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Drage dijakinje in dijaki!  
 
Pred vami je katalog s ponudbo ekskurzij, ki jih v letošnjem letu organiziramo na šoli v okviru izbirnih vsebin 
po prosti izbiri. 
Vse podrobnejše informacije boste dobili pri mentorjih, ki bodo organizirali informativne sestanke za vas in 
vaše starše.  
 
Število prijav je omejeno na 1 avtobus dijakov.  
 
V primeru premajhnega števila prijav ekskurzije ne bomo izvedli. V primeru prevelikega števila prijav, bomo 
upoštevali vrstni red spletnih prijav. 
 
Povezava na spletno prijavo bo objavljena v spletni učilnici (Organizator) in na spletni strani šole 
(napovednik). Če bo ekskurzija izvedena, boste prijavljeni dijaki po uvodnem sestanku morali prinesti 
potrditev prijave s podpisom staršev. 
 
ROKI za prijavo: 
Prijave se odprejo 13. 9. 2017 ob 17.00. Upoštevali bomo vrstni red spletnih prijav. 
Prijave bodo odprte do vključno 19. 9. 2017. 
 
 

ŠT. IME EKSKURZIJE NOSILEC PROGRAMA TERMIN ZA DIJAKE 

1.  
ARHEOLOŠKI TABOR IN 
EKSKURZIJA V ALZACIJO IN 
BURGUNDIJO 

Matjaž Štih, Marko 
Kastelic 

Odhod: 31. 5. 2018 zvečer 
Povratek: 3. 6. 2018 pozno 
zvečer 

vsi letniki 

2.  BUDIMPEŠTA Jasmina Žagar 

Odhod: 15. 6. 2018 zgodaj 
zjutraj 
Povratek: 16. 6. 2018 
pozno zvečer  

1. letnik 

3.  NIZOZEMSKA Jasmina Žagar Prvomajske počitnice od 1. do 3. letnika 

4.  PRAGA Matjaž Štih 
Odhod: 27. 10. 2017 zvečer 
Povratek: 29. 10. 2017 
pozno zvečer 

vsi letniki 

5.  SARAJEVO IN MOSTAR 
Suzana Krvavica, Nina 
Arnuš 

Odhod: 20. 10. 2017 zgodaj 
zjutraj 
Povratek: 22. 10. 2017 
pozno zvečer  

vsi letniki 

6.  EDINBURGH, ŠKOTSKA Barbara Maznik Prvomajske počitnice vsi letniki 
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ARHEOLOŠKI TABOR IN EKSKURZIJA V ALZACIJO IN BURGUNDIJO 

nosilec programa Matjaž Štih, Marko Kastelic 

sodelavci Barbara Maznik 

število ur 36 

termin 
Odhod: 31. 5. 2017 zvečer 
Povratek: 3. 6. 2018 pozno zvečer 

program je 
namenjen 

vsem dijakom od 1. do 3. letnika, vključno s klasiki 

velikost skupine 45 dijakov 

cilji ekskurzije 

Dijaki spoznavajo zgodovino, kulturo in umetnost Alzacije in Burgundije, rimsko kulturno 
dediščino v Alzaciji in Burgundiji od galskih vojn do srednjeveške umetnosti in načina 
življenja ter vlogo samostanov kot centrov znanosti in izobraževanja v latinskem jeziku. 

Klasiki prevajajo zgodnje srednjeveška latinska besedila Alzacije in Burgundije. 

Dijaki ozaveščajo pomen medkulturnega in meddržavnega povezovanja in razvijajo 
pozitiven odnos do kulturne dediščine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vsebina 
programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odhod v večernih urah iz Novega mesta.  
1.dan:  
V dopoldanskih urah se bomo sprehodili po središču Strasbourga, imenovanem La 
Grande Île (veliki otok), in si ogledali stolnico Notre-Dame, primer visoke oziroma pozne 
gotike. Šli bomo tudi na zahodni del otoka v četrt Petite France (mala Francija), v kateri 
so včasih živeli mestni usnjarji, mlinarji in ribiči. 
Oglede bomo nadaljevali v Riquewihru, tipični alzaški vasici, ki se ponaša s slikovito 
srednjeveško arhitekturo. 
Dejavnosti prvega dne bomo zaključili s sprehodom po mestu Colmar, ki velja za 
francoske Male Benetke (La Petite Venice), in prenočili v okolici mesta. 
 
2. dan: 
Naša prva postaja drugega dne bo mesto Baune v Burgundiji. V srednjeveškem delu 
mesta si bomo ogledali znameniti hospic Hôtel de Dieu, zgrajen v slogu burgundske 
gotike, v katerem je oltar flamskega mojstra Rogiera van der Weydna. 
Odpeljali se bomo v Vézelay, v staro mestno jedro, kjer si bomo ogledali znamenito 
romansko baziliko sv. Marija Magdalena. Cerkev je na seznamu Unescove svetovne 
kulturne dediščine. Slovi po bogatem romanskem okrasju. V njej je sv. Bernard iz 
Clairevauja s pridigo pozival na križarsko vojno. V tem pomembnem romarskem središču 
so se ustavljali verniki na svoji poti v Santiago de Compostela. 
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vsebina 
programa 

Sledi vožnja v glavno mesto Burgundije Dijon. Ogledali si bomo slikovito mestno jedro s 
srednjeveško arhitekturo. Ena glavnih znamenitosti je katedrala Saint-Bénigne, francoski 
nacionalni spomenik, zgrajena v gotskem slogu. 
Prenočili bomo v okolici Dijona. 
 
3. dan: 
Dejavnosti zadnjega dne bomo posvetili mestu Autun, ki ga je ustanovil rimski cesar 
Avgust z imenom Augustodunum in ga podaril Edučanom, galskemu ljudstvu, s katerim 
je stike navezal Julij Cezar. Mesto slovi po vratih, ki datirajo v čas Avgusta, krasita pa ga 
še antično gledališče in svetišče boga Lanusa. Poleg rimske dediščine si bomo ogledali še 
romansko stolnico Sainte Lazare, impresivno cerkev, ki jo je mojster Gislebertus okrasil 
z reliefi. Arhitekturna plastika te cerkve je ena najkvalitetnejših kiparskih stvaritev 
romanskega obdobja v Franciji. 

S strokovnim delom ekskurzije bomo zaključili v Clunyju. Ogledali si bomo ostanke 
najznamenitejšega benediktinskega samostana v Franciji. Ustanovljen je bil leta 910 in 
v njem se je v 11. st. začelo gibanje, ki je privedlo do uvedbe celibata, obsodbe simonije, 
spora za investituro in velike shizme. Opatija je bila v srednjem veku ena najvplivnejših, 
saj je odgovarjala neposredno le papežu, iz njenih vrst pa je v rimsko kurijo prišlo veliko 
kardinalov. 
 
Po ogledu Clunyja se odpravimo domov. Prihod V Novo mesto je predviden ponoči. 

zadolžitve 
dijakov 

aktivno sodelujejo, rešujejo delovni zvezek, fotografirajo in pripravijo poročilo o 
opravljeni ekskurziji (izbrani dijaki). 

okvirna cena 300 € (prevoz in dva polpenziona, vodenje in organizacija) 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo je možno po obrokih. 
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BUDIMPEŠTA 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Breda Vovko 

število ur 20 

termin 
Odhod: 15. 6. 2018 zgodaj zjutraj 
Povratek: 16. 6. 2018 pozno zvečer 

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnika 

velikost skupine najmanj 40 dijakov 

pot ekskurzije oz. 
obiskani kraji 

okolica Blatnega jezera in Budimpešta 

cilji ekskurzije 

Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja umetnostno 

zgodovinskih slogov in razlog za njihov nastanek, ob tem pa predstaviti zgodovinski 

razvoj Avstroogrske monarhije in opisati njen pomen skozi čas. 

Poudarek bo na uvajanju dijakov v samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih 

stvaritev, ki pa izostri tudi občutljivost do stvaritev preteklosti in s tem za njihovo 

vrednotenje ter skrb in varovanje. 

Samostojni ogledi bodo omogočili dijakom odprto sprejemanje novega v umetnosti in 

iskanje odgovorov na vprašanja, ki jih sporočajo likovne stvaritve. Ekskurzija prispeva, 

da dijak razume in sprejema različne stvaritve določene zvrsti oz. primerja sobivanje 

umetnosti v posameznih časovnih plasteh in dojame celovitost umetniškega 

izpovedovanja v različnih zgodovinskih in družbenih prerezih. 

 
 
 
 
 
 
 
vsebina 
programa 
 
 
 
 
 
 
 

Z dijaki si bomo ogledali kulturne in umetniške spomenike Budimpešte. Ne bomo 

pozabili kulinaričnih sposobnosti Madžarov, zato bomo obiskali tudi Čardo, tipično 

madžarsko gostilno, se kopali v Blatnem jezeru in obiskali star bunker pod trdnjavo na 

Pešti. 

Vsebina: 

1. dan 

Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Novo mesto in vožnja mimo Maribora, 

Murske sobote in čez mejni prehod Dolga vas. Pot bomo nadaljevali ob južni obali 

Blatnega jezera in ob opoldanskih urah prispeli v Budimpešto. Ogledali si bomo 

pomembnejše kulturne znamenitosti: Parlament, Trg herojev … Postanek za sprehod bo 

v znameniti Vaci ulici. Večerja in prenočevanje.  
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vsebina 
programa 

2. dan 

Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti na desnem bregu reke Donave: star bunker oz. 

bolnica iz druge svetovne vojne, Ribiška trdnjava, Štefanova cerkev … Nato bomo 

zapustili mesto in se po severni obali Blatnega jezera napotili proti domu. Vrnitev v 

poznih večernih urah. 

zadolžitve 
dijakov 

- izpolnjevanje delovnih listov 

- predstavitev posameznih spomenikov in obrti Madžarske 

- fotografije in predstavitev razstave 

okvirna cena 95 € + vstopnine 

posebnosti oz. 
načini plačila 

plačilo v dveh obrokih 
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NIZOZEMSKA 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Špela Debeljak, Breda Vovko 

število ur 40 

termin Prvomajske počitnice 

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2., 3. letnika 

velikost skupine najmanj 40 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

ROTTERDAM - DELFT - DEN HAAG – SCHEVENINGEN - AMSTERDAM 

cilji ekskurzije 

Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja nizozemske zgodovine, 
umetnostno zgodovinskih slogov in opisati njihov pomen skozi čas ter spoznati 
geografske značilnosti Nizozemske. 
Dijaki bodo spoznali pomembne nizozemske umetnostne spomenike s poudarkom na 
delih Vincenta Van Gogha in jih analizirali tudi s psihološkega vidika. 
Spoznali se bodo z naravoslovjem in s tradicionalnimi nizozemskimi obrtmi, ki bodo 
predstavljene v delavnici izdelovanja sirov, čokolade in tradicionalne obutve. 
Ob ogledu različnih delavnic bodo pridobili pasivno in aktivno besedišče v angleščini. 
Primerjali bodo vlogo Amsterdama, Rotterdama in Haaga nekoč in danes ter izrazili svoj 
kritični pogled na to problematiko. 
Kritično bodo ocenili pomembnost ekologije v primeru pridobivanja različnih virov 
energije. 

 
 
 
 
 
 
 
vsebina 
programa 
 
 
 
 
 
 

1. DAN: SLOVENIJA - NA POTI 
Vožnja skozi Avstrijo in Nemčijo. 
 
2. DAN: ROTTERDAM - DELFT - DEN HAAG - SCHEVENINGEN 
Jutranji prihod na Nizozemsko. Najprej ogled Rotterdama, največjega pristaniškega 
mesta. Vožnja skozi novozgrajeno mestno središče in skozi del največjega svetovnega 
pristanišča.  
Sledi ogled Delfta, svetovno znanega po delftski keramiki, saj je prav preko delftskega 
pristanišča v preteklosti prihajal porcelan iz daljnega Vzhoda v Evropo. 
Nadaljevanje vožnje do upravnega središča Južne Holandije, Den Haaga, glavnega mesta 
južne Holandije, ki velja za enega najbolj imenitnih in negovanih evropskih mest. Tu je 
prebivališče kraljeve družine in sedež nizozemske vlade.  
Ogled Scheveningena, največjega nizozemskem letovišča ob Severnem morju.  
Popoldan prihod v Amsterdam in panoramski ogled mesta. 
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vsebina 
programa 

 3. DAN:  MLINI NA VETER - SIRARNA - COKLARNA - CVETJE 
Ogled znamenitosti in tradicionalne holandske obrti: mlini na veter, ribiške vasice, 
sirarne in coklarne.  
Spoznali si bomo še park Keukenhof, ki ima eno najlepših cvetličnih razstav na svetu. 
Sprehodili se bomo med številnimi cvetličnimi nasadi, gredicami in vrtovi.  
Popoldan vožnja v Amsterdam ter informativni ogled mesta. Nočitev. 
 
4. DAN: /sobota /AMSTERDAM 
Po zajtrku podrobnejši ogled znamenitosti Amsterdama, nizozemske prestolnice: trg 
Dam, Židovska četrt, Kraljeva palača, Nova cerkev, hiša Ane Frank, kjer bomo spoznali 
tudi problematiko židov med drugo svetovno vojno. Po ogledu hiše Ane Frank vožnja z 
ladijco po kanalih.  
Popoldne ogled muzeja Vincenta Van Gogha in Hiše voščenih lutk. 
Zvečer odhod iz Amsterdama in nočna vožnja proti domovini. 
 
5. DAN:  NEMČIJA – SLOVENIJA 
Predviden prihod v Slovenijo v dopoldanskih urah 

zadolžitve 
dijakov 

- izpolnjevanje delovnih listov 
- predstavitev posameznih spomenikov in obrti Nizozemske 
- fotografije z izseki cvetja ali ulic  

okvirna cena in 
način plačila 

230 € + vstopnine 

posebnosti oz. 
načini plačila 

plačilo v dveh obrokih 
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PRAGA 

nosilec programa Matjaž Štih  

sodelavci Barbara Maznik, Marko Kastelic 

število ur 24 

termin 
Odhod: 27. 10. 2017 zvečer 
Povratek: 29. 10. 2017 pozno zvečer 

program je 
namenjen 

vsem dijakom Gimnazije Novo mesto 

velikost skupine 45 dijakov 

cilji ekskurzije 

Cilji ekskurzije so: 
- spoznavanje zgodovine Češke in Prage, zgodovinskih vezi med Slovenci in Čehi, 
- spoznavanje češke kulture in običajev, 
- spoznavanje judovske kulture in zgodovine, 
- spoznavanje ključnih umetnostnih spomenikov, še posebej Plečnikove zapuščine 

v Pragi, 
- razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine, medkulturne kompetence, 

strpnosti. 

vsebina 
programa 

Odhod v večernih urah iz Novega mesta.  
Ogledi: 
1. dan: Judovska četrt, Staromestni trg, Karlova univerza, Vaclavski trg, Karlov  most, 

Plečnikova cerkev Srca Jezusovega 

2. dan: ogledi znamenitosti na Hradčanih (katedrala sv. Vida, romanska c. sv. Jurija,  

kraljeva palača, Zlata uličica, Plečnikova arhitektura na Hradčanih) 

V popoldanskih urah odhod v Novo mesto, prihod v nočnih urah. 

zadolžitve 
dijakov 

aktivno sodelujejo, rešujejo delovni zvezek, fotografirajo in pripravijo poročilo o 
opravljeni ekskurziji (izbrani dijaki) 

okvirna cena 120 € (prevoz in polpenzion, vodenje in organizacija) in 15 € za vstopnine 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo je pred odhodom po položnici. 
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SARAJEVO IN MOSTAR 

nosilec programa Suzana Krvavica, Nina Arnuš 

sodelavci / 

število ur 30 

termin 
Odhod: 20. 10. 2017 zgodaj zjutraj 
Povratek: 22. 10. 2017 pozno zvečer 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov, predvsem dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine 45 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Sarajevo in Mostar (Bosna in Hercegovina) 

cilji ekskurzije 

- spoznavanje Bosne in Hercegovine ter Sarajeva in Mostarja 
- krepitev medkulturne etike in strpnosti 
- srečanje z dijaki gimnazije v Sarajevu 
- vključevanje dijakov pri izvedbi ekskurzije 

vsebina 
programa 

- potovanje od Novega mesta do Sarajeva in Mostarja in nazaj 
- ogled Sarajeva in Mostarja (kulturnozgodovinski spomeniki, muzeji) 
- vojno Sarajevo (Tunel) 
- srečanje z dijaki gimnazije v Sarajevu na njihovi šoli 
- tematske predstavitve dijakov 

zadolžitve 
dijakov 
 

- priprava in predstavitev kratkih vsebinskih prispevkov s področja geografije, 
sociologije, književnosti, zgodovine, politike in kulinarike 

- program za srečanje z dijaki gimnazije v Sarajevu  
- fotografiranje za šolsko internetno stran  
- poročilo za šolsko internetno stran  
- glasbena oprema ekskurzije in kratka predstavitev YU/BIH-rock scene 
- filmska oprema ekskurzije in kratka predstavitev YU ali BIH filmografije 
- zadolžitve po predlogu/-ih dijakov 

Zadolžitve dijakov na ekskurziji se razdelijo na predhodnem sestanku (priprava na 
ekskurzijo) ali pri pouku sociologije. 

okvirna cena in 
način plačila 

150 € 

posebnosti oz. 
načini plačila 

- plačilo v dveh obrokih (prvi pred ekskurzijo, drugi po njej) 
- obvezen veljavni osebni dokument 
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EDINBURGH, ŠKOTSKA 

nosilec programa Barbara Maznik 

sodelavci / 

število ur 30 

termin Prvomajske počitnice 

program je 
namenjen 

Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 40  

okvirna cena in 
način plačila 

450 EUR po položnici 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Znamenitosti Edinburgha 

cilji ekskurzije Spoznati prestolnico Škotske. 

vsebina 
programa 

bogat program, ogledi mesta: palača Holyrood, edinburški grad, Museum of Scotland, 
pristanišče Leith, Princess Street, škotska narodna galerija, Calton Hill, Narodni 
spomenik 
vključene vstopnine in 1 x večerja,  
strokovno, poučno in zabavno vodenje, 
2 nočitvi 

zadolžitve 
dijakov 
pred – med – po 
ekskurziji 

aktivno sodelujejo, rešujejo delovni zvezek, fotografirajo in pripravijo poročilo o 
opravljeni ekskurziji (izbrani dijaki) 

posebnosti  

Cena vključuje letalski polet bližnje letališče–Škotska–bližnje letališče, vključen 1 kos 
ročne prtljage (dimenzij 55 x 40 x 20cm), vse letališke pristojbine, 2 x nočitev z 
zajtrkom v hotelu turistične kategorije ali hostlu v več posteljnih sobah, povratni 
transfer do letališča, vstopnino za Royal Yacht Britannia, 1 x večerja, spremstvo 
strokovnega vodnika 
 

 


