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ŠIFRA 

 
PROGRAM VSEBINA PROGRAMA CENA ZAJEMA: CENA/učenca v € 

 

 
A/OŠ-1 

 

M. SOBOTA Z 
OKOLICO 

 

- odhod ob 8.00 uri izpred OŠ 
- M. Sobota – ogled Pokrajinskega muzeja 
- Petanjci  - obisk Vrta spominov in tovarištva, 
   prosto za igro  
- prihod domov cca ob 15.00 uri 

- avtobusni prevoz, vstopnine za ogled  
Pokrajinskega muzeja v M. Soboti, lokalno vodenje, 
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije,  DDV. 

 
16,00 € / 45 in več učencev 
17,00 € / 40 - 44 učencev 
18,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-2 

 
 

PLEČNIKOVE 
STOPINJE 

v Prekmurju 

 

- odhod ob 8.00 uri izpred OŠ 
- M. Sobota – ogled Pokrajinskega muzeja 
- Filovci – ogled domače obrti (lončarstvo)  
- Bogojina  - ogled cerkve Gospodovega 
  vnebovzetja, delo arhitekta Jožeta Plečnika, 
- prihod domov cca ob 15.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, vstopnine za ogled  
Pokrajinskega muzeja, lončarstva, lokalno vodenje, 
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije,  DDV. 

 
19,00 € / 45 in več učencev 
20,00 € / 40 - 44 učencev 
21,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-3 

 
 

 
LJUTOMER 
Z OKOLICO 

 

- odhod ob 8.00 uri izpred OŠ 
- Ljutomer – ogled starega dela mesta in 
  prosto   za sladoled 
- Razkrižje – ogled Kovaškega muzeja in 
  sprehod do Ivanovega izvira 
- Ižakovci  - ogled »Otoka ljubezni«, ogled     
mlina, vožnja z brodom in  prosto za igro 
- prihod domov cca ob 16.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, vstopnine za ogled Kovaškega 
muzeja in Otoka ljubezni, lokalno vodenje, osnovno 
nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo 
ekskurzije,  DDV. 

 
Doplačilo: ogled prazgodovinske naselbine s 

prikazom življenja v naselbini (150 €/skupino) 

 
21,00 € / 45 in več učencev 
22,00 € / 40 - 44 učencev 
24,00 € / 35 - 39 učencev 

A/OS-4 VULKANIJA 

 

- odhod ob 8.00 uri izpred OŠ 
- Ratkovci – ogled medičarstva 
 - Tromeja – sprehod do stika treh dežel 
(Slovenije, Avstrije in Madžarske) 
- Serdica  - ogled čebeljega gradiča 
- Grad – ogled doživljajskega parka Vulkanija 
- prihod domov cca ob 17.00 uri 

- avtobusni prevoz, vstopnine za ogled medičarstva, 
čebeljega gradiča in doživljajskega parka Vulkanija,  
lokalno vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje 
potnikov, organizacijo ekskurzije,  DDV. 
 
Doplačilo: vožnja z vlakcem 40 minut (2€/osebo) 

 
28,00 € / 45 in več učencev 
29,00 € / 40 - 44 učencev 
32,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-5 

 
 

POTEP PO 
PTUJU 

 IN OKOLICI 

 

- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ 
- Ljutomer – vožnja skozi mesto 
- Ptuj – ogled grad z muzejem, sprehod po 
mestu 
- Gorišnica – ogled Dominkove domačije 
- Moškanjci – postanek na letališču 
- prihod domov cca ob 16.00 uri 

- avtobusni prevoz, vstopnine za ogled muzejske 
zbirke na Ptujskem gradu in Dominkove domačije, 
vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije,  DDV. 

 
23,00 € / 45 in več učencev 
24,00 € / 40 - 44 učencev 
26,00 € / 35 - 39 učencev 
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A/OŠ-6 

 
 

 
OLIMJE – 
ROGATEC 

 

- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ 
- Rogatec – ogled muzeja na prostem 
- Olimje – ogled samostanske lekarne in cerkve, 
  čokoladni butik,  Ježovnikova kmetija, koča pri 
  Čarovnici 
- prihod domov cca ob 19.00 uri 

 
- avtobusni prevoz,   vstopnine za ogled muzeja na 
prostem v Rogatcu, lekarne v Olimju,  Ježovnikove 
kmetije in koče pri čarovnici, vodenje,  osnovno 
nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo 
ekskurzije in DDV 

 
26,00 € / 45 in več učencev 
28,00 € / 40 - 44 učencev 
30,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-7 

 
 

 
MARIBOR  

S POHORJEM 

 

 
- odhod ob 8.00 uri izpred OŠ 
- Pohorje – vožnja z vzpenjačo na Bellevue in 
  nato z avtobusom do Areha 
-  Maribor – ogled akvarija in terarija, prosto v 
   parku pri Treh ribnikih,  
- prihod domov cca ob 18.00 uri 

 
- avtobusni prevoz , vozovnica za vožnjo z 
gondolo v eno smer, vstopnino v akvarij, vodenje, 
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije in DDV. 

 
29,00 € / 45 in več učencev 
31,00 € / 40 - 44 učencev 
33,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-8 

 
 

 
SLOVENSKA 
KOROŠKA 

 
 

 
- odhod ob 6.00 uri izpred OŠ 
- Fala – ogled elektrarne 
- Mežica – ogled rudnika svinca in cinka 
- Kotlje - ogled Prežihove bajte 
- Ivarčko jezero – postanek 
- prihod domov cca ob 21.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, cestnina, vstopnine za ogled 
 (rudnik svinca in cinka, Prežihovina), vodenje, 
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije in DDV. 

 

 
29,00 € / 45 in več učencev 
31,00 € / 40 - 44 učencev 
33,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-9 

 

 
CELJE –  

EKO hmeljarski 
muzej  

 

 

- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ  
- Celje – ogled razvalin Celjskega gradu 
- Žalec – obisk EKO hmeljarskega muzeja 
- Šempeter –  ogled Rimske nekropole 
- Maribor - postanek v mestu 
- prihod domov cca ob 20.00 uri 
            
 

- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine za ogled 
Celjskega gradu, hmeljarskega muzeja in Rimske 
nekropole, vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje 
potnikov, organizacijo ekskurzije in DDV. 

  
 

 
27,00 € / 45 in več učencev 
29,00 € / 40 - 44 učencev 
31,00 € / 35 - 39 učencev 



                                                                                                                                                                                                                                               ŠŠOOLLSSKKEE  EEKKSSKKUURRZZIIJJEE  
   

 

 
A/OŠ-10 
 
 

 
BLED – BOHINJ 

 

- odhod ob 5.00 uri izpred OŠ  
- Bled – ogled muzeja na gradu, prosto ob 
  jezeru 
- Bohinj –  slap Savica 
- Vrba – ogled Prešernove rojstne hiše 
- prihod domov cca ob 22.00 uri     

- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine za ogled     
(Blejski muzej, Prešernova rojstna hiša,  slap 
Savica),  vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje 
potnikov, organizacija ekskurzije in DDV. 

 
38,00 € / 45 in več učencev 
42,00 € / 40 - 44 učencev 
45,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-11 
 
 

LOGARSKA 
DOLINA IN JAMA 

PEKEL 

 
 

- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ  
- Šempeter – ogled jame Pekel 
- Logarska dolina – sprehod do slapu Rinka 
- Mozirje – obisk Mozirskega gaja 
  - prihod domov cca ob 21.00 uri 

- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine (jama 
Pekel, Mozirski gaj), vodenje  osnovno nezgodno  
zavarovanje potnikov, organizacijo ekskurzije in 
DDV. 

 
30,00 € / 45 in več učencev 
32,00 € / 40 - 44 učencev 
35,00 € / 35 - 39 učencev 

 
 

A/OŠ-12 
 
 

 
VELENJE 

 

 

 
- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ 
- Velenje – ogled muzeja premogovništva z 
rudarsko malico. Nato ogled gradu z vključeno 
pedagoško delavnico  
- prihod domov cca ob 21.00 uri 
 
Možne delavnice:  

- Vloga srednjeveških gradov 
- Sprehod skozi preteklost Velenja 
- Življenje na srednjeveških gradovih 

 
- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine (muzej 
premogovništva z rudarsko malico, ogled gradu z 
izbrano delavnico), vodenje in osnovno nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo ekskurzije in 
DDV. 

 
33,00 € / 45 in več učencev 
35,00 € / 40 - 44 učencev 
37,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-13 
 
 

ŠKOCJANSKE 
JAME IN PIRAN 

 
 

 
- odhod ob 5.30 uri izpred OŠ 
- Škocjanske jame – ogled jame 
- Piran – sprehod po mestnem jedru, možen ogled 
akvarija (doplačilo) 
- Seča – ogled solin 
- prihod domov cca ob 22.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, cestnine vstopnine (Škocjanske  
jame, soline), vodenje, osnovno  nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo ekskurzije in 
DDV. 
 
Doplačilo: akvarij 4 €/osebo 

 
46,00 € / 45 in več učencev 
49,00 € / 40 - 44 učencev 
53,00 € / 35 - 39 učencev 



                                                                                                                                                                                                                                               ŠŠOOLLSSKKEE  EEKKSSKKUURRZZIIJJEE  
   

 
 
A/OŠ-14 
 
 

 
BISTRA in 
VRHNIKA  

 

 
- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ 
- Bistra pri Vrhniki – obisk Tehniškega muzeja 
Slovenije 
- Vrhnika – ogled Cankarjeve spominske hiše 
- Ljubljana – sprehod po mestu  
- prihod domov cca ob 21.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine  (Tehniški 
muzej, Cankarjeva spominska hiša),vodenje, 
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, 
organizacijo ekskurzije in DDV. 

 
28,00 € / 45 in več učencev 
30,00 € / 40 - 44 učencev 
33,00 € / 35 - 39 učencev 

 
 
A/OŠ-15 
 

 
LJUBLJANA 

 
ŠOLSKI MUZEJ 
(Potrebna zelo 

zgodnja 
rezervacija!) 

 
- odhod ob 7.00 uri izpred OŠ 
- Ljubljana – ogled Šolskega muzeja z izbrano 
delavnico. Sledi ogled Ljubljanskega gradu 
(kombinirana karta: vzpenjača, ogled razstave, 
Virtualni grad, razgledni stol) , ogled starega dela 
mesta s Tromostovjem in Prešernovim trgom. 
- prihod domov cca ob 21.00 uri  
 
Možne delavnice:  
- Lepo vedenje 
- Lepopis 
- Računstvo 

 
- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine (Šolski 
muzej z izbrano delavnico, kombinirana karta za 
Ljubljanski grad), vodenje,  osnovno nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo ekskurzije in 
DDV.   
 
 
Možnost organizacije obiska Hiše eksperimentov, 
doplačilo 5 €/osebo. Potrebna zelo zgodnja 
rezervacija! 

 
34,00 € / 45 in več učencev 
36,00 € / 40 - 44 učencev 
39,00 € / 35 - 39 učencev 

 

 

 
 
 

A/OŠ-16 

 

DOLINA SOČE 

 

 
- odhod ob 5.00 uri izpred OŠ 
- Most na Soči –  vožnja z ladjo po jezeru 
- Tolmin – sprehod po Tolminskih koritih  
- Kobarid – ogled Muzeja I. svetovne vojne 
- prihod domov cca ob 22.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnine za ogled 
(Tolminska korita, Muzej I.sv. vojne, vožnja z 
ladjo ), vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje 
potnikov, organizacijo ekskurzije in DDV. 

 
40,00 € / 45 in več učencev 
43,00 € / 40 - 44 učencev 
47,00 € / 35 - 39 učencev 

 
 

A/OŠ-17 
 
 

DOLENJSKA 
in velikani 
slovenske 

književnosti 

 

- odhod ob 6.00 uri izpred OŠ 
- Grad Turjak- voden ogled gradu 
- Rašica -ogled rojstne hiše Primoža Trubarja 
- Velike Lašče -ogled spominske sobe Frana 
Levstika 
- Muljava ogled domačije Josipa Jurčiča 
- prihod domov cca ob 20.00 uri 
 
 

 

- avtobusni prevoz, cestnine,  vstopnine za ogled 
(grad Turjak, Trubarjeva hiša, Levstikova soba, 
Jurčičeva hiša), vodenje, osnovno nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo ekskurzije in 
DDV. 

 
34,00 € / 45 in več učencev 
36,00 € / 40 - 44 učencev 
39,00 € / 35 - 39 učencev 

     

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.drustvo-primoztrubar.si/images/trubar.gif&imgrefurl=http://www.drustvo-primoztrubar.si/&h=250&w=400&sz=49&tbnid=CpS3vhqsCrSsMM:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/search%3Fq%3Dprimo%25C5%25BE%2Btrubar%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=primo%C5%BE+trubar&hl=sl&usg=__rPu5eSLevp3tzcV6cw0sO0SqiAw=&sa=X&ei=_qgNTs7nHtDDtAairNzrDg&ved=0CBsQ9QEwBw
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A/OŠ-18 
 
 

NOTRANJSKA 

 

- odhod ob 6.00 uri izpred OŠ 
- Cerknica – ogled makete jezera in vožnja z 
lojtrnikom 
- Križna jama  - ogled jame in vožnja s čolni 
- prihod domov cca ob 21.00 uri 

- avtobusni prevoz, cestnine,  vstopnine (ogled 
makete in Križne jame), vožnja z lojtrnikom,  
vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje 
potnikov, organizacija ekskurzije  in DDV. 

 
Možna zamenjava ogleda Križne jame s Postojnsko 
jamo, doplačilo 10 €/osebo. 

40,00 € / 45 in več učencev 
43,00 € / 40 - 44 učencev 
46,00 € / 35 - 39 učencev   

A/OŠ-19 
 

BUDIMPEŠTA 

 

 
-odhod ob 6.00 uri izpred OŠ 
- Budimpešta – zunanji ogledi mestnih 
znamenitosti 
- obisk živalskega vrta 
- prihod domov cca. ob 23.00 uri 

 
-avtobusni prevoz, vinjeta, parkirnina, vstopnina v 
ZOO, vodenje izleta, osnovno nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo izleta in DDV. 

 
36,00 € / 45 in več učencev 
38,00 € / 40 - 44 učencev 
42,00 € / 35 - 39 učencev   

 
 

A/OŠ-20 
 
 

DUNAJ 

 

- odhod ob 5.00 uri izpred OŠ 
- Dunaj – zunanji ogled dvorca Schönbrunn in 
ogled živalskega vrta, vožnja po Ringu, ogled 
Štefanove cerkve, na koncu obisk zabaviščnega 
parka Prater 
- prihod domov cca ob 22.00 uri 

- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnina v  živalski 
vrt , vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje, 
organizacija ekskurzije in DDV. 
 
Možen ogled soban v dvorcu Schönbrunn (mali 
krog), doplačilo 6 €/osebo. 

 
38,00 € / 45 in več učencev 
42,00 € / 40 - 39učencev 
45,00 € / 35 - 39 učencev 

 
A/OŠ-21 
 
 

AVSTRIJSKA 
KOROŠKA 

 

 
- odhod ob 5.00 uri izpred OŠ 
- Vojvodski prestol – ogled spominskega obeležja 
- Celovec – ogled mestnega jedra 
- Minimundus – »svet v malem« 
- Vrbsko jezero – krajši postanek 
- prihod domov cca ob 22.00 uri 

 
- avtobusni prevoz, cestnine, vstopnina 
Minimundus,  vodenje, osnovno nezgodno 
zavarovanje, organizacija ekskurzije in DDV 
 
Možen ogled Reptilienzoo, doplačilo 8 €/osebo.

  

 
39,00 € / 45 in več učencev 
43,00 € / 40 – 44 učencev 
47,00 € / 35 – 39 učencev 

 
 
 
 

A/OŠ-22 

 

GARDALAND 

 

- odhod ob 2.00 uri izpred OŠ 
- Gardaland – obisk zabaviščnega parka  

-  prihod domov  ob  cca 02.00 uri naslednjega 
  dne 
 
 
 
 

- avtobusni prevoz, cestnine,  vstopnino v 
Gardaland, vodenje,  osnovno nezgodno 
zavarovanje, organizacijo ekskurzije in DDV. 

 
71,00 € / 45 in več učencev 
76,00 € / 40 – 44  učencev 
82,00 € / 35 – 39  učencev 
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   Vsi zgoraj navedeni programi imajo možnost sprememb –  

dodajanje kosil, odvzemanje ali dodajanje drugih ogledov v okolici destinacije izleta.  
 

Glede sprememb v programu vam bomo rade volje pomagali in se prilagodili vašim željam. 
 
Nekaj o tem in onem….. 
 

o cene so informativne in  vključujejo vse kar smo zapisali pod rubriko “ Cena zajema:”; 
o v ceno so vključeni prevoženi kilometri z odhodom / prihodom Murska Sobota, za ostale se cena prilagodi glede na odhodno mesto; 
o programi so zapisani na kratko in na podlagi  povpraševanja iz prejšnjih let. Na vašo željo  vam  z veseljem oblikujemo program bolj 

podrobno, ga prilagodimo vašim zahtevam in oblikujemo ceno na točno število učencev v razredu in učiteljev spremljevalcev; 
o cene so izračunane pri udeležbi 35, 40 in 45 učencev. Pri vsaki skupini je na vsakih  15 učencev v ceno vštet en spremljevalec, vsak 

dodatni spremljevalec ceno ponudbe spremeni; 
o za učence in spremljevalce pred odhodom na ekskurzijo sklenemo osnovno nezgodno zavarovanje ( ŽE VKLJUČENO V CENO), kar  
o pomeni, da so   potniki  nezgodno zavarovani   ves čas ekskurzije (od 00.00 do 24.00 ure na dan ekskurzije) – tudi izven avtobusa (zelo   
o pomembno); 
o za ekskurzije izven meja Slovenije priporočamo dodatno nezgodno zavarovanje VZAJEMNA TUJINA (doplačilo). Zahtevajte več 

informacij. 
 
 
 NA NAŠIH SKUPNIH POTEPANJIH VAM ŽELIMO VELIKO ZABAVE! 
 
Za vse informacije in podrobnejše dogovore smo vam na voljo na tel. 02/530-16-52 ali e-pošti:  info.klas@apms.si 
 
Z veseljem pričakujemo vaše povpraševanje, naročila, nove predloge in ideje,…….                      
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                           Lep pozdrav! 
          
                                                                                                                                                                               TA KLAS M. SOBOTA                                                                       
M. Sobota; 2. 3. 2017 
 

mailto:info.klas@apms.si

