
 
 

VABILO NA 8. POHOD GASILK  GZS, V ORGANIZACIJI  

ČLANIC GZ KAMNIK 
 

Kdaj?       2. julija 2016 ob 9. uri. 
Kam?       Na Svetega Miklavža na Gori (757m) 
 

»Prijetna pot, na vrhu pa imeniten razgled in dotik 
božje bližine ter 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 od 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 vodila pretežno po gozdu, kjer se bomo počasi vzpenjali (bolj strm je samo zadnji 
vzpon pred ciljem). Hoje do vrha je slabi dve uri. Na vrhu bo možnost okrepčila,  za kar bo 
poskrbel prijazni oskrbnik Jože. Omogočena bosta tudi nakupa domačega kisa in jabolčnika. 
Po uri postanka in …(vsega vam ne bomo izdali), se bomo vrnili proti Snoviku (dobra ura 
hoje), kjer si bomo ogledali kotlovnico na biomaso in zeliščni vrt.  Po toplem okrepčilu (za 
plačati), bo sledil zabavni del druženja. Zaključek predvidevamo okrog 16.30 ure. 
 
Ostala navodila 
Oprema: oblačila, primerna letnemu času in vremenu, čepica, lahka pohodna obutev (lahko 
tudi superge), po želji pohodne palice, kopalke, nekaj malice, preostali prostor v nahrbtniku 
pa naj bo do vrha natlačen z dobro voljo. 
 
V primeru slabega vremena bo pot prilagojena 
 
Topli obrok: obara (5 evrov), poskrbljeno bo tudi za brezmesne obroke – hrano je potrebno 
naročiti ob prijavi, bloke zanjo boste prejeli na štartu. Denar za prehrano nakažete na TRR 
GZ Kamnik SI 56 0231 2001 6364 491 (NLB) ali le-to plačate z gotovino na kraju samem. Vsi 
udeleženci bodo prejeli plastenko vode.  
 

Pohodniki se pohoda udeležijo na lastno odgovornost. 



                                                                                                                                                     
Na dan pohoda bo potekalo v Snoviku tradicionalno tekmovanje v pripravi postrvi.  

 
 
Udeleženci pohoda si boste lahko, če boste 
želeli, privoščili osvežitev v termah – s 
kupončkom, ki ga boste dobili na štartu, boste 
imeli 20 % popusta.  

 
 
 
 

 
Rok prijave: 27. junij 2016. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se držite  
datuma prijave.  
Prijavite se na: Gasilska zveza Kamnik (strokovna sodelavka Cvetka Slapnik),  
GSM 031 777 240 ali e-mail gz.kamnik@siol.net. 
 
Za dodatna vprašanja se obrnite na Vladko Bučevec: vladka68@gmail.com , 041 341 682. 

 
 

Z veseljem vas pričakujemo – članice GZ Kamnik. 
 
 

Navodila za prihod na zborno mesto 
 

 

mailto:vladka68@gmail.com


Iz smeri zahodne in južne Slovenije 
Iz vašega izhodišča po AC do izvoza Domžale ali Vodice (odvisno iz katere smeri pridete), 
nato nadaljujete v smeri proti Kamniku in se ravnate po usmerjevalnih znakih za Terme 
Snovik – ko boste zapustili Kamnik, vas bo do zbirnega mesta ločilo še približno 10 km. 

 
 
Iz smeri vzhodne Slovenije 
Iz vašega izhodišča  po AC do izvoza Vransko, kjer zavijete na magistralno cesto proti 
Kamniku. Tudi s te smeri vas bodo oznake usmerjale do zbirnega mesta pri Termah Snovik – 
od izvoza Vransko do našega snidenja vas loči približno 20 km. 

 

 


