
DRUŠTVO ŽIVILSKIH IN PREHRANSKIH STROKOVNIH 
DELAVCEV SEVEROVZHODNE SLOVENIJE  
M A R I B O R, Židovska ul. 1 
Elektronska pošta: drustvozivilcev@gmail.com   

Maribor, 27. avgust 2021                    AKTIVNI ŽE 59 LET  

V   A   B   I   L   O 
 
 

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije Maribor, Židovska 1, 
prireja v okviru letnega programa dela za leto 2021 
 

ENODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO V PREKMURJE – NA GORIČKO 
v  četrtek, 16. 09. 2021 z  naslednjim  programom: 

 

 

7.00    Odhod avtobusa izpred AVTOBUSNE POSTAJE MARIBOR, Mlinska ulica 1               
 

 

8.30 Obisk DOMAČIJE MALA ROSA, Stanjevci 6 – ogled in predstavitev pridelave in predelave zelišč, 

sadja in vrtnic in vseh domačih proizvodov iz njih 
 

 

9.30 Obisk PREDELAVE SADJA IN ZELENJAVE - GJERGJEK ŠTEFAN – KOVAČEVCI 28 – ogled in 
predstavitev predelave sadja v sokove in zelenjave 

 
 

 

11.00  Obisk DOŽIVLJAJSKEGA PARKA VULKANIJA, GRAD 174 v Krajinskem parku Goričko – na ogled   

Muzeja, filmov in doživetja Vulkanije nas bo popeljal krtek Oli 
 

 

 

13.00  Kosilo  
 

14.00  Obisk GRADU V GRADU NA GORIČKEM, Grad 191 – ogled in predstavitev gradu s 365 sobami in 

stalnih in občasnih razstav, ki trenutno potekajo na gradu in ogled okolice.  

 

 

Povratek v Maribor v poznih popoldanskih urah. 
Cena po udeležencu znaša 38 € (ob udeležbi najmanj 20 udeležencev) in zajema stroške avtobusnega 
prevoza, vstopnin, degustacij, kosila in organizacije ekskurzije. 
 
Prijave sprejema ga. Marija Sraka na tel. št. 041 741 204 ali na elektronsko pošto  Marija Sraka 
(marija.sraka25@gmail.com) do zasedbe 44-sedežnega avtobusa oz. do zasedbe po predpisih glede 
korona virusa Covid 19 najpozneje do ponedeljka 13. septembra 2020 do 12.00 ure. Upoštevane bodo 
le prijave, za katere bo vplačana kotizacija. Kotizacijo je potrebno vplačati na TRR Društva živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev SVS v Mariboru; številka 04515-0000464653 pri Novi KBM, BIC 
KBMAS/2X.   
Zaradi izvajanja obveznih ukrepov za zaščito pred boleznijo covid-19 vljudno prosimo, da se na 
ekskurzijo ne prijavijo osebe, ki so v zadnjih 14 dneh pred ekskurzijo kazale znake te bolezni, so v 
karanteni ali samoizolaciji. Upoštevati se morajo PCT predpisi. S seboj imejte zaščitne maske.  
 
Dodatne informacije v zvezi s to ekskurzijo lahko dobite pri ga. Mariji Sraka na tel. 041 741 204.  
 
Obogatimo svoje strokovno znanje in spoznajmo novosti na področju živilstva v Prekmurju.  
Lepo povabljeni. 
ZAMUDNIKOV  NE  ČAKAMO!                                                         Predsednica UO:                 

           Dr. Blanka Vombergar, l.r.  
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