
Savinjsko gozdarsko društvo v sodelovanju z Zavodom  za gozdove OE Nazarje, 
Občino Ljubno, OŠ Ljubno, lastniki gozdov in društvi o bčine Ljubno 

organizira 

DELAVNICO IZDELAVE LESENIH ŽIVALI 
ZA PRAZNIČNO OKRASITEV DOMOV IN KRAJEV V OB ČINI, 

v SOBOTO 9.12.2017 od 10.00 do 16.00 ure 

pri Legatovi hiši na Ljubnem ob Savinji  (Cesta v Rastke 2, dostop iz ceste desno pri
bivši trafiki oz. pri trgovini pekarne Kramer). 

Delavnica je namenjena vsem občanom občine Ljubno, od najmlajših do starejših. 

Za otroke bo v sodelovanju s KD Ljubno ob Savinji v  času od 13. do 16. ure v mali
dvorani Kulturnega doma potekala animacija in delav nice  (igranje lesene igre Luci,
izdelava okraskov, voščilnic, ogled risank, filmov, ples itd.). Na ogled bodo tudi posterji o
pomenu gozdov, lesa in lesenih izdelkih. 

Iz hlodov bomo izdelovali  lesene živali,  le avtohto ne kot so: jeleni,  zajci,  praši či,
sove, ma čke, psi itd., ki jih bomo postavili v okolici domov  in na vidnejših mestih po
celi ob čini.  
Po praznikih bomo izdelke (razen tistih, ki bodo na domovih) v dogovoru z občino prestavili
k  skakalnicam v  času  tekme,  na  tematsko  pot  ob  Ljubnici  ipd.  Pri  postavitvi  izdelkov
upoštevajte varnostna pravila.

Delavnica bo potekala ob vsakem vremenu. Vsak sodeluje na lastno odgovornost.

Izdelek vsak izdela sam ob pomo či in usmerjanju animatorjev, zato je zaželjeno, da s
sabo prinesete potrebni material in orodje, nekaj p a ga bo na razpolago. Še posebej
lepo vabljeni udeleženci, ki znate rokovati z orodjem in imate smisel za izdelavo.

Organizatorji se zahvaljujemo vsem bližnjim stanovalcem za razumevanje.

Izvedbo delavnice so podprli:  KLS, Montažne hiše Rihter, Šport center Prodnik, Ho tel
Planinka in Davidov hram, ki se jim lepo zahvaljujemo.

Z udeležbo skupaj prispevajmo k ve čji prepoznavnosti in turisti čni privla čnosti
občine Ljubno in Zgornjesavinjske doline, promociji up orabe slovenskega lesa 

ter povezovalnemu, prazni čnemu vzdušju v ob čini. 

Lepo vabljeni. :-)

Za dodatne informacije kontaktirajte:  Lojze Gluk (041 354 693).


