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SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 

TURIZEM RADENCI

ŠOLA

DIJAŠKI DOM



SŠGT Radenci

Več kot 50 let izobraževanja za  dela v gostinstvu in turizmu.

Poklici v gostinstvu in turizmu so lepi, vredni zaupanja.



USMERITVE SREDNJE ŠOLE ZA 

GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI

 SKRB ZA DVIG KAKOVOSTI

 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

 IZVAJANJE PROJEKTOV NA LOKALNI, REGIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI



SODELUJOČI V PROJEKTU SKUM:

 SŠGT Radenci: Janja Prašnikar Neuvirt (ravnateljica), Tanja Škrilec Švegl 
(koordinatorka projekta), Elvira Štumpf (praktični pouk turizma), Zdenka 
Jelenovec (slovenščina), Mateja Rožanc Zemljič (slovenščina), Darja Zlatnik 
(angleščina), Jerneja Matjašič (matematika), Alojz Gabor (zgodovina).

 Umetniki, kulturne ustanove: Jana Milovanović (etnologinja), Tadej Bernik 
(fotograf), Špela Frlic (pripovedovalka).

 Dijaki: 3. TaTb, SSI program; 4. TaTb, SSI program.

 Znanstveni sodelavci, koordinatorji s fakultete in Zavoda PETIDA:  Darja Štirn, dr. 
Petra Štirn Janota,  red. prof. dr. Robi Kroflič.



Tudi moj kraj je del Slovenije

Cilji: 

 POVEZOVANJE DIJAKOV Z UMETNIKI

 VZPOSTAVLJANJE TESNEJŠEGA STIKA MED DIJAKI IN UMETNOSTJO

 KREATIVNO IZRAŽANJE DIJAKOV

 ZAVEDANJE LASTNE KULTURNE DEDIŠČINE

 SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE AVTENTIČNOSTI LASTNEGA KRAJA



Projekt je nastajal v času epidemije v skladu z navodili  NIJZ. 

 SPECIFIKA VZGOJNIH CILJEV V ČASU KORONE:

- REŠEVANJE TEŽAV, NASTALIH V ČASU PANDEMIJE

- GIBANJE V NARAVI

Vse aktivnosti v okviru projekta so bile načrtovane za izvedbo v šoli, a smo jih zaradi
epidemiološke slike in zaprtja šole morali spremeniti in prilagoditi. Delo je skoraj v celoti potekalo
na daljavo razen izvedbe dveh fotografskih delavnic in zaključne prireditve.



 Povzetek dejavnosti:

- OPAZOVANJE LASTNEGA KRAJA

- ZAVEDANJE LASTNE KULTURNE DEDIŠČINE

- KREATIVNA INTERPRETACIJA, OBLIKOVANJE TURISTIČNE PONUDBE, TEMATSKIH POTI, FOTOZGODB

IN IZDELAVA GOOGLE ZEMLJEVIDA V SODELOVANJU S FOTOGRAFOM, PRIPOVEDOVALKO IN Z

ETNOLOGINJO









Dijaki so se srečevali s fotografskimi izzivi in predstavitvami spletnih 

strani, ki so vsebovale posebnosti krajev in ljudi. Ob tem sta umetnika 

vzbudila v njih veliko zanimanje za obe dejavnosti.

Izjave dijakov: 

 Ugotovil sem, da bi bilo zelo zanimivo raziskovati in poizvedovati o kraju, kjer živim. 

(Nik)

 Presenečena sem, na kakšen zanimiv in drugačen način so predstavljeni kraji in 

ljudje. (Ines)

 Zelo navdušena sem nad zgovornostjo fotografije. (Tamara)



Dijaki razvijajo spretnost sodelovanja in povezovanja idej.

Izjave dijakov: 

 Zame je bilo najbolj koristno, da so bile informacije fotografa podane na razumljiv 
način, čeprav nimam posebnih izkušenj s fotografiranjem. (Nives)

 Po predstavitvi fotografovega dela sem dobila nove ideje za fotografiranje. Nikoli 
prej nisem opazila razmerij na fotografiji. (Špela)

 Na začetku sem bil prepričan, da so moje fotografije, ki sem jih posnel prejšnja leta, 
dobre, po umetnikovi razlagi pa sem takoj našel stvari, ki bi se dale izboljšati. (Mark)

 Sem navdušen nad predstavitvijo programa za grafično oblikovanje Canva, ki ga 
prej nisem poznal. Veseli me, da bom s to pomočjo lahko predstavil svoj kraj. 
(Gašper)



 SPLETNI ZEMLJEVID / ONLINE MAP

IDEMO.SI https://bit.ly/3i7PmqJ

 POSNETEK POUKA NA DALJAVO:
https://www.youtube.com/watch?v=Tu31oHJQjpI 

https://bit.ly/3i7PmqJ
https://www.youtube.com/watch?v=Tu31oHJQjpI


IDEMO.SI







Primer zgodbe dijakov



EVALVACIJE DIJAKOV:
Gospa Jana Milovanović nam je posredovala razne spletne strani in videoposnetke, ki 
so nam bile v pomoč in inspiracijo. Bila je zanimiva izkušnja. (Nuša)

Prijetno je bilo, ker je pouk potekal drugače in smo tako bili v stalni zvezi z umetniki. Če 
nam kaj ni bilo jasno, smo lahko kadarkoli komunicirali preko zuma. (Kevin) 

Po nastanku spletnega zemljevida sem ugotovila, da je vsak kraj lahko privlačen za 
turiste. Pred tem se mi je zdelo, da moj kraj nima nobene zanimivosti, danes pa vem, da 
je za turiste lahko zanimiv celo travnik oz. gozd. (Ines) 

Naučila sem se, da najboljše fotografije nastajajo tam, kjer se najboljše počutim. (Urška) 

Zame je bilo delo skozi projekt izjemna izkušnja, saj sem spoznala veliko fotografskih 
trikov, ki so me privedli do odličnih fotografij, npr. fotografija kozarca vode v naravi, 
skozi katero se zrcali svetloba, daje izjemen fotografski efekt. (Katja)



REFLEKSIJA UMETNIKOV 

„Raziskali smo širino in raznolikost svetov pred lastnim pragom in hkrati

„udomačevali“ pojme odgovornega, trajnostnega in vključujočega

turizma. Na ta način smo dokazali, da potujemo lahko celo takrat, ko smo

omejeni z našimi občinami, če se le dovolj poglobimo v zgodbe, ki nas

obdajajo. Dijaki so zgodbe razvijali tako v pisani besedi kot tudi v vizualnem

jeziku oz. fotografijah. „

Jana Milovanović, etnologinja

Tadej Bernik, fotograf



UGOTOVITVE ČLANOV PROJEKTA

 Razvijali smo nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z  umetniškimi 

dejavnostmi.

 Preko ciljev smo povezali dijake šole  z umetniki  in tako  med dijaki  in umetnostjo 

vzpostavili  tesnejši stik. 

 Dijaki so se izražali v različnih umetniških jezikih in skupaj z umetniki razvijali 

sporazumevalne zmožnosti.

 Rezultati mature 4. predmeta v povezavi s projektom SKUM so boljši kot prejšnja leta. 

 Dodatna vrednost za dijake: samozavest, medsebojna povezanost, iznajdljivost in 

kreativnost.



 Vseskozi dijaki izražajo zadovoljstvo zaradi intenzivne, odprte 

komunikacije, sprotne refleksije, drugačnega pristopa dela in 

doživljanja avtentičnosti lastnega kraja. 

 Načrtovane dejavnosti dijake privedejo do končnih produktov: 

fotografije, spletnega zemljevida, brošure in spletne strani ter 
turističnih spominkov.



Javna predstavitev projekta SKUM



Izkušnje in mnenja dijakov 

Moram priznati, da je delo pri praktičnem modulu turizma vedno bilo zelo zanimivo

in zabavno. V projektu SKUM so se naši profesorji z ostalimi člani projekta odločili

za drugačen in meni osebno bolj zanimiv način raziskovanja in opravljanja nalog.

Všeč mi je bila prosta izbira pridobivanja informacij (intervju, knjižna literatura, splet

… ).

Raziskovalno delo mi je zelo razširilo obzorje, bolje sem spoznal domači kraj, saj tu

živim zelo kratek čas in ga še ne poznam v celoti.

Nik Zgazivoda, 3.Tb



V okviru projekta sta način poučevanja in dela bila sproščena. Mentorji so nam dajali možnost

prostega in samostojnega odločanja pri delu. Dobili smo smernice za delo, znotraj teh pa smo se

sami odločali, kaj in kako bomo delali.

Delo v projektu SKUM nam bo zelo koristilo, tako tistim, ki bodo šli po srednji šoli v službo, kot

tudi tistim, ki bodo šli študirat. Nova spoznanja so vedno dobrodošla, saj nikoli ne veš, kam te

ponese življenje.

Urška Jerič in Ines Vogrin, 4. Tb



Več na

https://petida.si/skum/

November, 2021

https://petida.si/skum/

