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DIJAŠKI DOMOVI  

GORENJSKE REGIJE 

 

ORGANIZIRAMO 

 

51. STROKOVNO SREČANJE VZGOJITELJEV  

DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 

Radovljica, 28. in 29. junij 2021 

 

 

Recepcija Srečanja: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica (parkiranje: lahko tudi na 

parkirišču SGTŠ, Kranjska c. 24 – za avtobusno postajo, za šolo). 

 

Možnost namestitve: Hotel Grajski dvor, Kranjska cesta 2, Radovljica. 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi znaša 29,50 €, v enoposteljni sobi 37,50 € (vključno s 

turistično takso). Sobe lahko rezervirate na tel. št.: 04 5315 585 oz. 041 207 924 ali na e-naslov: 

info@grajski-dvor.si. Pri rezervaciji navedite, da ste udeleženci Srečanja DVDDS. 

Rezervacije nočitev so možne najkasneje do 18. junija 2021. Stroške bivanja poravnate sami, 

lahko tudi z naročilnico. 

 

Kotizacija za Srečanje znaša 120 € za člane (s poravnanimi obveznostmi do DVDDS) in 150 € 

za nečlane. Plačate jo po prejemu računa.  

 

Na Srečanje se prijavite preko spletne povezave https://forms.gle/PoTjjXxPKajXwnkT7 

najkasneje do 18. junija 2021. Prijavnico najdete tudi na spletni strani www.dvdds.si. 
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Program Srečanja: 

Ponedeljek, 28. junij 2021 

do 9.30 
prihod udeležencev, prijava na Srečanje in oddaja dobitkov na recepciji Srečanja (SGTŠ) 

ob 9.30 do 9.45 
sprejem s kavo 

10.00 do 10.15  
pozdravni nagovor g. Peter Svetina, varuh človekovih pravic 

10.15  
 otvoritev Srečanja  
10.30 do 12.30 

volilni zbor članov Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije  
12.30 do 13.30 
 odmor za kosilo (SGTŠ) 
do 14.30 

prijava v hotelu 
14.45  

zbor pred hotelom (grajski park), sledi voden ogled Radovljice (grajski park, mestni 
obrambni jarek, Linhartov trg, razgledna točka s pogledom na Triglav in dolino Save, 
cerkev Sv. Petra, radovljiška graščina…)  

16.30 
malica (Gostilna Avguštin) 

19.45  
zbor v Grajski Gostilnici, sledi kulturni program: tragična veseloigra z lutkami: 
»Napravite mi zanj krsto«  

20.30 do 01.00 
svečana večerja v Grajski Gostilnici z družabnim srečanjem in srečelovom; za glasbeno 
razvedrilo bo poskrbel DJ  
 

Torek, 29. junij 2021  

7.30 do 8.30 
zajtrk, odjava v hotelu 

9.00 do 10.30 predavalnica SGTŠ 
minute za strokovno rast - dr. Dragica Resman (psihiatrinja - psihoterapevtka): 
»Obvladovanje stresa« (predavanje in delavnica) 

10.45  
zbor na parkirišču za SGTŠ, odhod z avtobusom v Begunje, voden ogled Begunj (staro 
vaško jedro, cerkev Sv. Urha, zunanjščina graščine Katzenstein, pokopališče talcev, 
Plečnikova dela…); z avtobusom do gradu Kamen in naprej do Gostišča Draga 

13.00  
kosilo (Gostišče Draga) 

16.00 
predviden zaključek Srečanja in odhod z avtobusom nazaj proti Radovljici  

 

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 


