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Spoštovani dijaki/dijakinje in starši, 
 

v sredo, 9. oktobra 2019, bomo na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta izvedli 
nagradno ekskurzijo za dijake in dijakinje vseh letnikov in programov, ki so s 
svojim delom in zavzetostjo uspešno predstavljali našo šolo.  

 

Program ekskurzije 
 

 Odhod ob 6. 45 z avtobusne postaje v Slovenj Gradcu. 

 Približno ob 9. uri bomo na Lomu naredili  prvi kratek postanek za malico. 

 Prihod v Piran okoli 11.00, kjer bo sledil ogled znamenitosti mesta. 

  Od 12. ure do 14.00 bo prosto, čas namenjen samostojnim ogledom in kosilu. 

 Ob 14. uri se bomo zbrali na avtobusni postaji oz. na dogovorjenem mestu v Piranu in 
zapustili Primorsko. 

 Na poti domov se bomo ustavili še v parku Škocjanske jame, kjer bo ob 15.30 sledil 
ogled podzemnih kraških znamenitosti Škocjanskih jam. 

 Ob 17.00  bomo krenili proti domu. 

 Predviden povratek domov v Slovenj Gradec je okoli 21.00. 
 
 
Dijaki lahko vstopate in izstopate na vseh avtobusnih postajah od Slovenj Gradca do Velenja. Prav 
tako velja za izstopanje. Lista vstopnih in izstopnih postaj bo pri vodji ekskurzije Andreju Klobčarju. 
 

Na ekskurziji Vas bodo spremljali: 
 

Andrej Klobčar, vodja in organizator ekskurzije, spremljevalec za lesarstvo  

Andreja Preglav Verdinek, spremljevalka za predšolsko vzgojo in okoljevarstvo 

Simona Hudrap, spremljevalka za trgovino in gostinstvo 

Darja Sovinc, spremljevalka za ekonomijo in turizem 
 

 

Če želimo kakovostno izvesti zastavljene cilje, je nujno sodelovanje vseh udeleženih dijakov in dijakinj 
ter njihovih spremljevalcev. Za izvedbo vsebinskega dela programa je odgovorna šola, zato so 
udeleženci dolžni spoštovati navodila spremljevalcev – profesorjev.  
Na ekskurziji veljajo pravila vedenja, kot so zapisana v Pravilniku o šolskem redu za srednje šole. 
Prepovedano je uživanje alkoholnih pijač in drugih drog. Zaželeno pa je skupno druženje, nenehno 
odgovorno in konstruktivno sodelovanje. 

 
 

Organizator ekskurzije      Pomočnik ravnatelja 
Roman Založnik     Roman Založnik  
 
Vodja ekskurzije 
Andrej Klobčar    
 


