Literarna ekskurzija
sreda, 29. 5. 2019
Koroška; ogled domačije Prežihovega Voranca v Kotljah, ogled
Minimundusa in Celovca


Prevoz



Voden ogled Prežihove bajte v Kotljah



panoramski ogled Celovca



Ogled Minimundusa v Celovcu



Zunanji ogledi po programu



Spremstvo na poti



Vstopnine vključene v ceno



Osnovno nezgodno zavarovanje



DDV in organizacija potovanja

Najprej se bomo ustavili

v Kotljah, kjer bomo imeli voden ogled rojstne hiše pisatelja Lovra

Kuharja - Prežihovega Voranca. Nadaljevanje poti proti prestolnici Avstrijske Koroške - Celovcu.
Sledil bo panoramski ogled mesta z avtobusom. Nato bomo obiskali park Minimundus, kjer si
bomo lahko ogledali največje svetovne znamenitosti v pomanjšani obliki, med njimi tudi naš NUK
in Blejski otok. Posebnost Minimundusa je, da so pomanjšane znamenitosti grajene iz enakega
gradbenega materiala kot originali.
Cena ekskurzije je 27 € in jo organizira Turistična agencija Palma. Plačilo je po položnici. Odhod je ob
7.00 z Glazije. Dijaki se zberejo 10 minut pred odhodom. Dežurni dijaki prevzamejo malico pred
odhodom.
Dijaki naj bodo okoliščinam primerno opremljeni (obutev in oblačila, nahrbtnik s pijačo in morebitno
hrano, žepnina). S seboj morajo imeti tudi obvezno osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list
/tuji državljani ustrezne dokumente za potovanje v Avstrijo). Potrebno je izpolniti tudi obrazec Soglasje
staršev. Ker je ekskurzija celodnevna, se prihod domov pričakuje v poznih popoldanskih urah.

Ekskurzija je obvezna in spada v del OIV (obvezne izbirne vsebine).

1. avtobus

1. c 30 dijakov
1. d 15 dijakov
spremljevalci: Maja Antonič, Jasmina Petek, Andrej Jenuš
2. avtobus

1. kta 31 dijakinj
1. d 15 dijakov
spremljevalci: Danijel Berden, Maja Barbara Kokot, Zdenka Salobir

Literarna ekskurzija
sreda, 29. 5. 2019
Vrhnika; ogled Cankarjeve spominske hiše,

tematska pot Po poteh

Cankarjeve mladosti


Prevoz



Ogled Cankarjeve hiše



Voden ogled tematski poti Po poteh Cankarjeve mladosti



Zunanji ogledi po programu



Spremstvo izleta



Vstopnine vključene v ceno



Osnovno nezgodno zavarovanje



DDV in organizacija potovanja

Vrhnika je kraj v osrednji Sloveniji, ki leži na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Njena pokrajina je
zelena – barje, hriboviti svet in reka Ljubljanica, ki izvira prav na Vrhniki in daje pečat pokrajini. Znana
pa je tudi kot rojstni kraj znanega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Na Vrhniki nanj poleg
njegove spominske hiše opominjata še spomenik in pa tematska pot, ki s sedemnajstimi obeležji
pripoveduje zgodbo o življenju Ivana Cankarja. Med drugim vodi do »enajste šole pod mostom« in
cerkve sv. Trojice, ki ju Cankar večkrat kot tridesetkrat omenja v svojih delih. Pot se konča v Močilniku,
ob izvirih reke Ljubljanice. Skupaj z lokalnim vodnikom se bomo podali na ogled po tematski poti in ga
zaključili z obiskom spominske hiše. Po ogledu nekaj prostega časa za okrepčilo v Vrhniki.
Cena ekskurzije je 27 € in jo organizira Turistična agencija Palma. Plačilo je po položnici. Odhod je ob
7.15 z Glazije. Dijaki se zberejo 10 minut pred odhodom. Dežurni dijaki prevzamejo malico pred
odhodom.
Dijaki naj bodo okoliščinam primerno opremljeni (obutev in oblačila, nahrbtnik s pijačo in morebitno
hrano, žepnina). Potrebno je izpolniti tudi obrazec Soglasje staršev. Ker je ekskurzija celodnevna, se
prihod domov pričakuje v poznih popoldanskih urah.

Ekskurzija je obvezna in spada v del OIV (obvezne izbirne vsebine).

3. avtobus

1. a 30 dijakov
1. ktb 15 dijakinj
spremljevalke: Alenka Košec Klarić, Mojca Pavlič, Tjaša Veber Stajnko
4. avtobus

1. b 31 dijakov
1. ktb 15 dijakov
spremljevalke: Petra Pižmoht, Saša Lužar, Katarina Čolović

Literarna ekskurzija
sreda, 29. 5. 2019
Gorenjska; Prešernova rojstna hiša v Vrbi, Bohinjsko jezero, slap Savica,
Bled


Prevoz



Ogled Vrbe– obisk Prešernove rojstne hiše



Ogled slapa Savica in postanek ob Bohinjskem jezeru



Postanek na Bledu, sprehod



Spremstvo izleta



Vstopnine vključene v ceno



Osnovno nezgodno zavarovanje



DDV in organizacija potovanja

Peljali se bomo do Bohinja in se ustavili v Ribčevem lazu ter se povzpeli do slapa Savica. Ta prav
gotovo sodi med tiste bolj znane slapove, ki imajo pridih romantike in poseben zgodovinski pomen. Je
eden najbolj obiskanih slovenskih slapov in ima tudi velik turistični pomen v bohinjskem koncu. Ob
povratku iz Bohinja še postanek na Bledu, kjer bo nekaj prostega časa za sprehod in malico. Pot
bomo nadaljevali do rojstne hiše našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
Prešernova rojstna hiša v Vrbi
Hiša, v kateri se je leta 1800 rodil dr. France Prešeren, je bila zgrajena v 16. stoletju. Pri hiši se je po
domače reklo pri Ribč. Prvotna, deloma lesena stavba je po kasnejših pozidavah postala tipična
gruntarska hiša. Današnjo podobo je dobila po požaru, ki je leta 1856 prizadel Vrbo. Leta 1938 je bila
hiša odkupljena, gospodarsko poslopje ob njej pa je ostalo v lasti Ribčevih. 21. maja leta 1939 je bila
Prešernova hiša z veliko slovesnostjo odprta za javnost kot muzej. Veža, hiša in kamra so opremljene
s pohištvom in predmeti iz časa Prešernovega življenja, prav takšna kot nekoč je še danes črna
kuhinja, v nekdanji žitnici pa je urejena stalna razstava o življenju in delu pesnika.
Cena ekskurzije je 27 € in jo organizira Turistična agencija Palma. Plačilo je po položnici. Odhod je ob
7.30 z Glazije. Dijaki se zberejo 10 minut pred odhodom. Dežurni dijaki prevzamejo malico pred
odhodom.
Dijaki naj bodo okoliščinam primerno opremljeni (obutev in oblačila, nahrbtnik s pijačo in morebitno
hrano, žepnina). Potrebno je izpolniti tudi obrazec Soglasje staršev. Ker je ekskurzija celodnevna, se
prihod domov pričakuje v poznih popoldanskih urah.

Ekskurzija je obvezna in spada v del OIV (obvezne izbirne vsebine).

5. avtobus

1. e 30 dijakov

spremljevalki: Irena Kragel, Franja Dobrajc

