
Ljubljana, 29. april  2021 

 

 

 
 
Spoštovani,  
 
kar nekaj šol nam je zastavilo vprašanja glede izvedbe spletne tržnice in možnosti predstavitev. V 
želji, da ste o možnostih predstavitev vsi seznanjeni, vam pošiljamo dodatne informacije.  
 
 Spletna tržnica 
Spletna tržnica bo potekala 11. maja 2021 s pričetkom ob 13. uri. Na kakšen način boste predstavili 
vaš turistični produkt prepuščamo vam, vašim idejam in domišljiji. Namesto stojnice lahko uporabite 
kar šolsko mizo ali pa kaj drugega. Število dijakov/študentov na predstavitvi zaradi priporočil in 
ukrepov NIJZ ni omejeno. Glede na priporočila sami izberite število dijakov/študentov, največje 
dovoljeno število je 7, kar določa naš pravilnik. V kolikor želite lahko promocijski material v sklopu 
predstavitve predstavite s pomočjo powerpointa ali npr. interaktivne predstavitve, vendar pa je 
potreben del predstavitve »v živo« s strani dijakov/študentov. Predlagamo, da pred dogodkom 
testirate share powerpointa! 
 
V prilogi pošiljamo razpored z vrstnim redom predstavitev šol in predvidenim časom predstavitve.  
 
Registracija vseh šol se prične 10 minut pred dogodkom. Prosimo vas, da se ob prijavi registrirate z 
nazivom šole. Zaželjeno je, da se vse šole prijavite na začetku in spremljate vse predstavitve. 
Vsekakor pa je potrebna prijava vsaj pol ure prej pred predvideno časovno predstavitvijo, da ne 
prihaja do čakanja šol s prijavo, saj se lahko zgodi, da bodo nekatere šole imele časovno krajše 
predstavitve.  
 
Povezava do spletne tržnice:  
https://zoom.us/j/93757589700?pwd=S01uakpxcUwzTkg5MjJVSFZVR3hVZz09  
 
 
 Glasovanje za naj spot 
Vsi promocijski spoti bodo objavljeni na spletni strani TZS https://turisticna-zveza.si/ z možnostjo 
glasovanja. Glasovanje poteka od torka, 4. maja od 8. ure dalje do torka, 11. maja do 17. ure. Spot, 
ki bo prejel največ glasov bo prejel posebno priznanje.  

Kako glasovati:  
Glasujete s klikom na gumb Oddaj svoj glas, ki se nahaja ob posnetku. Iz enega IP naslova dnevno 
dovoljujemo samo en glas na posamezni spot.  
 
V upanju, da nam bo uspelo speljati projekt in da bomo lahko vrednotili delo dijakov/študentov in 
jim izdali priznanja, vas lepo pozdravljamo.  
 
 

Ekipa TZS 


