
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog ekskurzij 

2019/20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo mesto, september 2019 

 

  

 



Gimnazija Novo mesto              Katalog ekskurzij 2019/20 

1 
 

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. 

Prijavni obrazec bo objavljen v spletni učilnici. O načinu prijave in rokih boste obveščeni na šolski spletni 
strani in oglasni deski. 

 

ŠT. IME EKSKURZIJE NOSILEC/-I PROGRAMA TERMIN ZA DIJAKE 

1.  
BALKAN EKSPRES: 
SARAJEVO, MOSTAR, SPLIT 

Suzana Krvavica in Nina 
Arnuš 

Druga polovica 
oktobra 2019 

vsi letniki 

2.  
LIZBONA IN CABO DA 
ROCA 

Natalija Petakovič 
Prvomajske 
počitnice 

od 1. do 3. letnika 

3.  NIZOZEMSKA Jasmina Žagar 
Prvomajske 
počitnice 

od 1. do 3. letnika 

4.  PRAGA 
Barbara Maznik in Marko 
Kastelic 

jesenske počitnice vsi letniki 
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BALKAN EKSPRES: SARAJEVO, MOSTAR, SPLIT 

nosilec programa Suzana Krvavica in Nina Arnuš 

število ur 30 

termin Druga polovica oktobra 2019 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 45 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Sarajevo, Mostar, Split 

cilji ekskurzije 

- Spoznavanje Bosne in Hercegovine ter Sarajeva, Mostarja in Splita ter ostalih lokacij, 
- krepitev medkulturne etike in strpnosti, 
- srečanje z dijaki gimnazije v Sarajevu,  
- sodelovanje v projektu Lepljenka, 
- potovanje v ritmih »yugo rocka« in ostale balkanske muzike, 
- mmmmm, čevapi … 

vsebina 
programa 

- Klasični »road trip« v osrčje Balkana z glavnimi cilji Sarajevo, Mostar, Split in še z 
malo improvizacije (dijaki lahko predlagajo še kakšno »popotniško željo«), 

- ogled Sarajeva, Mostarja in Splita + improviziran »bonus«, 
- vojno Sarajevo (tunel), 
- srečanje z dijaki gimnazije v Sarajevu na njihovi šoli, 
- izdelovanje lepljenke z dijaki iz sarajevske gimnazije (izbirno) in 
- tematske predstavitve dijakov. 

zadolžitve 
dijakov 

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

- predstavitev Gimnazije Novo mesto vrstnikom na gimnaziji 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 in 
- sodelovanje pri izbiri »improviziranih« lokacij. 

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

okvirna cena 150 €  
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LIZBONA IN CABO DA ROCA 

nosilec programa Natalija Petakovič 

število ur 4 dnevi 

termin 27.–30. april 2020 

program je 
namenjen 

dijakom od 1. do 3. letnika  

velikost skupine do 40 dijakov 

pot ekskurzije oz. 
obiskani kraji 

Lizbona, Porte Belem, Cascais, Estoril, Sintra, Cabo da Roca 

cilji ekskurzije 

- Spoznati portugalsko zgodovino in njen vpliv na podobo sodobnega sveta, 
- spoznati umetnostno-zgodovinsko izročilo z obiskom najpomembnejših mest 

osrednje Portugalske, 
- doživeti multikulturno okolje, 
- spoznati portugalsko kulturo in kulinariko. 

vsebina 
programa 

1. dan: Novo mesto – Dunaj – Lizbona 

Zbor potnikov ob 8:00 in vožnja proti letališču na Dunaju. Polet letala ob 14.45 proti 
Lizboni, kjer pristanemo ob 17.35. Večerni orientacijski ogled Lizbone z avtobusa. 
Nastanitev v hotelu. Nočitev. 

2. dan: Lizbona 

Po zajtrku sledi ogled portugalskega glavnega mesta, ki leži na sedmih gričih ob obali 
reke Tejo. Ogled začnemo v predelu Belem, ki je znan po čudovitem stolpu iz 16. stoletja. 
Ogledamo si samostan Sv. Jeronima, kjer so pokopani portugalski kralji. Tu pa se nahaja 
tudi sarkofag pomorščaka Vasca de Game. 

Po ogledu se bomo zapeljali v staro mestno jedro in se sprehodili po živahnem trgu 
Rossio, nadaljujemo do trga Comercio ter nato še do stare četrti Alfama. Alfama je duša 
stare Lizbone s slikovitimi ozkimi ulicami ter zanimivo arhitekturo. Po ogledih sledi nekaj 
prostega časa za samostojno raziskovanje in morebitne nakupe, lahko pa tudi vzpon na 
Bairro Alto, od koder se ponuja prostran pogled na mesto. Povratek v hotel. Nočitev. 

3. dan: Lizbona – Sintra – Cabo De Roca 

Po zajtrku izlet ob »sončni obali« do najzahodnejše točke Evrope – Cabo De Roca in 
nadaljevanje vožnje v Sintro, ki velja za eno najlepših mest Pirenejskega polotoka. Obisk 
kraljeve palače, najlepšega primerka portugalske romantične arhitekture, ki je bila v 
uporabi vse do 19. st. kot poletna rezidenca. Sledi vožnja skozi mondeni letovišči Estoril 
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vsebina 
programa 

in Cascais. Caicas se je razvil iz ribiške vasice, medtem ko je Estoril letovišče z igralnico in 
uveljavljenim golf klubom. Povratek proti Lizboni. Zvečer po želji in za doplačilo obisk 
lokala s tipičnim, otožno hrepenečim portugalskim fadom in večerjo. Vrnitev v hotel, 
nočitev. 

4. dan: Lizbona – Dunaj – Novo mesto 

Po zajtrku vožnja do Parka Narodov, ki je bil prizorišče razstave EXPO leta 1998, razstava 

pa je bila posvečena pomorščaku Vascu da Gama. V parku se nahaja Oceanarij, ki si ga 

lahko za doplačilo tudi ogledate, če bo dopuščal čas. Velja za največjega in najlepšega na 

svetu ter na sodoben in privlačen način predstavlja podvodni svet. Domuje v moderni 

stavbi, ki so jo postavili za Expo 98, poleg te stavbe pa so zanimivi tudi: stolp Vasca da 

Game, dvojčka stolpa Sao Gabriel in Sao Rafael, paviljon Atlantic, nakupovani center 

Vasco da Gama, promenada in gondolska žičnica, umetni slap ...  

Po ogledu sledi vožnja na letališče, kjer je ob 18.25 predviden let proti Dunaju.  

Sledi večerna vožnja proti Novemu mestu, kamor se predvidoma vrnemo okoli polnoči. 

zadolžitve 
dijakov 

Izbirno: 
- opravljene zadolžitve pred odhodom (referati), 
- predstavitev referatov. 
Izpolnjevanje delovnega zvezka na poti. 

okvirna cena 

Trenutna informativna cena 
- 523 EUR na osebo / najmanj 35 oseb 
- 553 EUR na osebo / najmanj 30 oseb 
*Cena je izdelana na dan 19. 9. 2019. Rezervacije niso narejene, ampak bodo opravljene  
ob potrditvi programa oz. ob prijavi in potrditvi letalskih vozovnic. 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Cena vključuje:  
povratni avtobusni prevoz na letališče, povratno letalsko vozovnico Dunaj – Lizbona (1 
kos ročne prtljage do 10 kg), vse transferje po programu, 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 
3* v Lizboni, poldnevni ogled Lizbone z lokalnim vodičem in avtobusom, izlet v Sintro in 
na Cabo da Roca z lokalnim vodičem, vstopnino v samostan Jeronimo, vstopnino v palačo 
v Sintri, mestni avtobus zadnji dan (v obe smeri), stroške 2 spremljevalcev, slovensko 
vodenje in organizacijo potovanja, DDV.  

Doplačila po želji: 
- prtljaga do 23 kg za prtljažni oddelek letala 50 EUR (ob prijavi), 
- mestni avtobus 2-4 EUR po vožnji, 
- vstopnina v Oceanarij 15 EUR na osebo, 
- riziko odpovedi 4,046% od končne cene ekskurzije (ob prijavi; odpoved velja ob 

predložitvi zdravniškega opravičila) . 
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NIZOZEMSKA 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Breda Vovko 

število ur 30 

termin Prvomajske počitnice 

program je 
namenjen 

dijakom od 1. do 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. Spoznali bodo 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 predstavljeni v delavnici 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 – Avstrija – Nemčija  
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, ki velja za enega 
najbolj imenitnih in negovanih evropskih mest. Tu je prebivališče kraljeve družine in 
sedež nizozemske vlade. Ogled Scheveningena, največjega nizozemskega 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. Ogledali si bomo še park Keukenhof, ki ima eno najlepših cvetličnih 
razstav na svetu. Sprehodili se bomo med številnimi cvetličnimi nasadi, gredicami in 
vrtovi. Popoldan še vožnja v Amsterdam ter informativni ogled mesta. Nočitev. 

4. dan: Amsterdam 
Po zajtrku podrobnejši ogled znamenitosti Amsterdama, nizozemske prestolnice: trg 
Dam, Židovska četrt, Kraljeva palača, Nova cerkev, hiša Ane Frank, kjer bomo spoznali 
tudi problematikov Židov med drugo svetovno vojno. Po ogledu hiše Ane Frank sledi 
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 

- Predstavitev posameznih spomenikov in obrti Nizozemske, 
- psihološke risbe čustev v muzeju, 
- fotografije z izseki cvetja ali ulic. 

okvirna cena 240 € + vstopnine 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo v treh obrokih. 
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PRAGA 

nosilec programa Barbara Maznik in Marko Kastelic 

sodelavci / 

število ur 24 

termin jesenske počitnice 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 45 dijakov 

cilji ekskurzije 

- 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.  
1. dan 
Judovska četrt, Staromestni trg, Karlova univerza, Smodniški stolp, Vaclavski trg, Karlov 
most, Plečnikova cerkev sv. Srca Jezusovega.  
2. dan 
Ogledi znamenitosti na Hradčanih (katedrala sv. Vida, romanska c. sv. Jurija, kraljeva 
palača, Zlata uličica, Daliborka, Plečnikova arhitektura na Hradčanih), Mala strana.  
V popoldanskih urah odhod v Novo mesto, prihod v nočnih urah. 
Vsebina znotraj dveh dni: 
- judovska kultura in tradicija,  
- zgodovinski pregled Prage in Češke od naselitve Slovanov do sodobnosti, 
- pregled geografskih značilnosti Češke, 
- spoznavanje češke kulinarike in navad, 
- Plečnikova Praga (Hradčani, cerkev sv. srca Jezusovega),  
- romanska, gotska, baročna arhitektura, Art Nouveau. 

zadolžitve 
dijakov 

Aktivno sodelujejo, rešujejo delovni zvezek, fotografirajo in pripravijo poročilo o 
opravljeni ekskurziji. 

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

 


