
                                                                                                                                                                                
 

Odbor  »Planinstvo za invalide/OPP« 

pin-opp@pzs.si  
In Planinec 

@INplaninec 

januar, 2020 
 

 

 

 

Vabilo ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov 
inkluzijski pohod po Čebelji poti v Ljubljani 

 
Naši pohodi so obiskani in prijetni. Posebej lepo vas vabimo na slednji pohod, ki ga prirejamo v sodelovanju s 
Klubom profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije, s Slovensko čebelarsko akademijo ter Medobčinskim 
društvom za slepe in slabovidne Nova Gorica. 
 
Na ta dan turistični vodniki organizirajo vodenja v po različnih lokacijah. Namen je predstaviti dejavnost in 
poklic turističnega vodnika tako širši, strokovni, kakor tudi ožji javnosti. Še posebej radi pa se turistični vodniki 
posvečajo osebam s posebnimi potrebami. 
 
Trasa ogleda je dostopna za vse udeležence (gibalno in senzorno ovirani, osebe z motnjami v duševnem 
razvoju). Prilagojeni program ogleda bo trajal 1 uro in bo izveden ob vsakem vremenu (razen v primeru 
hudega snežnega meteža). 
 
21. februarja 2020 se bomo podali po Čebelji poti z invalidskimi vozički 
 
 Dobimo se  ob 9:50 pred Narodnim muzejem Slovenije Muzejska ulica 1, Ljubljana (glavni vhod, trojna 

velika vrata). 

 Pričetek vodenja ob 10.00, zaključek vodenja ob 11.00  na Medarski ulici (blizu mestne hiše). 

 

Ljubljana je v letu 2019 spet osvojila laskav naziv čebelam najbolj prijazna občina v Sloveniji. Tudi mesto ima 
čebelnjake na strehah stavb, ki jih z ulic ne vidimo. 
Več o čebelji poti najdete na povezavi https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/podezelje/cebelja-pot/ 
 
Prijava za udeležbo na vodenem ogledu je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna in brezplačna za vse, 
ki se prijavijo do vključno 17.2.2020. Ob prijavi obvezno navedite ime in priimek udeleženca, vrsto posebne 
potrebe posameznika ali skupine (zaradi prilagoditve načina vodenja) in število spremljevalcev.  
 

 

 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. 

 

 

 

21. februar 2020 
 

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

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

Jurček & Marjeta 
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