot iščeta v razvoju igrač skozi Montessori pedagogiko. Vse 

igrače so izdelane v skladu z Direktivo o varnosti igrač in s Standardom SIST EN 71-1 

o varnosti igrač. 

 

18.00 Center Rinka – Predstavitev  solčavskih jedi, delček kulture in 

zgodovine  zapisane v knjigi Kuhinja naših babic - spoznajmo, 

okusimo, ohranimo in ponudimo solčavske jedi   

Predstavitev z degustacijo. 

 

                                    

 


