
TURISTIČNA VZGOJA 

 

RAZRED: 7., 8. in 9 (heterogena skupina) 

Število ur: 35/1 na teden (7., 8. r), 32 ur (9. r) 

Poučuje: Dejan Kramberger  

 

KRATEK OPIS PREDMETA 

Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA) je enoletni predmet in je namenjen učencem v 

7., 8 in 9. razredu. Skupina je torej lahko heterogena.  

V okviru predmeta bo poudarek na spoznavanju lokalnih in okoliških turističnih 

potencialov. Tako da bo večji del predmeta temeljil na terenskem delu, saj bomo najbolj 

pomembne turistične kraje in potencialne turistične točke v občini Duplek in njeni 

okolici tudi obiskali. Med drugim bomo tako obiskali in spoznali: Pustolovski park 

Vurberk, grad Vurberk, Wake park Dooplek, jezero Komarnik, jezero Sv. Trojice s 

cerkvijo, samostanom in bogato samostansko knjižnico, Krajinski park Kamenščak-

Hrastovec, Maistrov razgledni stolp na Zavrhu, Kmečki muzej z zbirko starih 

avtomobilov na Zavrhu in druge pomembne in zanimive spomenike v okolici.  

Obiskali pa bomo tudi kakšno lokalno turistično kmetijo in se seznanili z možnostmi 

ekološkega turizma.  

Pouk Turistične vzgoje bo potekal v obliki fleksibilnega urnika in zaradi terenskih vaj 

strnjeno po več ur skupaj. 

 

OPREDELITEV PREDMETA :  

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 

Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega 

poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot 

družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in 

državi.  



Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in 

dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa tudi pri 

gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih 

dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku. 

 

NEKAJ SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA:  

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:  

• na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoče se razvojni pojav, 

družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije  

• seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji 

• spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj 

turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju, in v Sloveniji in ob 

tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos<  

• se vključujejo v turistično `življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in 

ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega  

• spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter 

razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu 

• spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem 

društvu  

 


