
 

 

Spoštovane študentke in študenti 2. letnika programa Velnes 

 

Kot ste že obveščeni, se boste prvi teden novega študijskega leta od torka, 4. 10. 2016 

do četrtka, 6.10. 2016 udeležili strokovne ekskurzije v Terme 3000 v Moravskih 

toplicah pod motom »Doživimo aktivne velneške počitnice«, v katerih boste doživljali 

storitve, ki jih boste v svojem poklicu tudi sami izvajali. Strokovna ekskurzija je namenjena 

tudi temu, da boste spoznali projektno delo, se povezali v skupine in zastavljene projekte 

v prihajajočem študijskem letu tudi uspešno izvedli. 

 

Strokovna ekskurzija je del pedagoškega procesa in zato obvezna za vse redno vpisane 

študente, priporočljiva pa je tudi za vse izredne študente.  

 

Zato, da se boste na poti prijetno počutili, v nadaljevanju nekaj priporočil pred odhodom, 

ki jih, prosim, upoštevajte: 

 V torek, 4. 10. 2016 se zberemo ob 8.30 v hotelu Astoria v konferenčni dvorani, 

kjer bo najprej potekalo predavanje o projektnem delu mag. Iztoka Sile, nato se 

bomo seznanili s podrobnostmi povezanimi s strokovno ekskurzijo. Predavanje bo 

zaključeno ob cca 11.30, sledilo bo skupno kosilo za vse v Hotelu Astoria, takoj po 

kosilu, najkasneje ob 12.30 je predviden odhod avtobusa izpred hotela Astoria. 

 Zjutraj boste s seboj prinesli prtljago (priporočilo, kaj vzeti s seboj sledi), ki jo boste 

med dopoldanskim predavanjem shranili v zaklenjenem prostoru v HA.  

 Ker boste v Termah 3000 udeleženci različnih aktivnosti od športnih, kulturnih in 

ostalih velneških storitev priporočamo, da s seboj vzamete oblačila za naslednje 

aktivnosti: kopalke, kopalni brisači, kopalni plašč (zelo priporočamo!) in japonke; 

več športnih oblačil za različne športne aktivnosti na prostem ali v dvorani, superge; 

ostala primerna oblačila, v katerih se boste počutili udobno in prijetno. Malo poglejte 

tudi vremensko napoved… 

 Prehrana je organizirana kot polni penzion, zaključimo v četrtek, 6. 10. 2016 s 

kosilom. Po tem bo ob predvidoma 14.30 odhod proti domu. 

 Nameščeni boste v dvoposteljnih sobah, zato priporočam, da sporočite vaše želje 

do sobote, 1. 10. 2016 zvečer na mail slavka.gojcic@gospas.si s kom želite biti v 

sobi. Po tem datumu bodo razporeditev po sobah uredili v Termah 3000.  

 

Stroški strokovne ekskurzije so zajeti v prispevku, ki ste ga plačali ob vpisu, zato ne boste 

imeli nobenih dodatnih stroškov glede strokovne ekskurzije.  

 

Prosimo, da izredni študentje do petka, 30. 9. 2016 sporočite v referat, če se 

kateri ne bo mogel udeležiti strokovne ekskurzije, medtem ko pri rednih 

študentih pričakujemo polno udeležbo, brez opravičevanj.  

 

Verjamem, da boste z doživljanjem načrtovanega programa pridobili veliko izkušenj, ki 

vam bodo v pomoč pri vaši nadaljnji poslovni poti. 

 

 

 

                                                                             Vodja aktiva Velnes: 

                                                                             mag. Slavka Gojčič  
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