
                             Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše 
 Ruše, 9. 12. 2022 

O K R O Ž N I C A št. 40 

 
 

OBVESTILO O ODHODU: EKSKURZIJA NA DUNAJ, ODHOD: SOBOTA, 10.12.2022   

V soboto, 10. 12. 2022 bo izvedena ekskurzija na Dunaj z agencijo Pohorje Turizem. Vsem 
prijavljenim dijakom posredujemo obvestilo o odhodu, ki smo ga dobili od turistične agencije. 

ODHOD:  SOBOTA, 10. 12. 2022 ob 6.00 uri izpred Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo 

Ruše, Šolska ulica 16.  (AVTOBUSNA POSTAJA PRI ŠOLI).Pobiramo tudi v Mariboru, na glavni 

avtobusni postaji, na Mlinski ulici, ob 6.20. Prosim, če ste na postaji nekaj minut prej (6.15). 

Predviden čas vožnje z vmesnimi postanki do Dunaja je okvirno 4 ure.  

PROGRAM EKSKURZIJE: ostaja takšen kot smo ga navedli v osnovni ponudbi. Prva točka ogleda 

bo zunanjost dvorca Schönnbrun, nato ogledi v mestu (Naravoslovni muzej/notranjost, sprehod 

do Štefanove cerkve, obisk božičnega sejma pred Mestno hišo, ogled Hundertwasserjeve hiše). 

Okoli 18.00 ure zbor potnikov in vožnja domov, prihod do 22.00.  

DENARNA VALUTA: Tako kot pri nas, lahko tudi v Avstriji plačujete z Euri. Cene so nekoliko višje 

kot pri nas: kava stane 2,00 – 3,00 EUR, prav tako osvežilna pijača. Prigrizek (sendvič, kos pizze) 

lahko dobite za ceno od 5,00 – 7,00 EUR. Svetujemo vam prehrano iz nahrbtnika, sicer pa bo ob 

poti in v mestu tudi precej možnosti za prehrano (stojnice na sejmu ali restavracije).  

VREMENSKE RAZMERE: Napovedane so zimske temperature, z možnostjo padavin. Svetujemo 

temu primerna oblačila (topla bunda, kapa, šal, rokavice, dežnik). Predvsem se udobno obujte, 

saj bo v mestu kar nekaj hoje.        

OBVEZNO: Vzemite vaš osebni dokument – potni list ali osebno izkaznico (preverite veljavnost 
dokumenta!). 
 

OBVESTILO ZA DIJAKE IZ DIJAŠKEGA DOMA, KI BODO SPALI V DD IZ PETKA 9.12.2022 NA 
SOBOTO 10.12.2022! 

V DIJAŠKEM DOMU PRESPI 29 DIJAKOV! 
V petek imate vsi tisti, ki spite v DIJAŠKEM DOMU KOSILO. Na kosilo lahko greste med 
glavnim odmorom ali do 12.00. 
Za večerjo boste dobili Lp, ki jih v petek zvečer dvignete pri vzgojiteljih. V popoldanskem 
času v dd dežurajo dežurni vzgojitelji, ponoči nočni vzgojitelj. 
Zajtrk v soboto lahko dobite pri nočnem vzgojitelju od 5.00 dalje (kruh, namazi, mleko...). 

 
Organizatorica ekskurzije:    Ravnatelj GSŠKF Ruše: 
Klavdija Podlesnik, prof.     Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh  
          
Obveščeni: 

- vsi letniki preko eAsistenta 

- strokovni delavci GSŠKF Ruše preko eAsistenta 

- evidenca GSŠKF Ruše 


