
KAJ VZETI S SEBOJ 

☼ osebno izkaznico, 

☼ zdravstveno kartico, 

☼ podpisano soglasje, 

☼ bidon za vodo, 

☼ oblačila: spodnje perilo, pižamo, 

udobna oblačila, topla oblačila, športna 

oblačila (kratke hlače, majice s kratkimi 

rokavi, trenirko),  

☼ pohodne čevlje, superge, copate, 

☼ pripomočke za osebno higieno, 

☼ zdravila za morebitno terapijo,  

☼ anorak ali dežnik,   

☼ čelno ali baterijsko svetilko,  

☼ glasbila, 

☼ družabne igre, športne rekvizite, 

☼ za projektno delo: revije, škarje, 

kamero, fotoaparat, zvezek, pisalo.  
 
 

Ste vedeli, da: 

- je Pokljuka največja zaokrožena 

gozdna površina v Triglavskem 

narodnem parku? 

- les pokljuških smrek uporabljajo za 

izdelavo glasbil (klavirji Steinway)? 

- da se na pokljuških planinah pase 

bohinjska cika - avtohtono govedo? 

 

NASTANITEV 

 

 Hotel Pokljuka, Goreljek 103,  

 4247 Zgornje Gorje 
 

Odhod avtobusov 

s postajališča na Dolgem mostu;  

zbor ob 7:15, odhod točno ob 7:30. 

 
 

Prihod avtobusov 

predvidoma ob 17:30, na postajališče 

na Dolgem mostu. 

 

      grb občine Bohinj 
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www.gimvic.org 

tel.: +386-1-256-59-93 

e-mail: tajnistvo@gimvic.org   
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ZANIMIVOST 

ŠOTNO BARJE GORELJEK 

spada med pokljuška visoka šotna 

barja, ki so najbolj južno ležeča barja v 

Evropi. Za ta barja je značilna stalno 

stoječa voda z debelo plastjo šote, na 

vrhu katere rastejo šotni mahovi.  

Območje barij spada pod zavarovano 

varstveno območje in sodi pod okrilje 

mreže Natura 2000. Zaradi izjemne 

občutljivosti hoja na barju ni dovoljena. 

Je pa njegovemu spoznavanju namenjena 

Učna pot Šotno barje Goreljek. 

 

 CILJI 

☼ medsebojno spoznavanje, 

☼ ustvarjanje skupnosti, 

☼ razvijanje samostojnosti in dobre 

samopodobe, 

☼ ustvarjanje in krepitev 

medsebojnih prijateljstev,  

☼ razvijanje veščine nastopanja, 

☼ razvijanje ustvarjalnih idej za 

razredno projektno delo,  

☼ spoznavanje novega okolja, 

☼  skrb za naravno in kulturno 

dediščino. 

RAZISKOVANJE 

Ugotovi, katera izmed živali (družina 

Phasianidae), ki živijo na območju 

Pokljuke in spada med ogrožene živalske 

vrste, je bila upodobljena na znamki 

Pošte Slovenije. 

DEJAVNOSTI 

☼ pohod, 

☼ športne aktivnosti, 

☼ impro delavnica, 

☼ Kebčkove igre, 

☼ samopredstavitev, 

☼ sodelovalne igre,  

☼ razredno skupinsko projektno 

delo, 

☼ družabno večerno druženje. 

 

 

 


