
 
 

                                                                                            

Partner OBČINA TRŽIČ 

 

T4  Povečanje prepoznavnosti in internacionalizacija turističnih produktov 

območja Alpe Adria Karavanke/Karawanken / Größere Erkennbarkeit 

und die Internationalisierung touristischer Produkte der Alpe Adria 

Karavanke/Karawanken 
 

 

T4.3.1  Izvedena vikenda pohodniških doživetij / Realisierte 

Wanderwochenenden 
 
Organizacija dogodka za spodbujanje pohodništva / Organisation einer Veranstaltung zur Förderung des 

Wanderns 

 

VIKEND POHODNIŠTVA NA ZELENICI / WANDERWOCHENENDE AUF ZELENICA 

22. – 23. 6. 2019 

 

Občina Tržič je v sodelovanju s Planinskim društvom Tržič, Planinsko zvezo Slovenije ter ostalimi partnerji z 

Vikendom pohodništva na Zelenici izvedla promocijo pohodniških doživetij. Kljub vremenu, ki ni bilo 

naklonjeno pohodnikom, se je v planinskem domu zbralo lepo število ljudi. Posebno doživetje je bilo druženje 

s slepimi in slabovidnimi (akcija Stopiva skupaj, osvojimo vrh), ki so se brez težav povzpeli do vrha, v koči pa so 

nam postregli gluhi in naglušni (akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah).  

Udeleženci usposabljanja o rastlinskem svetu Karavank so se v domovini lepega čeveljca seznanili z bogato 

floro, ki prerašča gorski svet, tisti, ki so želeli, so se lahko preizkusili tudi na novi plezalni steni, ki smo jo na 

zgornji postaji nekdanje sedežnice Zelenica II postavili v okviru projekta. Vreme žal ni bilo naklonjeno 

uživanju v otroškem gorskem parku. Tečaj letnega gorništva smo zaradi slabe vremenske napovedi prestavili 

na jesenski termin.  

Program, ki ga je izvedel izbrani izvajalec – Planinsko društvo Tržič, je zajemal: 

 Tečaj gorništva – 13 udeležencev in 4 vodniki/inštruktorji – (organizacija in izvedba (zaradi 
vremenskih pogojev v jesenskem času), 

 Gluhi strežejo v planinskih kočah – 9 oseb (soorganizatorji), 

 Pohod slepih in slabovidnih na Zelenico Stopiva skupaj, osvojimo vrh – 32 oseb skupaj s 
spremljevalci (so organizacija in izvedba/vodenje), 

 Usposabljanje Rastlinstvo na območju Karavank – 28 oseb (predavalnica, kosilo), 

 Predstavitev športnega plezanja za Reintegracijski center za bivše odvisnike iz Pristave pri Tržiču in 
ostale obiskovalce (organizacija in izvedba), 



 
 

                                                                                            

 Postavitev in otvoritev slikarske razstave Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj 
(organizacija in izvedba). 

 

Izvedeni dogodek je bil namenjen predvsem ranljivim skupinam ljudi (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, 

odvisniki …), medsebojnemu druženju in izmenjavi izkušenj. 

 

   
 

   
 



 
 

                                                                                            

       
 

 
 

Priloga: plakat 

 

 

 

 

 

 


