
 

 

 
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 IZLETU V  

GRADEC IN ČOKOLADNICO ZOTTER 

Obveščamo vas, da bomo v soboto, 8. 12. 2018 izvedli ekskurzijo v Gradec v organizaciji 

agencije OJLA. Izlet je nadstandarden in popolnoma neobvezen.  

Obiskali bomo čokoladnico Zotter, kjer bomo poizkušali raznovrstne kombinacije okusov. 

Ustavili se bomo v Gradcu in spoznali njegov čar, ki še prav posebno zaživi v predbožičnem 

času. 

Rok prijave je četrtek, 15. 11. 2018. Prijavite se tako, da nam posredujete izpolnjeno in 

podpisano prijavnico. Prijavnico oddate razrednikom ali nastavite v zbornici v moj predalček. 

Število mest je omejenih. 

 

Cena: 48,00 EUR 

Maribor, 25. 10. 2018  

Mojca Šumandl, profesorica nemščine 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA IZLET V GRADEC IN ČOKOLADNICO ZOTTER 

 

Ime in priimek dijaka/dijakinje: ____________________________________ 

Razred: _____________ 

Naslov dijaka/dijakinje: ___________________________________________ 

Ime in priimek staršev: ____________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Tel. št. staršev: ___________________________________________________ 

 

SOGLAŠAM, da se moj otrok udeleži izleta v Gradec in dovoljujem, da moje 

podatke oziroma podatke o naslovu mojega otroka posredujete agenciji Ojla. 

 

PODPIS STARŠEV: ___________________________________ 

 

KRAJ IN DATUM: ___________________________________ 

 

 

 

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


Program: 

Odhod avtobusa v dopoldanskih urah. Vožnja proti Avstriji. Prvi postanek bo v Zotterjevi čokoladnici, ki slovi 

po božansko okusni čokoladi. Iz raznovrstnih kombinacij kakava, sladkorja, kave, sadja, oreščkov,… so ustvarili 
več kot 180 slastnih čokoladnih okusov. Ogledali si boste celoten postopek proizvodnje čokolade in 

»sladkosnedi« kupili nekaj njihovih dobrot. 

Nadaljevanje poti do GRAZA, ki se v adventnem času ovije v prav skrivnostno podobo. Najprej se bomo z 

dvigalom odpeljali na grajski grič – mestni simbol SCHLOSSBERG z znamenito uro. 

Ogledali si bomo staro mestno jedro z glavnim trgom, Deželno hišo, katedralo,…, se sprehodili do reke Mure, 

kjer je od l. 2003 zgrajen »Otok na Muri« kot simbol evropske kulturne prestolnice. 

Za konec še obisk vsakoletnega predbožičnega sejma »Christkindlmarkt« ter nekaj prostega časa za nakupe. 

V zgodnjih večernih urah se bomo vrnili v Slovenijo. 

Vključeno: avtobusni prevoz, dvigalo na Grajski grič, vodenje in organizacija, darilo Ojlinega dobrega moža, 

vstopnina z ogledi, čokolado, mini živalskim vrtom v čokoladnici Zotter, drobne pozornosti in lepe želje. 

Doplačilo: riziko odpovedi 5€/osebo, rezervacija sprednjih sedežev 5€/osebo.  

Možni vstopi: Ljubljana, Domžale, Celje, Slovenska Bistrica, Maribor. 

Odhode iz posameznih mest bomo izpeljali ob minimalno 15 prijavljenih osebah. 

 

 

 

 


