
           

 

Gasilska zveza Slovenije in Svet članic GZS ter 
 Gasilska regija Dolenjska in Gasilska zveza Trebnje  

 

VABILO 
Na 10. pohodu članic GZS lani v GZ Kamnik, ko smo si rekli nasvidenje, še nismo vedeli, 
če se bo tradicija pohoda nadaljevala.    

Zanesljivo vam sporočamo in hkrati vas letos vabimo na Dolenjsko na  

11. POHOD ČLANIC GZS po BARAGOVI POTI  v 
SOBOTO, 6. julija 2019. 

 
PROGRAM POHODA:  
7.00 zbor in registracija pohodnic (tudi pohodnikov) v Trebnjem pri gasilskem domu  
  (Rimska cesta 33) ter čas za kavo, čaj, (pogum) in prigrizek 
7.30 start za daljšo pot 
8.30 start za krajšo pot 
med 13.30 in 14.00 predvidoma prihod na cilj: PGD Občine 

 ogled Jurjeve domačije pod vodstvom Uroša Primca  

 ogled filma F. Barage v dvorani PGD Občine 

 malica 

kulturni in zabavni program ter druženje 

 
PREDSTAVITEV POTI:  

Varianta A:  15 km  start ob 7.30 
odhod izpred gasilskega doma v Trebnjem do cerkve Marijinega Vnebovzetja v Trebnjem:  kratka 

predstavitev župnika Jožeta Pibernika (cerkev, Baragov spomenik, spomenik nadškofa Alojzija 

Šuštarja, Baragova galerija in ogled razstave)  

 

odhod do trebanjskega gradu, od tu po strmi gozdni poti Vrhtrebnje-Šahovec-Dobrnič 

postanek na Vrhtrebnjem (nadaljevanje poti skozi Šahovec v Dobrnič 

postanek v Dobrniču:  

ogled cerkve in krstnega kamna, kjer je bil krščen F. Baraga (predstavitev župnika Miloša 

Koširja)  

 ogled gasilskega doma PGD Dobrnič 

nadaljevanje poti: Vavpča vas-Železno-Knežja vas-Mala vas  

postanek v Mali vasi –  ogled rojstne sobe F. Barage (predstavitev Uroš Primc) 

nadaljevanje poti do Občin – cilj PGD Občine  

 



Varianta B: 8 km  start ob 8.30 
do odhoda na pohodno pot predstavitev PGD Trebnje in nove avtolestve s košaro, ki je bila prevzeta 

ob letošnji 135-letnici društva  

odhod izpred gasilskega doma do cerkve Marijinega Vnebovzetja v Trebnjem (kratka predstavitev 

župnika Jožeta Pibernika cerkev, Baragov spomenik, spomenik nadškofa Alojzija Šuštarja, Baragova 

galerija in ogled razstave)  

odhod do trebanjskega gradu, od tu po položni gozdni poti  do Odrga-Vrhtrebnje-Grmada-Belšinja 

vas- Grič – Luža-Mala vas-Občine 

postanek na Vrhtrebnjem – žig, 15. poldnevnik 

postanek v Mali vasi –  ogled rojstne sobe F. Barage  

nadaljevanje poti do Občin – cilj PGD Občine 

 
Bodite primerno obuti in oblečeni, imejte s seboj rezervna oblačila, priporočamo 
pohodniške palice ter kondicijsko sposobnost glede na opisano pot (v informacijo: daljšo 
pot sta uspešno prehodila 5-letnik in 79-letna pohodnica).  

Na poti bo poskrbljeno za pitno vodo.    

Participacija: 5€  (vsebuje topel obrok in pijačo na cilju pohoda) 

  

Rok prijav: PETEK, 21. junija 2019 

Prijave zbira:  GASILSKA ZVEZA TREBNJE po e-pošti: info@gz-trebnje.si 

  ali preko GSM 031 602 803 

Ob prijavi obvezno navedite: 

   naziv prijavitelja, naslov in kontaktna številka 

   število oseb za pohod varianta A 

   število oseb za pohod varianta B 

število toplih obrokov (malic) 

Prijavnino poravnate na račun Gasilske zveze Trebnje: SI56 0297 1001 1964 290 sklic na 
00 310-1 najpozneje do 5. julija 2019.   

Splošni pogoji pohoda: Hodite na lastno odgovornost ob normalno tekočem prometu na 
javnih cestah. Dolžni ste se pomikati po ustreznih prometnih površinah, ki so namenjene 
za hojo pešcev, če pa teh ni, pa ob desni strani vozišča v smeri gibanja. Prepovedano je 
teči!  
Z udeležbo vsi udeleženci soglašajo, da so lahko predmet fotografiranja ali snemanja za 
javne in zasebne potrebe. 
 

Parkiranje  

Pohodnike boste odložili pri gasilskem domu v Trebnjem, nato pa bo šofer pot nadaljeval na 

parkirno mesto na cilju. Na parkirnem mestu bodo naši prevozniki, ki bodo šoferje takoj 

odpeljali nazaj v Trebnje na start pohoda.  

 

DOBRODELNA NOTA POHODA 

Gasilke in gasilci smo že vajeni tovrstnih akcij. Zato nič novega, ampak le nadaljevanje 

plemenitega dejanja. Na tem pohodu bomo zbirali prehrambene artikle z daljšim rokom 

uporabe /testenine, moka, olje, konzerve …/ in šolske potrebščine.  

Zjutraj, ob registraciji, bo hkrati možno oddati tudi dobrodelne artikle. Vse zbrano bomo na 

cilju, na Občinah, javno predali Rdečemu križu lokalnega okolja.  
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Kontakt in INFO:  

Gasilska zveza Trebnje, GSM 031 602 803, e-naslov: info@gz-trebnje.si 

web: www.gz-trebnje.si 

 

V primeru dežja, se pohod prestavi na naslednjo soboto.  

 

Pričakujemo in veselimo se Vaše udeležbe, organizatorji pa se bomo potrudili, da se boste na 

11. pohodu članic GZS čim bolje počutili.  

 

Z gasilskimi pozdravi,        

organizatorji 11. pohoda članic GZS 
 
Trebnje, 6. junija 2019 
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