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PREDBOŽIČNI DUNAJ – EKSKURZIJA ZA DIJAKE GIMNAZIJE ŠC VELENJE 
(izbirno) 

V soboto, 10. 12. 2022, bomo izvedli izbirno umetniško ekskurzijo na Dunaj. Ogledali si bomo dve 
razstavi: »Idoli in rivali« v Umetnostnozgodovinskem muzeju (Kunsthistorisches Museum) in razstavi 
»Od Moneta do Picassa« ter »Basquiat« na razstavišču Albertina. Sprehodili se bomo do mestnih 
znamenitosti, med drugim cesarske palače Hofburg, katedrale sv. Štefana ter Zacherlove hiše, 
mojstrovine arhitekta Jožeta Plečnika, in si privoščili odmor za kosilo. Po končanih ogledih bomo imeli 
še nekaj časa za obisk adventnega sejma pred mestno hišo. 

ODHOD: sobota, 10. 12. 2022, ob 4.30 s parkirišča pred Bazenom Velenje (nad Avtobusno postajo 
Velenje) – zbor na lokaciji ob 4.20. 

PRIHOD: sobota, 10. 12. 2022, okoli 23.30 na parkirišče pred Bazenom Velenje (nad Avtobusno postajo 
Velenje). 

Prevoznik: APS Velenje 

Cena ekskurzije: okvirna cena za dijake je 30 EUR, ki se lahko spreminja glede na število prijav. Dijaki 
do 19. leta starosti imajo prost vstop (ob predložitvi osebne izkaznice!) tako v Albertino kot tudi v 
Umetnostnozgodovinski muzej. Odrasli sopotniki doplačajo za vstopnine max. 40 EUR. 

Učitelji spremljevalci so: Janja Hren, prof., Aleksandra Dolenec Gojević, univ. dipl. arhitektka, mag. 
Nataša Tajnik Stupar in Uršula Skornšek, akad. slikarka. 

Dijaki naj imajo s seboj EVROPSKO KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, OSEBNI DOKUMENT, 
malico (brezalkoholno pijačo in prigrizke), 3 EUR gotovine za plačilo vodenega ogleda v 
Umetnostnozgodovinskem muzeju in podpisano IZJAVO O ODGOVORNOSTI.  

Dijaki bodo strošek ekskurzije poravnali z izdano položnico. 

Za aktiv likovnih predmetov pripravila:                                             Ravnateljica:                                                                                                                                                                   
Uršula Skornšek, akad. slikarka                                                           Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih. 
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PROGRAM EKSKURZIJE – PREDBOŽIČNI DUNAJ 
 
 
SOBOTA, 10. 12. 2022, odhod ob 4.30 – Bazen Velenje (nad AP Velenje) 
 
 
 

V soboto, 10. 12. 2022, se bomo zbrali zjutraj ob 4.20 na parkirišču pri Bazenu Velenje in se ob 
4.30 odpravili proti Dunaju. Ob avtocesti bomo imeli en postanek za okrepčilo in toaleto, nato 
pa nadaljevali pot proti cilju, kamor bomo prispeli okrog 10. ure.  
 
Od postajališča, kjer nas bo odložil avtobus, se bomo sprehodili proti 
Umetnostnozgodovinskem muzeju (Kunsthistorisches Museum), kjer bomo ob 11.00 in 11.15 
imeli voden ogled razstave »Idoli in rivali«.  
 
Okrog 13.00 bo sledil sprehod po mestu in ogled mestnih znamenitosti, med drugim cesarske 
palače Hofburg, katedrale sv. Štefana ter Zacherlove hiše, mojstrovine arhitekta Jožeta 
Plečnika, ter odmor za kosilo.  
 
Ob 15.00 se bomo odpravili v muzej Albertina na ogled stalne zbirke »Od Moneta do Picassa« 
ter retrospektivne razstave »Basquiat«. 
 
Ogledom bo sledil še sprehod do božičnega sejma, kjer bodo imeli dijaki 1 uro prostega časa. 
 
Odhod z Dunaja bo ob 18.00. 
 
 
Veselimo se druženja z vami! 

 
 
 

 
 


