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VABILO NA 8. POHOD GASILK  GZS V ORGANIZACIJI 

ČLANIC GZ KAMNIK 
 

Kdaj?       2. julija 2016 ob 9.00 uri. 
Kam?       Na Svetega Miklavža na Gori (757m) 
 

Prijetna pot, na vrhu pa imeniten 
razgled ter dotik božje bližine in 
zgodovine nas navdajo s podobno 
toplino, kakršna je v zraku na 
predvečer Miklavževega prihoda. 
Saj tako tudi mora biti na kraju, kjer 
je doma sv. Miklavž…  
Tako je zapisal eden izmed 
obiskovalcev Sv. Miklavža, zato smo 

se gasilke odločile, da bo to prava destinacija našega osmega pohoda. 
 
Dobimo se 2. julija ob 9. uri na parkirišču pri Termah Snovik (parkirišče bo 
rezervirano za nas).  
Pot nas bo pretežno vodila po gozdu, kjer se bomo zlagoma dvigali, le zadnji vzpon pred 
ciljem je bolj strm. Hoje do vrha je slabi dve uri. Na vrhu bo možnost okrepčila,  za kar bo 
poskrbel prijazni oskrbnik Jože. Dalo se  bo kupiti tudi domač kis ali jabolčnik. Po uri 
postanka in…(vsega vam ne bomo izdali), se bomo vrnili nazaj proti Snoviku (hoje dobro 
uro), kjer si boste lahko ogledali kotlovnico na bio maso in zeliščni vrt.  Po toplem 
okrepčilu (plačate ga sami z gotovino na kraju samem!!!), bo sledil še zabavni del 
druženja. Zaključek predvidevamo okrog 16.30. 

 
Ostala navodila: 
Oprema: Oblačila primerna letnemu času in vremenu, čepica, lahka pohodna 
obutev (lahko tudi superge), po želji pohodne palice, kopalke, sendvič ali dva, 
preostali prostor v nahrbtniku pa do vrha natlačite z dobro voljo. 

"Gasilke dajmo, skupaj na 8. pohod se 
podajmo!" 
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Topel obrok: obara, 5 evrov. Hrano naročite ob prijavi. Če je kdo vegan ali 
vegetarijanec, je možnost tudi brezmesnega obroka. Ob štartu boste dobili blok za 
prehrano, vsi udeleženci pa plastenko vode.  
 
Pohod je na lastno odgovornost. 
 
V primeru slabega vremena imejte dežju primerno opremo s seboj, pot bomo pa 
prilagodili. 

Ta dan je v Snoviku tudi tradicionalno 
tekmovanje v pripravi postrvi.  
Udeleženci pohoda si boste, če boste 
želeli,  lahko privoščili osvežitev v 
Termah. 
S kupončkom, ki ga boste dobili na 
štartu, boste imeli 20% popusta.  
 
 
 

 

Rok prijave: 24. junij 2016. Kasnejših prijav ne sprejemamo! 

Prijavite se na: gasilska.zveza.zalec@siol.net ali telefonski številki 

051-38-28-86 v času uradnih ur. 
 
 
Za vsa vprašanja lahko pišete ali pokličete: Mirjano LOVREK 
mirjana.lovrek@gmail.com ali 041/793-733 
 
Strošek obroka je 5,00 EUR na udeleženko in ga poravnajte z gotovino na kraju 
samem!  
 
V upanju, da se pohoda gasilk GZS udeležite  v čim večjem številu, vas pozdravljamo z 
gasilskim pozdravom 
 

»NA POMOČ« 
 
Predsednica komisije za članice GZ Žalec:   Predsednik GZ Žalec: 
     Mirjana Lovrek  l.r.                         Edvard Kugler l.r. 
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