
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD – ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

VABI NA

7. DAN MENINE
SREČANJE PRIJATELJEV MENINE IN LJUBITELJEV NARAVE

v SOBOTO, 25. JUNIJA 2016
pri planinskem domu na Menini

PROGRAM:

5. Noč Menine (PETEK, 24. junij 2016):

-17.00 zbiranje in pozdrav obiskovalcev,
-18.00 doživljanje narave skozi igre po načelih gozdne pedagogike (za družine/otroke),
-19.30 pripovedovanje zgodb: »Jes pa vem za eno zgodbo o planini«,
- 20.30 različne aktivnosti  glede na interes, namenjene družinam, otrokom, vsem generacijam: 
»skupnoležiščkanje«, vodeni sprehod do udorne jame Jespa ali razglednega stolpa Vivodnik, pripovedovanje
zanimivih zgodb.

7. Dan Menine (SOBOTA, 25. junij 2016):

- 7.00 pohod na Menino iz Gornjega Grada preko Borovnice v okviru 2. Festivala pohodništva po Kamniško 
Savinjskih Alpah (prijave zbira načelnik vodniško-izletniškega odseka Jure Rojten na 041 335 472  do četrtka 
23.6.),
- 10.00 do 15.00 predstavitve društev, zavodov, organizacij povezanih z Menino in naravo (razstave, 
plakati, stojnice, izdelki itd.),
- 11.00 sv. maša po namenu pašne skupnosti,
- 13.00 pozdrav obiskovalcev, kulturni program, osrednji govor o poteku obnove plan. doma, uradna 
otvoritev obnovlj. doma in blagoslov, zasaditev spominskega macesna v bližini plan. doma, pozdravi 
gostov,
- 14.00 družabne igre za otroke in odrasle: met gojzarja, pokanje z biči itd.

PRISRČNO VABLJENI !

V SODELOVANJU Z:

Občina Gornji Grad
Čebelarska družina Gornji Grad
Gobarsko društvo Ajdovec Gornji Grad
Turistično društvo Gornji Grad
Lovska družina Gornji Grad
Moški zbor kulturnega društva Bočna
Kulturno društvo Gornji Grad
Pašne skupnosti delujoče na območju Menine
Osnovna šola Gornji Grad – planinski krožek

Starodobni smučarji – Podmeninski gadje
Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje
Zavod za gozdove – območne enota Nazarje 
Zavod za varstvo narave – območna enota Celje
Muzej Vrbovec – muzej gozdarstva in lesarstva
Planinsko društvo Nazarje
Zavod Poseben dan
KUK Potovke
Ostala društva

Za dodatne informacije o prireditvi kontaktirajte: 
Lojze Gluk, PD Gornji Grad - načelnik odseka za varstvo gorske narave, vodja prireditve

(lojze.gluk@siol.net, 041 354 693)
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