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

Maribor, 28. september 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  četrtek, 14. 10. 2021 z  naslednjim  programom: 

 

 

8.30    Odhod z lastnimi avtomobili iz parkirišča Izobraževalnega centra Maribor ALI pa se dobimo malo  

              pred 9 uro pred podjetjem Tri Remi d.o.o. 
 

 

9.00 Obisk TRI –REMI d.o.o, Trubarjeva ulica 5,  Zgornja Polskava – ogled proizvodnje liofiliziranega  

             sadja in zelenjave in seznanitev s  proizvodi.  
 

10.00   Obisk OLJARNE FRAM – ogled najstarejše oljarne pri nas. Ogled proizvodnje, degustacija in obisk  

             tovarniške trgovine (možnost nakupa – gotovinsko plačilo).  
 

 

11.00 Obisk TURISTIČNE & EKO KMETIJE PRI BARONU, Planica pri Framu. Strokovni ogled kmetije, bio  

trgovine (možnost nakupa izdelkov), predstavitev ekološkega in permakulturnega kmetovanja. 

Na kmetiji bomo po ogledu imeli tudi  kosilo. 
 

 

 

Povratek v Maribor v popoldanskih urah. 

 
Cena ekskurzije 23 Eur. 
 
Prijave sprejema ga. Ksenija Ekart na tel. št. 040 196 117 ali na elektronsko pošto Ksenija Ekart 
(ksenijae@icp-mb.si ) najpozneje do torka 12. oktobra 2021 do 12.00 ure.  
Upoštevane bodo le prijave, za katere bo izvedeno plačilo za ekskurzijo. Plačilo je potrebno izvesti 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. Izpolnjen mora biti eden od pogojev 
PCT. S seboj imejte zaščitne maske.  
 

Dodatne informacije v zvezi s to ekskurzijo lahko dobite pri ga. Kseniji Ekart tel. 040 196 117.  
 
Lepo vabljeni.  
 
 
ZAMUDNIKOV  NE  ČAKAMO!                                                         Predsednica UO:                 

           Dr. Blanka Vombergar, l.r.  
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