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       Kranj, 21. 4. 2022 

OBVESTILO 

Strokovna ekskurzija – Ogled gradbenega sejma 

MEGRA  

 

 

2. GG, 1. GA, 1. GB, 1. GC, 1. GD, 2. GA, 2. GB, 2. GC,  

3. GA, 3. GB, 3. GD, 1. GT, 2. GT, 3. GT, 1. GTPTI 

 

Datum izvedbe: četrtek, 21. 4. 2022 

Oddelki: 2. GG – 7 dijakov, 1. GA – 8 dijakov, 1. GB – 15 dijakov, 

1. GC – 1 dijak, 1. GD – 1 dijak, 2. GA – 8 dijakov, 

  2. GB – 7 dijakov, 2. GC – 1 dijak, 3. GA – 8 dijakov,  

  3. GB – 10  dijakov, 3. GD – 1 dijak, 1. GT – 25 dijakov,  

2. GT – 8 dijakov, 3. GT – 14 dijakov, 1. GTPTI – 1 dijak 

  (skupaj 115 dijakov) 
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Zbor: ob 7.00  na avtobusnem postajališču Kranj, štev. 1. 

Odhod avtobusov na pot proti Gornji Radgoni ob 7.10. 

Opis poti do cilja: Vožnja z avtobusom do Gornje Radgone. 

(časovni okvir vožnje = 2,5 do 3ure) Prihod na sejmišče – VSTOP 

JE PROST. Obisk sejemskega prostora pod vodstvom svojega 

spremljevalca. (časovni okvir ogleda sejma  2,5 ure – 3 ure).  

Vračanje v Kranj z avtobusom. Predviden prihod na avtobusno 

postajo Kranj – ob 16.00 uri. 

Tematika: gradbena mehanizacija in gradbena tehnologija  

Navodila udeležencem:  

 gradbene proizvode, pripomočke in naprave za izvajanje 

gradbenih del z radovednostjo opazujte in beležite 

slikovno gradivo na svoje telefončke, 

 opazujte postavitev in oblikovanje razstavnih površin – 

izberite najlepši »štant« in ga fotografirajte,  

 svoja nova znanja in spoznanja boste v šoli dokazovali z 

izdelki (miselnimi vzorci, plakati, poročili), 

 vaše učne aktivnosti bodo nagrajene z oceno pri 

strokovnih modulih.  

Priporočam resen in odgovoren pristop k delu na terenu. 

 

Med potjo in v času obiska sejma se obnašamo kot uglajeni, 

lepo vzgojeni in spoštovanja vredni mladi ljudje. 

 

Obutev in malica: Naročniki na šolsko malico –  prevzamejo svoj 

obrok na železniški postaji Kranj pred odhodom.  

Priporočam, da imate s seboj dovolj vode, da ne pride do 

dehidracije. Planirajte, da bo do 17.00 potrebno še kaj použiti. 

Kako ravnati z odpadno embalažo, mislim, da ni potrebno 

poudarjati, saj vse veste in znate. 

 

Bodite športno obuti in oblečeni, da boste z lahkoto opazovali in 

se osredotočili na razstavne eksponate in njihovo vsebino.  



 

3 
 

 

Želim vam prijetno izobraževanje izven šolskih prostorov. 

Organizatorica dejavnosti: Tatjana Božič Ogrin 
 

Spremljevalci:  

Jekovec Tatsiana, Jelenc Eva, Kavčič Boštjan, Kolar Živa, Lončar 

Irena, Franc Petrič, Verbič Joža, Zevnik Jure in 

 

Vodja SA gradbeništvo:      Ravnateljica: 

Tatjana Božič Ogrin, univ. dipl. ing. arh.    Nada Šmid, prof. 


