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VABILO NA 7. POHOD GASILK GZS V ORGANIZACIJI 
ČLANIC GZ KAMNIK 

 
Kdaj? 4. julija 2015 ob 8.30 uri. 
Kam? Na Kisovec 

 
Novost: Kisovec bomo osvojili z dveh strani. Bolj pripravljeni bodo krenili po daljši poti, 
manj pa po krajši. Za daljšo so primerne palice in pohodniška obutev, za krajšo so v redu 
športni copati. Oblecite se v primerna oblačila, ne pozabite na čepico. V nahrbtniku naj 
bo kak sendvič in pijača, pa kos rezervnih oblačil. 
Kje se dobimo? Na Stahovici pri tovarni Calcit. 
Tu se bo po uvodnih informacijah formirala prva skupina, ostali se z vozili odpeljejo do 
Kranjskega Raka, od koder bo krenila druga skupina. Vozniki se odpeljejo z vozili do 
Kranjske Ravni, kjer je dovolj parkirnega prostora. Od tam je približno 40 minut hoje do 
Kisovca. 
Tisti, ki težko hodijo, se lahko odpeljejo s šoferji ter skupaj z njimi počakajo na drugo 
skupino. 
 

1. Skupina: srednje težka pot 
Pohodnice in spremljevalci krenejo s Stahovice po gozdni poti do Svetega 
Primoža, se vzpnejo do Mick’ne bajte ter nadaljujejo prijetno pot proti Kisovcu. 
Same hoje je dve  uri in pol do tri ure, odvisno od skupine. Pot ni nevarna. 
 

2. Skupina: lahka pot 
 
Start je na Kranjskem Raku, kjer bo približno dvajset 
minut časa za kavo, čaj ali kak drug napitek (plačate 
sami). Po okrepčilu se bomo podali na pot proti razcepu, 
ki vodi proti Veliki planini in Kisovcu. Tu se nam pridružijo 
šoferji. Pot nadaljujemo po gozdni cesti do Kisovca. Hoje 
je dobro uro ali več, glede na hitrost skupine. 
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Na Kisovcu, kjer je cilj pohoda, bo možnost toplega obroka (piščančja obara) po ceni 5 
evrov. Če obrok želite, ga morate vnaprej naročiti ob prijavi. Obrok plačate na Kisovcu 
na dan pohoda. V koči imajo tudi drugo gostinsko ponudbo, če se slučajno ne bi 
odločile za obaro. 
Ko bomo zadostili našim želodcem, bomo nadaljevali z zabavnim delom pohoda. 
 
Uradni zaključek pohoda: Ob 16. uri 
 
Lahko se boste še zadržali na Kisovcu, saj je okolica zelo zanimiva, osebje koče pa 
prijazno in ustrežljivo. 
Pohod je na lastno odgovornost. 
 
Ostala navodila in opombe: 
Na startu in cilju bo vsak dobil plastenko vode. 
S seboj imejte obilo dobre volje, za vse ostalo bomo poskrbeli mi. Želimo, da se na 
pohodu držite navodil organizatorja, da bomo skupaj preživeli nepozaben dan. 
 
Rok prijave: 24. junij 2015 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se držite datuma prijave. 
Pohod bo odpovedan le v primeru izjemno slabega vremena. 
 
Prijave na: 
Gasilska zveza Žalec (strokovna sodelavka Sabina SORČAN), GSM: 051/382-886 ali 
e-naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net 
 
Za vsa vprašanja lahko pišete ali pokličete: 
Mirjana LOVREK, mirjana.lovrek@gmail.com, GSM: 041 793-733 

 
Z veseljem vas pričakujejo članice GZ Kamnik. 
 
 

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom, 

  
NA POMOČ! 

 
 
Predsednica komisije za članice GZ Žalec:              Predsednik GZ Žalec: 
Mirjana Lovrek  l.r.             Edvard Kugler l.r. 



 
Navodila za prihod na zborno mesto 

Parkirišče Calcit, Stahovica 

• Iz štajerske smeri 
AC izvoz Vransko smer Kamnik, sledite kažipotom za Kamnik, v 

Prvem semaforiziranem križišču v Kamniku zavijete desno in 

nadaljujete v smeri Kamniška Bistrica - Velika planina. 
V Stahovici na križišču zavijete levo in po 200m ponovno levo na 

parkirišče 

• Iz smeri Kamnika 

Po prihodu v Kamnik se ravnajte po kažipotih za Kamniško Bistrico ali 
Veliko planino, čez približno 6 km boste prispeli v Stahovico, kjer na 
križišču zavijete levo, smer Kamniška Bistrica in čez 200m ponovno levo 
na parkirišče. 


