
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ 
Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj,  

tel: 04/255 97 00, fax: 04/255 97 10, o-sjkranj.kr@guest.arnes.si 

 

 

                                                     SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI ! 

 

VABILO NA STROKOVNO EKSKURZIJO: 

OGLED SLIKARSKE RAZSTAVE GUSTAVA KLIMTA in arhitekta JOSEFA 

HOFMANNA NA DUNAJU 

(v palačah Zgornjem in Spodnjem Belvederu) 

 

SOBOTA, 19. 11. 2011 

 

 Le malokrat imamo priliko od blizu videti umetniška dela slikarjev svetovnega slovesa, zato 

vas tokrat vabimo na ogled umetniškega opusa slikarja GUSTAVA KLIMTA (1862 – 

1918), na Dunaju.  

Strokovno ekskurzijo bomo organizirali v sklopu nadstandardnega programa šole in sicer za 

učence , ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje ter učence osmih in devetih razredov. 

Program: 

Odhod izpred matične šole v jutranjih urah. Vožnja mimo Ljubljane, Maribora in Gradca proti 

Dunaju. Zgodovina Dunaja je dolga in burna, vsako obdobje je pustilo sledove, najbolj 

pa cesarji in cesarice ter umetniki, ki so ustvarjali po njihovem naročilu. Najprej se bomo 

zapeljali po Ringu okoli središča mesta in občudovali univerzo, mestno hišo, parlament, 

muzeje, gledališča, razne palače, med njimi Uranio – delo slovenskega ahritekta Maksa 

Fabianija, ter stavbo Secesije. Sprehodili se bomo mimo cesarske palače Hofburg vse do 

znamenite gotske katedrale sv. Štefana , ter dalje do Zacherlove hiše, ki jo je ustvaril naš 

arhitekt Jože Plečnik. 

Nato bo na vrsti BELVEDERE. 

Palači Spodnji in Zgornji Belvedere je v 18. stol. dal zgraditi princ Evgen Savojski. Delo je 

zaupal takrat vodilnemu baročnemu arhitektu Hildebrandtu. Palači sta povezani s čudovitimi 

vrtovi in sodita med največje arhitekturne spomenike baroka. V Zgornjem Belvederu si 

bomo ogledali stalno zbirko del GUSTAVA KLIMTA, vodilnega predstavnika dunajske 

secesije. V Spodnjem Belvederu pa razstavo, kjer so ob bok G. Klimtu postavili še 

njegovega sodobnika, arhitekta in oblikovalca Josefa Hoffmanna ( 1870-1956). Njuno 

intenzivno sodelovanje npr. pri razstavi Dunajske secesije 1902 ter pri palači Stoclet v Bruslju 

(1905-12) je rodilo nove evropske standarde pri umevanju celostne umetnine! 

Po ogledih sledi vožnja po isti poti proti domu. 

Strokovno ekskurzijo organizira Turistična agencija QUO VADIS. V ceno je vključeno 

prevoz z udobnim turističnim avtobusom, strokovno vodstvo po razstavi v spodnjem 

Belvederu, osnovno nezgodno zavarovanje, vodstvo in organizacija. Vstopnine za otroke ni. 

Cena je odvisna od števila potnikov: 

CENA: 42,00 EUR pri udeležbi najmanj 45 učencev 

             47,00 EUR pri udeležbi najmanj 40 učencev 

 

             62,00 EUR pri udeležbi najmanj 30 učencev 

Če se boste odločili za strokovno ekskurzijo, vas prosim, da izpolnite priloženo 

prijavnico in izjavo staršev, ter ju vrnete učiteljici likovne vzgoje ( Romana Renko, 

Okorn Erna) najkasneje do PONEDELJKA 14. 11. 2011. Oddate jo lahko tudi v 

zbornico šole.  Prijava k ekskurziji je zavezujoča. 

 

                                       S spoštovanjem in lep pozdrav!            

 Kranj, 24.10.2011                                                                       Romana Renko prof. lik. ped. 
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Palača Belvedere 


