
 

 

 Odbor Planinstvo za invalide/OPP 

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana 

041/770 798, 041/590 981  

pin-opp@pzs.si 
 

16. avgust 2021 

 

 

Vabilo na inkluzijski pohod Skupaj v hribe  

Pokljuka 

Naši pohodi so obiskani in prijetni. Posebej lepo vas vabimo na slednji pohod Skupaj v hribe, ki ga 

pripravlja delovna skupina Nevrorazlični AMA. 

Namen pohoda je spoznavati naravo in zanimivosti, ki jih ponuja narava z inkluzijskim pristopom, ko 

lahko skupaj vsak v svojem tempu in na svoj način doživlja pohod.  

Izberete lahko med dvema potema. Z nami bodo tudi planinski vodnik.  

Pot 1 – športni center 

 Dostopnost: za vse udeležence pohodnike in uporabnike invalidskih vozičkov 

 Izhodišče: parkirišče na Pokljuki za oznako ceste 906 1100 5,0 km 

 
 Čas: zbor je na parkirišču ob 9:15 s pohodom pričnemo ob 9.30. 

 Pot: s parkirišča se bomo podali proti Športnemu centru Triglav Pokljuka in naredili krog čez 

vadbišče. Izpred športnega centra bomo imeli tudi voden ogled. Dolžina vse je cca 3,0 km v 

obe strani. 

 Prehodili bomo tudi del poti, ki je pozimi tekaška proga. 

 Hrana: v Športnemu centru Triglav Pokljuka se bomo okrepčali. Pripravili nam bodo telečjo 

obaro (brez glutena) in zelenjavno mineštro. Bo pa možno dobiti tudi prehrano iz njihovega 

menija v lastni režiji. 

Pot 2 – Blejska koča poti 

 Dostopnost: za udeležence pohodnike, ki zmorejo 4 ure hoje  
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 Čas: s pohodom pričnemo ob 8.00. 

 Izhodišče: parkirišče pred spomeniku pri Rupah 

 

 Pot: s parkirišča se vzpenjamo do Blejske koče, kje bo krajši postanek in se bomo vrnili po isti 

poti do makadam ceste in nato nadaljevali še 4 km do Rudnega polja – športnega centra . 

 Pripravili smo krajši voden ogled Športnega centra Triglav Pokljuka. 

 Hrana: Pripravili nam bodo telečjo obaro (brez glutena) in zelenjavno mineštro. Bo pa možno 

dobiti tudi prehrano iz njihovega menija v lastni režiji. 

➢ Ob 12. uri boo imeli krajšo otvoritev, kjer bodo predstavniki akcij pozdravili planince.  

 

Prijava za udeležbo na inkluzijskem pohodu je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna in 

brezplačna za vse, ki se prijavijo do vključno 27. avgusta 2021. Ob prijavi obvezno navedite ime in 

priimek udeleženca, željeno prehrano telečjo obaro (brez glutena) in zelenjavno mineštro in katero 

pot boste prehodili. 

 

➢ Vabimo vas, da se nam pridružite, tako bomo v dobri družbi in zanimivih razlagah prehodili 

pot . 

 

Zahvaljujemo se vam za vašo odprtost in pripravljenost z nami deliti korak. 

 

 

➢ za še več informacij: pin-opp@pzs.si   

➢ telefon 041/770 798 - Jurček ali  041/590 981 – Marjeta  

Jurček & Marjeta 

 

 
 

         

mailto:pin-opp@

