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OBVESTILO O STROKOVNI EKSKURZIJI – PREKMURJE IN RADGONSKE 
GORICE 

Spoštovani starši, 
v petek, 6. aprila 2018, bomo za  dijake turistične in gostinske usmeritve (GTT3, GH3 in 
GT2 -  PTI) organizirali pouk na terenu oz. strokovno ekskurzijo po Prekmurju in Radgonskih 
goricah. 50 dijakov bodo spremljale 4 profesorice: Vesna Robnik, Mateja Gorišek, Barbara 
Gašperšič Vodopija in Marja Založnik. Vodja ekskurzije: Barbara Gašperšič Vodopija 
Cilj ekskurzije je spoznavanje gastronomskih, zgodovinskih, geografskih oz. turističnih 
znamenitostih Maribora, Radencev in Gornje Radgone. Strokovna ekskurzija je načrtovana v 
okviru strokovnih modulov: naravna in kulturna dediščina, kulinarika in vina Slovenije, 
ponudba jedi in pijač in hotelska in receptorska dela in je za dijake po programu obvezna, saj 
pridobijo ocene pri modulih glede na svoje zadolžitve. Dijaki GTT3, GT2 - PTI  in GH3 bodo  
imeli svoje zadolžitve v okviru pouka. 

Okvirni program strokovne ekskurzije: 
Odhod z glavnih avtobusnih postaj: Slovenj Gradec (ob 7.30), Dravograd (7.40), Muta šola 
(ob 7.50) in Muta (ob 7.55). Povratek: ob 15.30 uri  (Gornja Radgona) in prihod v Slovenj 
Gradec okoli 18.30.  
Dijaki bodo v zgodnjih jutranjih urah vstopali na vstopnih postajah po seznamu. Prvi 
postanek bo ob 8.30 v Mariboru, kjer si bomo najprej ogledali glavni trg Maribora in 
sinagogo. Nadaljevali bomo vožnjo do Radencev, kjer smo dogovorjeni za enouren voden 
ogled hotela Radin in nato kosilo. V vinski kleti Radgonske gorice, Gornja Radgona, 
bomo imeli dvourni ogled kleti, predstavitev vin ter strokovno vodeno degustacijo. Prihod v 
Slovenj Gradec do 18.30. 
Cena ekskurzije je 18 EUR po osebi in zajema vožnjo s turističnim avtobusom podjetja 
Izletnik. 
Obvestila: Vpišite se v seznam vstopnih postaj in izberite mesni ali vegetarijanski meni za 
kosilo. Priporočamo udobno obutev za hojo in malico iz nahrbtnika vsaj do 12. ure. S seboj 
imejte osebno in zdravstveno izkaznico. Upoštevajte  navodila glede priprave na ekskurzijo 
in zadolžitve izvedite v dogovorjenem roku. Glede na to, da je to praktični del pouka zunaj 
šolskih klopi, velja v celotnem času trajanja ekskurzije šolski red, predvsem pa se držati 
navodil ob degustaciji vin.  
Želimo vam, da bi na tej strokovni ekskurziji doživeli veliko novih in zanimivih izkušenj ter 
spoznanj.  

Slovenj Gradec, 15. 3. 2018                                 Ravnatelj: Bernard Kresnik, univ. dipl ekon 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------odreži!!! 
IZJAVA 

Spodaj podpisani ________________________ dovoljujem svojemu sinu/ hčeri, da se  
v petek, 6. 4. 2018, udeleži strokovne ekskurzije po Prekmurju in Radgonskih Goricah, ki je organizirana po 

učnem programu pod vodstvom g. Vesne Robnik, ge. Mateje Gorišek, ge. Marje Založnik in ge. Barbare 
Gašperšič Vodopija pri modulih naravna in kulturna dediščina, kulinarika in vina Slovenije, ponudba jedi in pijač in 
hotelsko receptorska dela ter praktični pouk turizma. 
 
Dijak/inja________________________ izjavljam, da bom v celoti spoštoval (-a) dogovor z učitelji in zgoraj 
napisana izhodišča, ter določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Potrjujem, da bom dosledno upošteval 
(-a) navodila spremljevalcev in se vedel (vedla) v skladu s splošno veljavnimi  normami.  
V primeru kršitev prevzamem  nase vso materialno in moralno odgovornost  in škodo. 
 
Kraj in datum: __________________            Podpis staršev:  _______________________________ 
 
                Podpis dijaka/dijakinje:  _________________________ 
 


