
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE/2007 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: EKO TURIZEM 
 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen: 

• načrtovati, organizirati, voditi in promovirati turistično dejavnost, 
• urejati in vzdrževati prostore namenjene turizmu, 
• sprejemati goste in organizirati njihovo bivanje, 
• ohranjati kulturno dediščino. 

3. Poklicne kompetence 
o Organizira, izvaja in načrtuje delo v turizmu 
o Ureja in vzdržuje prostore za namen turistične dejavnosti 
o Predstavi kulturno dediščino 

 
4. Operativni cilji:  
  
 

INFORMATIVNI CILJI 
 

 
FORMATIVNI CILJI 

Dijak: 
• pozna načrtovanje dela v turizmu,  
• spozna vlogo organiziranja dela v 

turizmu, 
• spozna pomen vzdrževanja v turizmu, 
• pozna pomen informiranja v turizmu, 
• razume oblikovanje turistične ponudbe, 
• spozna predstavljanje turistične 

ponudbe, 
• seznani se z uporabo promocijskega 

gradiva, 
• spozna vlogo in pomen sodelovanja v 

turizmu, 
• navede geografske značilnosti Slovenije, 
• razvrsti po pomembnosti turistične 

znamenitosti Slovenije, 
• ugotovi vlogo turistične ponudbe, 
• kritično osvetli pomen ohranjanja 

kulturne dediščine Slovenije, 
• utemelji pomen ohranjanja bivalne 

kulture. 
 

Dijak je zmožen: 
• zna poiskati različne vire informacij in 

jih uporabiti pri svojem delu, 
• pripravi letni plan dela in letni program 

turističnih aktivnosti, 
• zna organizirati lastno delo in delo 

sodelavcev, 
• oceni porabo proizvodov za potrebe 

turistične dejavnosti, 
• načrtuje in organizira vzdrževalna dela 

za potrebe turistične dejavnosti, 
• zna poiskati vire in informacije o 

dogodkih v lokalnem okolju, 
• pozna načela oblikovanja promocijskega 

gradiva,  
• zna oblikovati turistično ponudbo 

lokalnega okolja, 
• zna predstaviti turistično ponudbo 

lokalnega okolja, 
• pozna pravila sestavljanja in pisanja 

ponudb v turizmu, 
• zna izbrati, pripraviti in uporabiti 

promocijsko gradivo ter oblikovati 
sodobne oblike in načine promocije, 

• razloži pomen sodelovanja različnih 
akterjev v turizmu, 
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• pozna načela estetike in etike, 
• sprejme in namesti gosta (sprejema 

rezervacije, prijavlja in odjavlja goste), 
• se uredi za delo z gosti po načelih 

bontona,  
• vodi evidenco gostov in njihovih 

rezervacij,  
• predstavi gostom hišni red, turistično 

kmetijo, penzion, hotel in njegovo 
ponudbo, 

 
• posreduje gostom promocijsko gradivo 

in informacijsko mapo 
• motivira različne ciljne skupine gostov, 
• pripravi in vodi animacije za različne 

skupine gostov, 
• zna obračunati storitev (izdelati 

kalkulacijo storitve), 
• pokaže  geografske značilnosti Slovenije 

s pomočjo IKT 
 
• s pomočjo IKT poišče glavne naravne in 

družbene turistične znamenitosti 
Slovenije ter domače regije, 

• pripravlja kulturne, tradicionalne 
prireditve, običaje, ljudska izročila in 
dogodke; 

• predstavi tradicionalne prireditve in 
običaje),  

• pripravi jedi slovenske kuhinje po 
pokrajinah  

• uredi bivalne prostore in okolico 
objektov za nastanitev gostov 

• uporablja naravne materiale in pozna 
načela trajnostnega turizma. 
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