
       

DIJAKI 4. LETNIKA TURISTIČNE USMERITVE PRAZNUJEJO   

SVETOVNI DAN TURIZMA V SLOVENJ GRADCU  

na Trgu svobode, v torek, 27. september 2022, od 11. do 13. ure. 
V času covida-19, spomladi leta 2020, je obstal skoraj cel svet. Poleti leta 2021 so se razmere začele 
počasi umirjati, kmalu se je med drugim začelo tudi ponovno oživljanje turizma. Povečevati se je 
začelo število turistov in potovanj, turizem pa je kot pomembna panoga doprinesel tudi k okrevanju 
v gospodarstvu.  Tema letošnjega svetovnega dneva turizma je povezana z oživljanjem turizma v 
postkovidnem obdobju, saj se turizem počasi postavlja »na noge« in prikazuje nove turistične 
proizvode, vse višje pa so tudi številke potovanj, turistov in ogledov. 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, dijaki iz GTT4 programa Gastronomija in turizem, pripravlja na 
Trgu svobode prireditev v počastitev svetovnega dneva turizma 2022, ki letos poteka pod geslom »NAJ 
TURIZEM PONOVNO ZAŽIVI«.  Na stojnicah bodo dijaki prikazali različne ideje za izlete in dogodke, na katere 
je vplival covid-19 in so prilagojeni postkoronskemu času. Predstavili bodo tudi turistične proizvode z ekološko 
naravnanostjo in trajnostnimi doživertji v naravi. 

Hkrati se boste lahko udeležili turističnega vodenja po mestnih znamenitostih Slovenj Gradca. Z učitelji 
spremljevalci se javite na stojnici INFO TOČKE. Vodenje po Slovenj Gradcu traja 35 minut.  Po ogledih stojnic in 
znamenitostih (skupaj ena šolska ura) se dijaki  z učitelji spremljevalci vrnete k pouku v šolo. Za čas ogleda 
Svetovni dan turizma učitelji spremljevalci beležijo pri razredih uro po urniku. 

Čas vodenja in 
ogleda stojnic 

Razredi/obiskovalci Spremljevalci/-ke Število udeležencev 

11:10 – 11.55 E3 ga. VERICA JAUŠOVEC 15 

11:10 – 11.55 GTT1 g. TOMAŽ SMOLČNIK 5 

12:00 – 12.45 GTT2 ga. ANA KAVNIK in g. ANDREJ KLOBČAR  8 

12:00 – 12.45 OŠ DRAVOGRAD ga. MARJETA PODGORŠEK REK 20 

 

 
 

 
 

Prireditev poteka v sodelovanju s TIC Slovenj Gradec              VLJUDNO VABLJENI 

Slovenj Gradec, 25. 9. 2022                                Organizatorici dogodka: Olga Jeznik, univ. dipl. ekon.       

                                                                                                                       Lidija Ajtnik, prof. zgo. in geo. 


