
Ljubljana, 14. februar 2022 

 

ZADEVA: VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA  

                                                                                     
 
Spoštovane mentorice in mentorji! 
 
Bliža se dan oddaje turističnih nalog za 19. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo 
Voda in zdravilni turizem. Na letošnji festival je prijavljenih 29 ekip.  
 
Postopek oddaje turistične naloge in spota: 
 
Rok za oddajo turistične naloge in promocijskega spota je petek, 4. marec 2022. Kot pravočasno 
oddane naloge bodo upoštevane vse, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 4. marec 2022. 
Da ne bi prihajalo do neljubih zapletov pri oddaji naloge vas opominjamo o pravilnem načinu 
oddaje, ki ga določa 5. člena Pravilnika za izvedbo festivala. Pravilno oddana dokumentacija vsebuje:  

- pisni izvod predstavitve turističnega proizvoda - naloge vezane v spiralo, 
- povzetek naloge v slovenskem in angleškem jeziku (osnutek je priloga pravilnika) - povzetek 

je lahko vezan skupaj z nalogo, ni pa nujno, 
- okvirno vsebino in strukturo predstavitve turističnega proizvoda na turistični tržnici (kratek 

opis) - predstavitev je lahko vezana skupaj z nalogo, ni pa nujno, 
- skupno izjavo šole za dijake mlajše od 18 let, da so dijaki in starši seznanjeni s potekom 

festivala ter, da soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in fotografijami sodelujočih 
(izjavo napiše in podpiše mentor/ravnatelj), 

- promocijski spot na DVD-ju ali USB ključku, 
- seznam sodelujočih dijakov/študentov, obrazec je priloga pravilnika. 

 
Naloga, povzetek, okvirna vsebina in seznam sodelujočih dijakov/študentov morajo biti zapisani 
na DVD-ju ali USB ključku (wordov dokument), ki ga priložite k nalogi. Zraven priložite še DVD oz. 
USB s promocijskim spotom in skupno izjavo šole. Vse skupaj pošljite na naslov Turistična zveza 
Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.  
Naštete dokumente lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov petra.pistotnik@turisticna-zveza.si ali 
info@turisticna-zveza.si, vendar po pošti potrebujemo pisni izvod naloge in ostale navedene 
dokumente.  
 
V zadnjih dneh mediji poročajo o izboljšanju epidemiološke slike, prav tako organizator sejma 
Gospodarsko razstavišče namerava izvesti sejem Alpe-Adria, zato tudi mi predvidevamo, da bomo 
turistično tržnico izvedli prvi dan sejma in sicer v sredo, 23. marca 2022.  
Več informacij vam pošljemo po prejemu nalog.  
 
V pričakovanju nalog in spotov vas lepo pozdravljamo.  
 
        ekipa 

  Turistične zveze Slovenije 


