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  Vas Gumpcev ...
 

...je majcena vasica, ki leži visoko na severu, 

obdana s hribi in čudovitim razgledom na 

neskončna morja. Znana je po neustrašnih in  

vzdržljivih ljudeh, ki že desetletja vztrajajo v 

mrzlem, vetrovnem vremenu, dobrih 

pomorščakih in izvrstnih ladjah, ki jih 

izdelujejo sami. Predvsem pa je znana po 

njenih škodljivcih. Ti so grozna nadloga, ki 

poglavarju Stoiku že leta delajo preglavice...  

 

Tako kot vsaka zgodba se tudi ta seveda nadaljuje. Nadaljevala se bo v Mekinjah od 24. 4. 2015 do 26. 4. 2015 

(Uršulinski samostan Mekinje), kjer bomo skupaj s poglavarjem vasi Stoikom in njegovim ljudstvom skušali 

prepoditi škodljivce, ki že vrsto let nagajajo vasi. Avtobus bo v petek, 24. 4. 2015, ob 16.00 odpeljal iz Gorenje 

vasi (pred Kmetijsko zadrugo), ob 16.10 iz Poljan (avtobusna postaja), ter ob 16.30 s parkirišča pri Tehniku v 

Škofji Loki. 

 

S seboj, tako kot vsako leto, potrebuješ: zdravstveno izkaznico, toplo spalno vrečo in armafleks, toplo obleko in 

obutev, kroj, rutko, spodnje perilo in pribor za osebno higieno (tudi brisačo in robčke), menažko in jedilni pribor 

(ne pozabi na lonček oz. čutaro za pitje!), dežnik, baterijsko svetilko, šivalni pribor, copate, pohodne čevlje, 

rezervno obutev, mali nahrbtnik ter vodovo zastavico (IV). Če vam je doma ostal kakšen kozarček marmelade 

oziroma kaj podobnega, kar bi nam zjutraj vlilo moči za celodnevno izkazovanje poguma, lahko s seboj vzameš 

tudi to (označi v prijavnici). 

 

V nedeljo, 26. 4. 2015, ob 12.30 pa ste starši lepo povabljeni, da se nam pridružite na kosilu, potem na krajšem 

programu in na koncu, ob 15.30, na slovesni maši ob zaključku vikeda stega. 

Če boste prišli na kosilo vas prosimo, da na prijavnici natančno označite koliko vas bo prišlo, da bomo lahko 

pripravili dovolj hrane. Če boste mame uspele kaj speči, bomo zelo veseli tudi vašega peciva. Tiste, ki boste našle 

čas za peko naprošamo, da ob prihodu pecivo odnesejo v kuhinjo oz. oddajo na zato določenem mestu.  

 

Za udeležbo na vikendu stega  naj najstarejši otrok iz družine, najkasneje do nedelje, 5. 4. 2014 odda voditelju 

35€ za enega udeleženca iz družine, 65 € za dva in 85 € za tri ali več udeležencev. Kdor bo pravočasno sporočil, 

da bo na vikendu stega manj časa iz opravičljivih razlogov,  se mu bo prijavnina zmanjšala v dogovoru s Štefko in 

Nejcem. Denar naj ne bo ovira za udeležbo. V kolikor imate s plačilom težave, se obrnite na voditelje svoje veje in 

skupaj boste našli ustrezno rešitev.  
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Za vse informacije vam bosta tekom vikenda stega vedno na voljo:  

Štefka Krajnik (040 986 558) in Nejc Mur (040 521 341) 

 

Pot do našega bivališča: 

 

 
Naslov: Polčeva pot 10, 1241 Kamnik 

 

 

Do nadaljnega pa: 

  

Trden jez! 

Dober lov! 

Bodite pripravljeni! 

Srečno pot!  

     

   

          Vaši voditelji! 


