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Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. 

Prešernova 70 

9000 Murska Sobota 

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 

ETHOS LAND – SIHU190 

Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov 

 

 

         V Murski Soboti, 24.10.2018 

 

Spoštovani! 

 

Vabimo vas, da se v torek, 6.11.2018 pridružite projektni skupini  ETHOS LAND na 

strokovni ekskurziji. 

 

Ogledali si bomo primere dobrih praks, ki se navezujejo na etični turizem. Naša želja je, da 

si izmenjamo izkušnje, informacije ter dobre stvari preslikamo v naše okolje in tako 

prispevamo k razvoju etične dežele, ki ustvarja družbeno odgovorne turistične ponudnike. 

 

Zaradi zastavljenega programa se moramo držati urnika, zato vas naprošam, da bodite točni. 

Hvala že vnaprej! 

 

Vaše prijave sprejemamo na naslednji povezavi  http://ethosland.eu/prijava/  

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

 

 

 

 

http://ethosland.eu/prijava/
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Program: 

 

• 6.15    zbiranje udeležencev na AP Lendava 

(Kolodvorska ulica 5b, 9220 Lendava) 

• 6.30     odhod iz AP Lendava  

 

• 6.45    zbiranje udeležencev na AP Murska Sobota 

(Slomškova ulica 40, 9000 Murska Sobota) 

• 7.00     odhod iz AP Murska Sobota  

 

• 9.00 – 10.30   Center Janeza Levca Ljubljana 

Karlovška 18, 1000 Ljubljana 

 

Center Janeza Levca Ljubljana je namenjen vzgoji in izobraževanju ter usposabljanju 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predvsem učencev z motnjami v 

duševnem razvoju in z avtizmom. Namenjen je tudi podpori rednim vzgojno 

izobraževalnim ustanovam; v obliki specialne pedagoške podpore učencem ter 

svetovanj in izobraževanj za strokovne delavce in starše. Veliko dejavnosti je 

namenjenih tudi zaposlovanju in socialnemu vključevanju. Najbolj odmevna primera 

sta pekarna Janez dela in hostel Pri Janezu. 

 

• 11.00 – 14.00  Grunt, zavod za socialno podjetništvo na   

    podeželju, socialno podjetje 

Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda 

 

Zavod Grunt delujejo kot zaposlitveni in izobraževalni center s področja socialne 

ekonomije in drugih vsebin, ki so povezane z razvojem socialne ekonomije na 

podeželju. Delujejo pa tudi kot zagovorniški center oseb z motnjo v duševnem razvoju, 

njihovih staršev, skrbnikov in sorojencev.   

Sedež imajo na kmetiji Zadrgal, kjer opravljajo različna kmetijska dela, kot so delo v 

hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, 

priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija. 

 

Zaposlitveni center Korak, d.o.o. 

Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj  - predstavitev bo potekala 

na Zavodu Grunt 

 

V Zaposlitvenem centru Korak se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz lesa, gline in 

papirja ter izvajanjem zelenega programa (urejanje okolice), čiščenjem prostorov, 

izvajajo manjša popravila in druga kooperacijska dela (etiketiranje, pakiranje). 
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• 14. 30 – 16.00  Gostilna dela Domžale - poklicno učenje  

    mladih - kosilo 

Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale 

 

Gostilna dela – poklicno učenje mladih v gostinstvu je eden izmed rezultatov projekta 

socialnega podjetništva Tovarna dela – vstop v svet iz leta 2010/2011. Oblikovanje 

modela učne delavnice z gostinsko dejavnostjo je bilo namenjeno poklicnemu učenju 

mladih, ki so zaradi nedokončane izobrazbe socialno izključeni iz družbe in oddaljeni 

od trga dela. V Gostilni dela usposabljajo in zaposlujejo mlade iz ranljive ciljne skupine. 

 

• 18.00     prihod na AP Murska Sobota 

 

• 18.30     prihod na AP Lendava 

 




