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VABIMO VAS NA POHOD:  

POKLJUKA, SOBOTA 4.9.2021 

Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO). GOGO je akcija, ki ponuja ideje kam v hribe in skrbi za podporno 
okolje za osebe na invalidskih vozičkih. Na vzponih je lažje, če imaš partnerja, ki ti stoji ob strani, zato 
bodo z nami tudi prostovoljci za pomoč pri hoji ali vožnji z invalidskim vozičkom. Priključijo se še 
pohodniki akcij AMA in SSP po SPP, ki krenejo ob 8 uri z  Rup do Blejske koče in na Rudno polje. 
 Dostop do izhodišča pohoda:  
z avtoceste: Jesenice-vzhod/Sp. Gorje, Blejska Dobrava/Javornik- Gorje, Gorje- Krnica/Krnica, V Mrzli 
Studenec- Rudno Polje sledite Srednja vas v Bohinju.  
 

Opis poti pohoda: 
Izhodišče je parkirišče na Pokljuki, za oznako ceste:  
906, 1100, 5,0 km 
Zbor je na parkirišču ob 9:15 uri, s pohodom pričnemo ob 9:30. 
S parkirišča se bomo podali proti Športnemu centru Triglav 
Pokljuka in naredili krog čez vadbišče. Izpred športnega centra 
bomo imeli tudi voden ogled – prevozili bomo tudi del poti, ki je 
pozimi tekaška proga. Dolžina vsega je cca 3,0 km v obe strani. 
Komur to ne bo dosti pa bo krenil še po makadamski cesti en del 
poti, ki vodi do koče na Uskovnici. 
 

ŠPORTNI CENTER TRIGLAV POKLJUKA: 
- Hotel Center s 66-imi ležišči, à la carte restavracijo, 
          fitness kabinetom, savno, multimedijskima  
          predavalnicama…, 
- sodobne in homologirane proge za smučarski tek in  
          biatlon, 
- izposojevalnico športne opreme, 
- rolkarsko stezo/smučarsko-tekaške proge z delno 
          osvetlitvijo, 
- biatlonsko središče s 30-imi elektronskimi tarčami, 
- stadionski del s tribunami, 
- sistem umetnega zasneževanja, 
- druge rekreacijske površine. 
 

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. 

Imate še kakšno vprašanje, pišite nam 2020goov@gmail.com ali na gsm: 031 536 573, Stojan. 
Prijave se zbirajo do 27. avgusta ali do popolnitve prostora preko spletne e-prijave (pritisni nanjo!) ali 
pisne prijave – v prilogi! 

Naslednji pohod: četrtek, 16.9.2021 na Šmarno goro 

INKLUZIJA JE PROCES, PRI KATEREM SE 

UČIMO ŽIVETI DRUG Z DRUGIM! 
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