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Dvodnevna strokovna ekskurzija  
na Dunaj 

sreda 15. 3. 2023 & četrtek 16. 3. 2023 

 

Spoštovani dijakinje in dijaki ter starši oz. skrbniki dijakov. 

Dijakinje in dijaki 4.Ea razreda in 1.Ei razreda se bodo v sredo, 15. 3. 2022, in četrtek, 16. 3. 
2022, udeležili strokovne ekskurzije na Dunaj. Ekskurzija je del interesnih dejavnosti (ID) –
obvezne izbirne vsebine (OIV) in pokriva področje naravoslovja, družboslovja in tehnike oz. 
stroke.  

Program ekskurzije: 

1. dan: Prvi dan je namenjen strokovnim ogledom oz. tehnični stroki. Odhod izpred Šolskega 
centra Kranj je ob 4. uri zjutraj. Pot nas bo vodila iz Slovenije skozi avstrijsko Štajersko, Spodnjo 
Avstrijo do Dunaja. Ogledali si bomo sežigalnico odpadkov Spittelau, ki je tudi toplarna in 
elektrarna. S toplo vodo oz. daljinskim ogrevanjem oskrbuje ok. 60.000 gospodinjstev letno. 
Proizvodnja električne energije pa je dovoljšna za oskrbovanje 50.000 gospodinjstev. 
Zunanjost sežigalnice je oblikoval avstrijski arhitekt Friedensreich Hundertwasser. Ogledali si 
bomo tudi hidroelektrarno Freudenau, ki je del skupine elektrarn na Donavi. HE Freudenau 
obratuje od leta 1999, njena inštalirana moč je 172 MW, letna proizvodnja električne energije 
pa ok. 1,052,000 MWh. Sledil bo prevoz do hotela. Po namestitvi v hotelu se bomo odpeljali v 
zabaviščni park Prater in na večerjo. Nočitev.  

2. dan: Drugi dan je namenjen naravoslovni in družboslovnim znamenitostim Dunaja oz. 
Avstrije. Po zajtrku se bomo odpravili v center Dunaja. Z avtobusom se bomo zapeljali po Ringu 
in si ogledali znamenitosti okoli njega (Dunajska državna opera, narodno gledališče na Dunaju 
- Burgtheater, observatorij Urania, mestni park, …). Sledil bo sprehod po starem delu Dunaja 
skozi cesarski dvor Hofburg do Grabna in nato do trga Stephansplatz oz. do cerkve svetega 
Štefana. Po ogledu središča mesta se bomo odpravili  do Vojaškega muzeja, kjer bo sledil ogled 
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stalnih vojaških zbirk. Po ogledu se bomo odpeljali proti domu. V Kranj bomo prišli v večernih 
urah. 

Cena ekskurzije: 159 € 

Cena oz. strošek ekskurzije na dijaka je 159 €; cena je izračunana na podlagi oz. ob upoštevanju 
45 udeležencev ekskurzije oz. dijakov. Stroške nad 159 € pokrije šola. Plačilo se izvede v dveh 
obrokih po položnici, in sicer januarja in februarja. V ceno je vključeno: prevoz s turističnim 
avtobusom, prenočišče z zajtrkom, večerja v zabaviščnem parku Prater, vsi ogledi (sežigalnica 
Spittelau, HE Freudenau, Vojaški muzej), vodenje in organizacija. Zaradi višje sile se lahko 
program delno spremeni; pri tem se kvaliteta ekskurzije ne zmanjša, cena ekskurzije na dijaka 
pa ne poviša. 


