
 

 

 
Z znanjem rastemo in se povezujemo. 
 

 
Izobraževalni center Piramida Maribor 

Srednja šola za prehrano in živilstvo 
Višja strokovna šola 

Medpodjetniški izobraževalni center 
 

Park mladih 3, 2000 Maribor,  www.icp-mb.si 

 

OBVESTILO STARŠEM O STROKOVNI EKSKURZIJI  

V ŠOL. LETU 2018 / 2019 

 

Obveščamo vas, da bomo od 11.10. 2018 – 13.10.2018  izvedli ekskurzijo v Avstrijo in 

Nemčijo v organizaciji agencije Kompas. Izlet je nadstandarden in popolnoma neobvezen, 

namenjen je vsem dijakom.  

Cena je okrog 280 EUR  (odvisno od števila potnikov). 

V ceno so vključene: vse vstopnine, avtobusni prevoz po programu, 2 nočitev z zajtrkom in 

večerjo v mladinskem hotelu, slovensko vodenje in organizacija potovanja. 

Število mest je omejeno. Ko se zapolni število prostih mest na avtobusu, prijava ni več 

možna!  

  

Rok prijave je sreda, 20.6.2018. Prijavite se tako, da nam posredujete izpolnjeno in 

podpisano prijavnico.  

 

Maribor, 11. 6. 2018     

Mojca Šumandl, profesorica nemščine 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA STROKOVNO EKSKURZIJO V  

AVSTRIJO IN NEMČIJO 

 

Ime in priimek dijaka/dijakinje: ____________________________________ 

Razred: _____________ 

Naslov dijaka/dijakinje: ___________________________________________ 

Ime in priimek staršev: _____________________________________________ 

Tel. št. staršev: ___________________________________________________ 

 

SOGLAŠAM, da se moj otrok udeleži strokovne ekskurzije in dovoljujem, da 

moje podatke oziroma podatke o naslovu mojega otroka posredujete agenciji 

Kompas. 

 

PODPIS STARŠEV: ___________________________________ 

 

KRAJ IN DATUM: ___________________________________ 

http://www.icp-mb.si/


avtobus – 3 dni 

Termin: 

 11.10.2018 – 13.10.2018  

 

Rok prijave: 20.6.2018 

Min.štev.udel.: 45 

 Okvirni program: 

 

1. dan: Maribor – Salzburg 

 

Ogled rudnika soli Hallein. V Halleinu pri Salzburgu se nahaja eden najstarejših rudnikov soli na svetu: 

pridobljena sol je za ljudi pomenila vir preživetja, zagotavljala nadškofijam bogastvo in mestu 

Salzburg prinesla njegov današnji sijaj.  

Ogled proizvodnje in degustacija v pivovarni Stiegl. Ogled Salzburga. 

Večerja  in nočitev v hostlu. 

 

 

 
 

2. dan: Günzburg – Legoland 

 

Zajtrk v hostlu. 

Odhod v Legoland. Legoland je sestavljen iz več kot 50 milijonov LEGO kock. V tematskem parku 

bomo obiskali številne atrakcije, ki zagotavljajo nepopisno zabavo. Priporočamo vožnjo z vlakcem 

smrti, leteči Ninjagoti, vožnjo z LEGO avtomobili, vožnjo »po rudniških jaških«, svet mumij, svet 

piratov in različne predstave… Videli bomo, kako naše najljubše igrače izdelujejo in jih po želji v 

njihovi tovarniški trgovini tudi kupili.  

Večerja in nočitev v hostlu. 

Salzburg – Legoland – 

Allianz Arena – München 



 
 

3. dan: Allianz Arena - München – Maribor 

 

Zajtrk v hostlu. 

Ogled nogometnega stadiona - Allianz Arena, kjer od sezone 2005/06 delujeta dva profesionalna 

nogometna kluba FC Bayern München in TSV 1860 München .  

Popoldne bomo obiskali največji tehnični muzej na svetu – NEMŠKI MUZEJ ZNANOSTI IN 

TEHNOLOGIJE, kjer je na površini 40.000 m2. razstavljenih več kot 15.000 eksponatov. Spremljali 

bomo razvoj posameznih disciplin vse od začetkov pa do najnovejših pridobitev in odkritij. 

Vožnja proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih urah. 

 

 

 

 


