
 

 

ENOTA 1 
 

 

 

 

 

 

DELOVNI ZVEZEK 

 



 

 

Uvod 

Pozdravljeni in dobrodošli v delovnem zvezku, ki je 

zasnovan kot podpora vašemu potovanju po spletni 

enoti. Glavni cilj celotnega projekta je vpeljati mlade 

v sektor turizma in gostinstva ter jim posredovati 

informacije o možnih poklicnih in izobraževalnih poteh 

v tej panogi. V prvi enoti predstavljamo osnovne 

informacije in podatke, ki vam bodo pomagali bolje 

spoznati ta sektor in vas spodbudili, da razmislite o 

njem kot o možni poklicni poti. Učni cilji prve enote 

temeljijo na naslednjih postavkah: 

 

1. Spoznavanje  določenih virov informacij za 

turistično statistiko 

2. Spoznavanje pomena tujih turistov za  

gospodarstvo 

3. Spoznavanje vrste aktivnosti, s katerimi se turisti 

ukvarjajo 

4. Razmislek o vplivu domače regije in njenih 

turističnih znamenitosti  

 

 

 

 

 



 

 

Uporaba spletnih virov in delovni 

zvezek 

Namen te enote je reševanje nalog s pomočjo 

spletnih virov in tega delovnega zvezka. Enota vsebuje 

več nalog, ki so namenjene podpori vašemu učenju, 

zato vas vabimo, da se vanje aktivno vključite. 

Uporaba spletne enote 

Kadar želite z nalogo naprej, kliknite na gumb “naprej” 

'>' in kadar želite iti nazaj, pritisnite na gumb “nazaj” '<' 

v spodnjem desnem kotu. 

V zgornjem desnem kotu lahko izberete možnost 

»Meni«. S klikom odprete spustni meni, ki vam 

omogoča, da izberete, katero koli stran želite. 

Kjer bo potrebno, boste v tem delovnem zvezku 

usmerjeni k reševanju določene naloge. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naloga 1  

Različni trgi 

Pomembno se je zavedati, da pri privabljanju turistov 

"ENOTEN PRISTOP ZA VSE" ni primeren. 

Poglejte si videoposnetke na prosojnici z naslovom "Kaj 

lahko v Sloveniji ponudimo turistom?" in pri dveh 

videoposnetkih premislite, na katero vrsto turista 

ciljata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 1 

VIDEO 2 



 

 

 

 

Naloga 2  

Zgodba 

 

Potem ko ste si ogledali videoposnetke na prosojnici 

"Kaj lahko v Sloveniji ponudimo turistom?", si zamislite 

video, ki bi lokalnim podjetjem pomagal pritegniti 

turiste v vašo regijo. Ustvarite zgodbo, ki vključuje vsaj 

štiri zanimiva mesta v vaši bližini in ki bodo prikazana v 

videoposnetku – razmislite, kaj želite z zgodbo 

sporočiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________



 

 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Naloga 3  

Domača regija 

Zamislite si, da delate v turistično informativnem centru 

in s pomočjo informacij s spletnih povezav načrtujte 

naslednje poti: 

 

Dnevni izlet za mlajše odrasle 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Izlet ob koncu tedna za družino 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Popoldansko aktivnost za upokojence 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

 

 

 

Naloga 4  

Kviz o znamenitostih 

 

Če želite odgovoriti na vprašanja v spletni enoti, 

kliknite na povezave na vsaki prosojnici, ki so v polju z 

naslovom "ZAHTEVANE POVEZAVE". Prosimo, da si 

ogledate ponujene spletne strani, preden pritisnete na 

možen odgovor. Želimo vas predvsem seznaniti z 

zanimivostmi, ne pa preverjati vaše znanje.  

 

Opomba: Kviz ni podprt z zvokom. 

 

 

 

 

 

 

“Čestitamo. Zaključili ste z enoto tega 

programa. Prosimo, pojdite na enoto 2.“ 


