
 
 

 
 

Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije vas v sodelovanju s  ČZS 
vabi  na TEČAJ ZA ČEBELARSKO – TURISTIČNEGA VODNIKA 

 
Tečaj je sestavljen iz treh delov: 
 
1. Teoretični del, ki bo potekal v soboto, 25.2.2017:  
Lokacija: ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, BRDO 8, 1225 LUKOVICA    www.czs.si  
 
Urni sklop predavanja:  
9.00 - 13.00  
13.00 - 14.00 odmor za kosilo v restavraciji v zgradbi ČZS (doplačilo za kosilo, po želji)  
14.00 - do max 18.00  
Predaval bo g.Franc Šivic  
 
Vsebina predavanja:  
-  Zgodovina čebelarstva doma in po svetu  
-  Slovenski čebelnjaki  
-  Življenje čebel  
-  Čebelarjeva opravila in osnovna oprema v čebelarstvu  
-  Čebelje paše in bolezni  
-  Čebelji pridelki in apiterapija s posebnim ozirom na nevarnost čebeljih pikov  
-  Moje turistično čebelarstvo v Šempasu  
 
Po vsaki temi sledi diskusija.  
Vsa predavanja bodo spremljale power point predstavitve, ki jih lahko udeleženci po koncu 
seminarja kopirajo na USB ključke, da jim bodo kasneje pomagale pri njihovem delu in 
samostojnem študiju.  
 
2. Praktični del, ki bo potekal v nedeljo, 26.2.2017.   
Potek izobraževanja, okvirni program (časovnica se lahko sproti prilagaja):  
-  9.30  srečanje s predavateljem, g.Blažem Ambrožičem pri Janševem čebelnjaku v Breznici  
-  Vožnja do apiturizma in čebelarstva Ambrožič, Selo pri Bledu, ogled   www.kralov-med.si  
-  Ob predvidoma 11.30 odhod v čebelarsko - izobraževalni center v Lescah  www.cricg.si 
-  Ob predvidoma 13.30 odhod v Čebelarski muzej Stupi v Cerkljah,  voden ogled zasebne    
    čebelarske zbirke    www.apiturizem.si/cebelarstvo-franci-strupi  
 
3. Terenske  vaje  
Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu tečaja  bodo sledile tri terenske vaje. 
Tečajniki po vsaki vaji predložijo kratko poročilo. 
 
Predvideni termini terenskih vaj so 4., 11. in 18.3.2017.  
Lokacije ogledov na posamezni terenski  vaji bodo javljeni do začetka tečaja. Stroški na teh 
lokacijah niso vključeni v ceno teoretičnega dela izobraževanja. 
Pomembno: za izdajo potrdila o udeležbi na tečaju ter pridobitev izkaznice čebelarsko-
turističnega vodnika je potrebna prisotnost na vsaj dveh od treh terenskih vaj. 



 
 

 
 

V primeru odsotnosti na več kot eni vaji  udeleženec ne pridobi potrdila niti izkaznice. 
Možnost pridobitve potrdila in izkaznice v tem primeru je naslednja: udeležba na eni izmed 
strokovnih ekskurzij Kluba profesionalnih turističnih  vodnikov Slovenije, ki se bodo na temo 
čebelarsko-turističnega vodnika zgodile v letu 2017. Ti termini bodo še razpisani. 
 
Prevoz na relacije teoretičnega in praktičnega dela tečaja ter terenskih vaj  si udeleženci tečaja 
uredijo sami.  
 
* * * * * * * * * * * * 
 
Informacije glede prijave, cene itd:  
 
Pogoj za udeležbo na tečaju je status lokalnega ali nacionalnega turističnega vodnika.  
Sken ali fotokopijo veljavne izkaznice za lokalnega ali nacionalnega turističnega vodnika 
udeleženci priložijo prijavi na izobraževanje. 
 
Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem izobraževanju znaša 130  €, pri udeležbi najmanj  
8 do največ 12 prijavljenih.  
 
V ceno je všteto: 

 priročnik-strokovno gradivo,   

 elektronsko gradivo za samostojni študij 

 voden ogled čebelarsko-izobraževalnega centra  

 vstopnina in vodenje po čebelarskem muzeju   

 izdelava izkaznice za čebelarsko-turističnega vodnika (ČTV) 

 vodenje registra ČTV za prvo leto 
 

Prijave in informacije: 
Dominika Koritnik Trepel        klubvodniki@gmail.com       041 737 717 
 
Prijave sprejemamo do 15.2.2017  oz. do zasedbe prostih mest. 
 
Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije v dogovoru s Čebelarsko zvezo Slovenije vodi 
register čebelarsko-turističnih vodnikov.  
 
Podatki čebelarsko-turističnih vodnikov so objavljeni tudi na:  
http://www.apiturizem.si/apiroutes-izleti/cebelarsko-turisticni-vodniki-2/ 

 
Zadnja novica!!!!! 
Pomembnost  čebelarsko-turističnega vodnika kot ambasadarja čebelarskega turizma v Sloveniji 
je zaznala tudi Čebelarska zveza Slovenije in program ČTV  vključila v svojo vlogo za prestižno 
nagrado v turizmu Jakob 2017 (Inovativni turistični program za aktivni dopust v naravnem 
okolju). 
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