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VABILO K SODELOVANJU 
 
 
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji  
Vzgojiteljice in vzgojitelji s pomočniki 
Delavke in delavci strokovnih služb v javnih vrtcih in vrtcih pri osnovnih šolah  
 
 
V šolskem letu 2022/2023 vas že osemnajsto leto zapored vabimo k sodelovanju v 
vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. 
Letošnja rdeča nit projekta je ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM.  
 
 
Športni turizem je posebna alternativna oblika turizma, ki turiste spodbuja k vadbi, 
treniranju ali sodelovanju v športnih igrah. Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot 
turizem sprostitve ali rekreacije. Turizem in šport sta medsebojno povezana in se 
dopolnjujeta. Šport - kot poklicna, ljubiteljska ali rekreativna dejavnost - vključuje veliko 
potovanj, ki omogočajo tekmovanja na različnih destinacijah in državah. Veliki športni 
dogodki, kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva, nogomet in tenis, so postali močne in 
pomembne turistične atrakcije, ki pozitivno prispevajo k turistični podobi destinacije 
gostiteljice. 
 
UNWTO je športni turizem opisal kot: »Športni turizem je vrsta turistične dejavnosti, ki se 
nanaša na potovalno izkušnjo turista, ki bodisi opazuje kot gledalec, bodisi aktivno sodeluje v 
športnem dogodku, ki običajno vključuje komercialne in nekomercialne dejavnosti 
tekmovalne narave. Športni turizem je eden najhitreje rastočih sektorjev v turizmu. Vse več 
turistov se med potovanji zanima za športne aktivnosti, ne glede na to, ali je šport glavni cilj 
potovanja ali ne.« 
 
Zmožnosti za izvajanje športnega turizma v Sloveniji so izjemne, saj se posameznikom nudi 
velik nabor športnih aktivnostih, ki jih lahko izvaja. Sem spadajo: 
 GORE (planinarjenje, pohodništvo, alpinizem, prosto plezanje, smučanje, gorsko   

kolesarjenje, padalstvo, zmajarstvo in lov), 
 REKE (soteskanje, raftanje, kanuistika, kajakaštvo, splavarjenje in ribištvo), 
 JEZERA (deskanje, čolnarjenje, plavanje in ribištvo), 
 KRAŠKI SVET (raziskovanje, jamarstvo in popotništvo), 
 



 

 
 MORJE (vrsta vodnih športov), 
 ZELENI ŠPORT (golf, tenis, kolesarstvo, balonarstvo, letalstvo, lov in jahanje). 
(Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portni_turizem) 
 
Ker sta šport in rekreacija pomemben segment turističnega sektorja se lahko pri izvajanju 
projekta osredotočite na izboljšanje prepoznavnosti destinacije skozi športne aktivnosti 
namenjene razvoju mladinskega turizma. Ob tem upoštevajte vse dimenzije trajnostnega 
razvoja, in sicer ekonomske, družbeno-kulturne in okoljske vplive.  
 
V Sloveniji poteka veliko odmevnih, svetovno znanih športnih prireditev kot npr. Olimpijski 
festival evropske mladine, ki ga bo prihodnje leto gostil Maribor ali Svetovni pokal v 
Biatlonu, ki bo na Pokljuki prav tako prihodnje leto, FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih v 
Planici, tekmah FIS v alpskem smučanju v Kranjski Gori (Vitranc) in Mariboru (Zlata Lisica), 
veslaške tekme na Bledu, številnih tekaških maratonih – od Ljubljanskega, Istrskega do 
Maratona treh src v Radencih, kolesarski maraton Franja, … 
 
Želimo vas spodbuditi, da v okviru naštetih prireditev ali v okviru tradicionalnih športnih 
prireditev v vašem kraju, razmislite, kako prireditev dopolniti oziroma popestriti s turistično 
ponudbo za mlade ljudi, pa najsi gre za tekmovalce ali obiskovalce oziroma turiste.  
 
 
Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, 
enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. 
Sodelovanje v projektu vam lahko koristi pri promociji vašega vrtca, turizma in kraja, v 
katerem živite. Sodelujočim vrtcem bomo ob zaključku podelili priznanja. 
 
Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo naj vam bo 
vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«  
Edini pogoj sodelujočih je, da svoje delo oziroma projekt ali projekte primerno predstavijo 
širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za 
krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali drugemu vrtcu v Sloveniji. 
Predstavitev pa je treba dokumentirati v obliki fotokronike in poročila.  
 
Do 12. junija 2023 vrtci oddajo poročila o izvajanju projekta. Obrazec poročila je objavljen na 
spletni strani Turistične zveze Slovenije https://turisticna-zveza.si/projekti.     
 
Mentor (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) naj bi načrtoval, vodil skupino otrok pri 
izvedbi, pripravil zaključek projekta ter sodeloval pri zapisu poročila. Za to delo izdamo 
mentorjem potrdilo za izvedbo projekta. Izdali ga bomo na podlagi poimenskega seznama 
mentorjev, ki ga napiše in potrdi ravnateljica vrtca in je sestavni del poročila.  
 
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v projektu je 11. oktober 2022. Priloženo prijavnico 
pošljite na e-naslov info@turisticna-zveza.si ali na naslov Turistična zveza Slovenije, 
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 
 



 

Poročilo s seznamom mentorjev pošljite do 12. junija 2023 na naslov: 
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 
 
Vsa dodatna pojasnila dobite na Turistični zvezi Slovenije pri Petri Pistotnik,  
tel. 01/43 41 670 ali e-pošta petra.pistotnik@turisticna-zveza.si. 
 
Vabljeni k sodelovanju! 
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