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VABIMO VAS NA POHOD:       

BOČ - NEDELJA, 26. 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.   
 

Dostop do izhodišča pohoda:  
Iz Poljčan nadaljujemo v smeri Zgornjih Poljčan. Tej cesti nato sledimo po vasi, kjer nas cestni znak za Boč 
usmeri levo navzgor – prihajajoče iz smeri npr. Šentjurja pa seveda desno navzgor. Naprej se peljemo do 
roba gozda in prvih planinskih tabel, ob katerih je parkirišče na katerem parkiramo. 

 

Zbor je na »planinskem« parkirišču pod Bočem ob 9:15 uri. 
 

Opis poti pohoda: 
Pohod začnemo na »planinskem« parkirnem prostoru od koder 
nas pot vodi na planinski dom. Pot je asfaltna in je dolga slabe 4 
km. Vzpon ni prestrm in je primeren za vse pohodnike. Do 
planinskega doma je uro hoda. 

 
   
 

 
Hrana: na planinskem domu na Boču se bomo okrepčali. 
Pripravili nam bodo golaž s kruhovimi cmoki in gobovo juho z 
ajdovimi žganci.   
Gluhi bodo na ta dan stregli in naročili boste lahko tudi v 
slovenskem znakovnem jeziku. 

 
Planinski dom na Boču (658 m) stoji na prostrani planoti Na Ravni, 
na zahodnem pobočju Boča (978 m), zraven cerkvice sv. Miklavža 
iz začetka 16. stol.. Od doma je lep pogled na vrh Boča s 
telekomunikacijskim stolpom. Z 20 metrov visokega jeklenega 
razglednika na vrhu pa je razgled na vse strani.  

   

Imate še kakšno vprašanje? Pišite nam na 2020goov@gmail.com 
ali pokličite na gsm: 031 536 573, Stojan. 
 

Prijave se zbirajo do ponedeljka, 20. septembra ali do popolnitve prostora preko spletne e-prijave 
(pritisni nanjo!) ali pisne prijave – v prilogi! 
 

Naslednji pohod: sobota, 16. 10. 2021 na Trstelj 

INKLUZIJA JE PROCES, PRI KATEREM SE 

UČIMO ŽIVETI DRUG Z DRUGIM! 
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