
  

 

 

Program  STROKOVNE EKSKURZIJE za ravnateljice in ravnatelje DIJAŠKIH DOMOV HRVAŠKE 

Skupnost dijaških domov Slovenije vabi kolegice in kolege iz Hrvaške na obisk v Slovenijo. Obisk je namenjen 

strokovnemu izpopolnjevanju in izmenjavi mnenj in izkušenj na področju domske vzgoje v Sloveniji in na 

Hrvaškem. Strokovna ekskurzija bov času od 14. do 15. marca 2014 na Ptuju in Murski Soboti.Stroške 

prevoza in nočitve z zajtrkom v Dijaškem domu Murska Sobota plačajo gosti sami – vse ostale stroške 

prehrane in ogledov plača Skupnost dijaških domov Slovenije.Cena nočitve z zajtrkom znaša 19.5 EUR. 

Petek,  14.  marec 2014 

-10.00……………….Prihod v Slovenijo – Ptuj, ogled najstarejšega Slovenskega mesta z gradom. 

-12.00……………….Predstavitev življenja in dela Dijaškega doma Ptuj, kosilo v jedilnici doma. 

- 13.30……………… Odhod avtobusa v Gornjo Radgono. 

- 14.30……………….Srečanje s člani Predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije (SDDS),     

                                 obisk Radgonske kleti z degustacijo (vino in šampanjec).  

- 17.00……………….Prihod v Dijaški dom Murska Sobota – namestitev v sobe. 

- 17.30……………….Predstavitev programa dela  dejavnosti SDDS in Dijaškega doma Murska Sobota.  

- 19.00……………….Odhod avtobusa v Moravske toplice, Prekmurska večerja (bograč, langaš) v   

                                 manjšem gostišču nasproti Hotela Ajda. Predstavitev Moravskih toplic. 

- 20.30………………Odhod v Taverno Hotela Ajda in druženje ob glasbi in plesu. 

- 23.00………………Odhod avtobusa v Mursko Soboto – nočitev. 

Sobota,  15. marec 2014 

- 09.00……………..Zajtrk v jedilnici Dijaškega doma Murska Sobota – v sobe se ne vračamo. 

- 10.00……………..Odhod in vožnja v Dobrovnik – obisk Vrta ORHIDEJ, predstavitev dejavnosti in 

                               možen nakup (najlepše vrste orhidej, čudovitih barv…..za oči in dušo). 

- 11.30……………..Odhod in vožnja v Bogojino – ogled znamenite Plečnikove cerkve.  

- 13.00 …………….Kosilo na Turistični kmetiji Puhan Bogojina – znamenite Prekmurske jedi. 

- 15.00……………..Zaključek strokovnega srečanja in evalvacija strokovnih mnenj in izkušenj izvajanje domske  

                               vzgoje v Sloveniji in na Hrvaškem. Dogovor – priprava Biltena za ministrstva za šolstvo.  

 

ŽE DANES SE VESELIMO VAŠEGA OBISKA IN VAS LEPO POZDRAVLJAMO. 

mag. Danica Starkl, predsednica SDDS 

 


