
»ZNANA IN MANJ ZNANA  SLOVENIJA  Z  ZAMEJSTVOM« 

Za dijake 4. letnikov bomo jeseni 2011 v okviru OIV in priprav na maturo iz geografije in zgodovine pripravili 
tradicionalno ekskurzijo po manj znanih predelih Slovenije in slovenskega etničnega ozemlja.  

ODHODI: ponedeljek / torek ob 7.00 pri TUŠ-u Novo mesto.  POVRATEK: četrtek / petek do 19.00.   

1. skupina: 20. september.- 23. september 2011: 4. A, C, D 
2. skupina: 27. september.- 30. september 2011: 4. B, E, K, Š 

Šola zagotavlja strokovno vodstvo in spremstvo dijakov na ekskurziji. Od dijakov pričakujemo vedoželjnost 
in pripravljenost na aktivno sodelovanje na poti. Vsi dijaki bodo prejeli poseben delovni zvezek, v katerega 
bodo vpisovali svoja opažanja na poti in beležili na novo pridobljeno znanje. Vsak dijak naj bi imel s seboj 
pisala in zemljevid Slovenije.   

1. dan: Pot nas bo vodila po Krški kotlini čez Kozjansko na Ptuj (ogled muzeja in mesta). Pot bomo nadaljevali preko 
Slovenskih Goric v Prekmurje in spoznavali njegove zaklade: mlin in brod v Ižakovcih, zavili k lončarju v Filovcih,  
ogledali si bomo Plečnikovo mojstrovino v Bogojini, v Moravskih  Toplicah pa se bomo srečali z mag. Gezo Ernišo. 
Prenočevanje: MURSKA SOBOTA 

2. dan: Odpravili se bomo na avstrijsko ozemlje, v zibelko slovenstva. Z Gradiščanskega nas bo pot vodila na 
Koroško preko Svinje planine in Golice. Obiskali bomo Slovensko gimnazijo v Celovcu in se podali na ogled 
Celovca. Pot nas bo popeljala do vojvodskega prestola in cerkve na Gosposvetskem polju, od koder izvirajo 
začetki slovenske državnosti. Preko Karavank se bomo vrnili v Slovenijo in si ogledali Slovenski planinski muzej v 
Mojstrani. Prenočevanje: KRANJSKA GORA 

3. dan: Iz Slovenije se bomo podali v Kanalsko dolino in si ogledali Rezijo. Obiskali bomo predstavnike slovenske 
manjšine, ki nam bodo pripravili učno uro o življenju Rezijanov.  Sledila bo pot po Furlanski nižini do Doberdoba, od 
tam pa do Nove Gorice, kjer bo čas za kosilo. Po postanku v Novi Gorici  si bomo ogledali še Štanjel. Sledila bo še 
pot preko Krasa proti Obali, kjer bomo prenočili. Prenočevanje: SALINERA STRUNJAN 

4.dan: Odpeljali se bomo na ogled podjetja Fonda, poznanega po gojenju piranskega brancina, potem pa bomo 
odšli na ogled Pirana, v prostem času pa bodo dijaki lahko obiskali Akvarij in Pomorski muze (po lastni izbiri). Po 
kosilu bomo v zgodnjem popoldnevu odšli še na ogled vinske kleti Vina Koper, od tam pa se bomo vrnili domov. 
Povratek : ob 19. uri.  

Ekskurzijo pripravljamo v sodelovanju s turistično agencijo Kompas Novo mesto. V ceno programa so vključeni vsi 
ogledi, polpenzioni v navedenih krajih, prevozi s turističnimi avtobusi in nezgodno zavarovanje.   

OKVIRNA CENA ekskurzije znaša približno 230 €, dokončna cena  bo znana, ko bo znano natančno število 
udeležencev. Možnost plačila na dva obroka. 120 € pred odhodom; drugi obrok: po opravljenem poračunu.  

Ker je ekskurzija sestavni del šolskega programa, od dijakov pričakujemo obnašanje v skladu z veljavno 
šolsko zakonodajo ter sodelovanje pri izvedbi programa.  
           

Novo mesto, 22. junij 2011     Ravnateljica: prof. Natalija Petakovič  

 


