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DELOVNI ZVEZEK 

 



  

  

 
Uvod 

Pozdravljeni in dobrodošli v delovnem zvezku, ki je 

zasnovan kot podpora pri raziskovanju spletnih enot. V 

prvi enoti smo vas seznanili s temelji turizma in 

gostinstva ter pomenom tega sektorja, vas poučili o 

viru prihodkov ter načinu, kako doseči pozitivno 

podobo države v tujini. Zavedati se moramo, da je to 

sektor, ki potrebuje osebje. Potrebuje pravzaprav 

veliko osebja, zato je cilj te enote spodbuditi 

zanimanje o takšni poklicni poti in posredovanje 

informacij, kje najdete dodatne podatke o 

izobraževanju in kariernih poteh. 

 

  Učni cilji druge enote so: 

1. Razmislek o svojih lastnih sposobnostih in 

značilnostih ter o tem, ali bi bila poklicna 

pot v tem sektorju prava za vas. 

2. Seznanitev z vrsto možnih zaposlitev v 

sektorju. 

3. Informacije o poklicnih in izobraževalnih 

poteh v sektorju. 



  

  

 

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 podpirajo vaše učenje, 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. Morda bo ponujena tudi 

možnost, da izberete video. 

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 – Ali je primerno zame? 

 

Ta naloga najprej ponuja kratek test. Vprašanja so zasnovana tako, 

da pomagajo pri razmisleku, če so poklici v turizmu in gostinstvu 

res za vas. Pri vsakem vprašanju s klikom na gumb  potrdite svojo izbiro 

in nato kliknite znak   v spodnjem desnem kotu ter pošljite svoj odgovor. 

Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, nekateri odgovori le nakazujejo na 

večjo primernost za izbiro tega sektorja. 

Povedo vam, na primer, ali ste oseba, ki rada dela na 

dinamičnem delovnem mestu, kjer se dnevi ne ponavljajo; ali 

pa ste nekdo, ki rad dela z ljudmi ljudi – tudi ko nekatere stranke 

terjajo veliko vašega potrpljenja. 

Če še niste razmišljali o turizmu in gostinstvu kot možnosti za 

poklicno pot, bi vam test lahko ponudil izhodišče za razmislek in 

vas spodbudil k odkrivanju velikega števila možnosti poklicne 

poti in izobraževanja. Ko test opravite, v spodnje polje napišite 

odstotek ocene. Na kratko komentirajte, kaj menite o rezultatu, 

v smislu, ali vam je to pomagalo pri razmisleku o morebitni karieri 

v tem sektorju in ali bi to lahko bilo za vas? 
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Naloga – Seznam poklicev 

 

Zdaj, ko ste spoznali različne sektorje znotraj turistične 

industrije, napišite seznam možnih delovnih mest, ki jih 

ponuja. Ko boste končali, prosite svojega učitelja  za 

uradni »Seznam poklicev« in primerjajte, koliko poklicev 

z vašega seznama se ujema. To vam bo pomagalo 

narediti seznam po abecedi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

  

Naloga 3 – Med videoposnetki o 

poklicnih poteh, ki ste si jih ogledali, 

izberite tri, o katerih boste pisali 

Potem ko ste si ogledali posnetek, odgovorite na 

naslednja vprašanja: 

a)  Kateri poklici se vam zdijo najbolj zanimivi? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b) Zakaj se vam zdijo zanimivi? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) V čem menite, da se morate še posebej izkazati za ta 

poklic? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Katera izobraževanja bi vam pomagala razviti se in 

uspeti v poklicu? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

  

Čestitamo za dobro opravljeno drugo enoto. 

Ne pozabite, da je ta enota namenjena le 

„okušanju“ možnih kariernih poti v turizmu in 

gostinstvu. Svetujemo vam, da se informirate, 

pogovarjate z ljudmi iz te panoge, preverite 

ustrezne spletne strani in morda razmislite o delu 

s krajšim delovnim časom; vse to vam bo 

pomagalo pri odločitvi, ali je takšna kariera 

prava za vas. 


