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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. 

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 PROGRAMA TERMIN ZA DIJAKE 

1.  
Ekskurzija v Rim in arheološki 
tabor v Kampaniji in Etruriji 

Matjaž Štih,  
Barbara Maznik in 
Marko Kastelic 

26. 3. 2019 zvečer do 
30. 3. 2019 

1. k, 2. k 

2.  Madrid in Toledo Polonca Centa 29. 4. – 2. 5. 2019 od 1. do 3. letnika 

3.  
ORLOVO GNEZDO-MÜNCHEN-
DACHAU 

Matjaž Štih 29. 4. – 30. 4. 2019 vsi letniki 

4.  Pod olimpijskimi krogi Polonca Centa 
29. 10. do 30. 10. 
2018 

športni oddelki 

5.  Praga Matjaž Štih 
28. 10. (zvečer) do 
30. 10. 2018 

vsi letniki 

6.  Toskana Jasmina Žagar 29. 4. – 1. 5. 2019 od 1. do 3. letnika 
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EKSKURZIJA V RIM IN ARHEOLOŠKI TABOR V KAMPANIJI IN ETRURIJI 

nosilec programa Matjaž Štih, Barbara Maznik in Marko Kastelic 

število ur 51 

termin 26. 3. 2019 zvečer do 30. 3. 2019 

program je 
namenjen 

dijakom 1. k in 2. k 

velikost skupine do 50 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Rim, Vatikan, Monte Casino, Pompeji, Cerveteri 

cilji ekskurzije 

- Spoznavanje zgodovine antičnega in srednjeveškega Rima ter sodobne Italije, 
- spoznavanje kulture in civilizacije starih Rimljanov, 
- spoznavanje ključnih spomenikov etruščanske umetnosti in starega Rima, 
- razvijanje odnosa do kulturne dediščine, 
- razvijanje IKT kompetenc, 
- razvijanje socialnih veščin. 

vsebina 
programa 

1. dan 
Ogled antičnega Rima (forum Romanum, kapitol, klosej, Konstantinov slavolok, Panteon) 
in baročnega dela mesta (Piazza Navona, Fontana di Trevi, Španske stopnice). 

2. dan 
Ogled papeškega Rima (vatikanski muzej, bazilika sv. Petra, trg sv. Petra in bazilika sv. 
Pavla izven obzidja). 

3. dan 
Pot v Kampanijo in ogled Monte Casina, prvega samostana v zahodnem svetu, in 
Pompejev ter arheološkega parka. 

4. dan 
Pot v Lacij in Etrurijo, kjer si bomo ogledali muzej v Cerveterih in etruščansko nekropolo. 

zadolžitve 
dijakov 

Aktivno spremljanje programa, sprotno pisanje poročil. 

okvirna cena cca. 250 €  
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MADRID IN TOLEDO 

nosilec programa Polonca Centa 

sodelavci profesorica španščine 

število ur 4 dnevi 

termin 29. 4. – 2. 5. 2019 

program je 
namenjen 

dijakom od 1. do 3. letnika (prednost imajo dijaki, ki se učijo španščino, v primeru 
razpoložljivih mest so dobrodošli tudi ostali dijaki) 

velikost skupine do 40 dijakov 

pot ekskurzije oz. 
obiskani kraji 

Madrid in Toledo 

cilji ekskurzije 

- Spoznati špansko zgodovino in umetnostno-zgodovinsko izročilo z obiskom dveh 
najpomembnejših mest osrednje Španije, 

- preskusiti znanje jezika v avtentičnem okolju, 
- spoznati špansko kulturo in kulinariko. 

vsebina 
programa 

1. dan: Novo mesto – Brnik/Benetke – Madrid 

Polet letala v Madrid bo predvidoma v dopoldanskih urah. Po pristanku sledi avtobusni 

in peš ogled mesta. Ogledali si bomo Paseo de la Castellana, najdaljšo ulico v mestu s 

številnimi visokimi stolpnicami in stadionom glavnega nogometnega kluba Real Madrid 

– Santiago Bernabéu, v nadaljevanju pa bomo videli tudi stadion Atletica Wanda 

Metropolitano in teniško prizorišče Caja Magica.  

Pot bomo nadaljevali do trga Cibeles z vodnjakom Kibele, videli bomo tudi mestna vrata 

Alcalá in areno za bikoborbe Las Ventas. Sledila bo vožnja do Plaza de España – trg s 

kipom Don Kihota in Sanča Panse –, po glavni poslovni ulici Gran Via do univerzitetne 

četrti Complutense. Ogled bomo zaključili z obiskom Plaze del Sol in Plaze Mayor. Vožnja 

v hotel, nastanitev in prenočevanje. 

2. dan: Toledo  

Po zajtrku sledi izlet v Toledo, eno najlepših in najbolj legendarnih španskih mest. Toledo 

je bil stoletja versko središče Španije, v njem pa je delovala tudi znamenita prevajalska 

šola, ki je zaslužna za prenos znanja starih civilizacij preko starih listin in zapisov. 
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vsebina 
programa 

V mestu, ki je pod zaščito UNESCA, si bomo ogledali eno najlepših gotskih stolnic v Španiji 

in cerkvico Santo Tomé, za katero je znameniti manieristični slikar El Greco narisal svoje 

svetovno znano mojstrsko delo »Pogreb grofa iz Orgaza«.  

Čas bo tudi za sprehod po prijetnem blodnjaku vijugastih ulic in skritih notranjih 

dvoriščih. Ogledali si bomo delavnico toledskega jekla, v kateri že stoletja prenašajo 

znanje iz roda v rod, in se posladkali z marcipanovimi sladicami, ki jih izdelujejo v 

številnih slaščičarskih delavnicah. Popoldne sledi povratek v Madrid in nekaj prostega 

časa. Prenočevanje v hotelu. 

3. dan: Madrid  

Dopoldne si bomo ogledali Kraljevo palačo, ki je uradna rezidenca španske kraljeve 

družine, ter Almudensko katedralo v njeni neposredni bližini. Nujen bo tudi postanek na 

tržnici San Miguel, kjer se bomo lahko posladkali s tradicionalnimi španskimi tapasi. V 

popoldanskem času se bomo sprehodili po madridskih ulicah do železniške postaje 

Atocha ter do muzejskega trikotnika (Prado, Reina Sofia, Tyssen-Bornemisza ...). Dijaki si 

boste lahko ogledali muzej ali galerijo po svoji izbiri. 

Ker je Madrid tudi glasbena prestolnica Pirenejskega polotoka, znana predvsem po 

mjuziklu, si bomo v večernem času lahko ogledali kakšno od glasbenih predstav. 

4. dan: Madrid - Ljubljana  

Po zajtrku prosto do odhoda avtobusa na letališče Barajas. Priporočamo sprehod po 

bolšjem trgu Rastro ali po sprehodu La Latina. Vožnja na letališče, predviden polet letala 

v Ljubljano. 

zadolžitve 
dijakov 

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

okvirna cena 

okoli 430 €* 

*Cena je informativna. Končna cena bo znana, ko bodo znane cene letalskih vozovnic in 
vstopnin za l. 2019 in ko bo določen točen datum ekskurzije. 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo na obroke po položnicah. 
Možnost vplačila rizika odpovedi potovanja. 
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ORLOVO GNEZDO-MÜNCHEN-DACHAU 

  

nosilec programa Matjaž Štih 

sodelavci Barbara Maznik 

število ur 24 

termin 29. 4. – 30. 4. 2019 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 45 dijakov  

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Berchtesgaden, München, Dachau 

cilji ekskurzije 

Vsebinski cilji so navedeni pri vsebini programa. 
Dijaki: 
- razvijajo socialne kompetence in veščine, 
- spoznajo in znajo presoditi nacistično ideologijo in holokavst, 
- razvijajo sposobnost in kompetenco medkulturnega in medverskega dialoga ter 
- razvijajo kompetenco pisnega izražanja. 

vsebina 
programa 

Dijaki: 
- si ogledajo Orlovo gnezdo (Hitlerjevo rezidenco) nad Berchtesgadnom, 
- spoznajo mestne znamenitosti Münchna (tudi Allianz Arena …), 
- spoznajo prvo nacistično koncentracijsko taborišče ter 
- spoznajo zgodovino in sedanjost nemškega naroda in Bavarske. 

zadolžitve 
dijakov 

Dijaki oddajo poročilo o ekskurziji v spletno učilnico. 

okvirna cena 120–130 € 
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POD OLIMPIJSKIMI KROGI 

nosilec programa Polonca Centa 

sodelavci profesorji športne vzgoje 

število ur 2 dni 

termin 29. 10. do 30. 10. 2018 

program je 
namenjen 

dijakom športnih oddelkov, v primeru razpoložljivih mest so dobrodošli tudi ostali 
dijaki 

velikost skupine do 45 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

München, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck 

cilji ekskurzije 

- Vrednote športa: sodelovati, ne zmagati; fair play. 
- Na ekskurziji bomo obiskali tri olimpijska mesta in poskušali začutiti, kakšen športni 

duh jih preveva danes.  
- München je gostil poletne olimpijske igre l. 1972, v športno zgodovino pa se je žal 

vpisal predvsem zaradi terorističnega napada na športnike.  
- Garmisch-Partenkirchen je gostil zimske olimpijske igre l. 1936, Innsbruck pa je bil 

prizorišče zimske olimpijade kar dvakrat, l. 1964 in l. 1976.  
- Obisk Allianz Arene, najsodobnejšega nogometnega igrišča v Evropi. 

vsebina 
programa 
 

1. dan: München 
Po prihodu v mesto se bomo odpravili v Olimpijski park, ki je bil l. 1972 prizorišče 
olimpijskih iger. Tam si bomo ogledali športni kompleks z znamenitim olimpijskim 
štadionom (vodeni ogled) ter se povzpeli na olimpijski stolp, ki je bil zaščitni znak 
münchenske olimpijade.  Potem se bomo odpeljali še na obrobje Münchna in si ogledali 
enega najmodernejših nogometnih štadionov našega časa, znamenito Allianz Areno. 
Sledil bo avtobusni ogled mestnih znamenitosti ter ogled starega mestnega jedra. Vožnja 
v hotel. Namestitev, večerja in prenočevanje.  

2. dan: Garmisch-Partenkirchen (Ga-Pa), Innsbruck 
Po zajtrku nas bo pot najprej vodila proti Ga-Pa, potem pa se bomo z Bavarske odpeljali 
v prestolnico avstrijske dežele Tirolske, Innsbruck. V obeh krajih si bomo ogledali športne 
komplekse, ki še danes gostijo športna tekmovanja najvišjega svetovnega razreda, saj 
sta tako Ga-Pa kot Innsbruck prizorišči tekem velike novoletne skakalne turneje vse od 
l. 1952. 
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vsebina 
programa 

Glavno pozornost bomo namenili Innsbrucku, kjer si bomo ogledali skakalno areno 
Bergisl z okoliškim olimpijskim športnim kompleksom. Nato se bomo odpravili v mestno 
središče in si ogledali znamenito »Zlato strešico« in ostale znamenitosti nekdanje 
cesarske prestolnice, pokukali pa bomo tudi v Olimpijski muzej. Po končanem ogledu bo 
sledila vožnja proti domu. Povratek v Novo mesto je predviden v poznih večernih urah. 

zadolžitve 
dijakov 

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

okvirna cena in 
način plačila 

okoli 430 €* 

*Cena je informativna. Končna cena bo znana, ko bo določen točen datum ekskurzije. 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo na dva obroka. 
Možnost vplačila rizika odpovedi potovanja. 
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PRAGA 

nosilec programa Matjaž Štih 

sodelavci Barbara Maznik 

število ur 24 

termin 28. 10. (zvečer) do 30. 10. 2018 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 45 dijakov 

cilji ekskurzije 

Vsebinski cilji so navedeni pri vsebini programa. 
Dijaki: 
- razvijajo socialne kompetence in veščine, 
- razvijajo medkulturni in medverski dialog ter strpnost do drugih. 

vsebina 
programa 

Dijaki: 
- spoznajo Plečnikovo dediščino v Pragi 
- spoznajo zgodovino, kulturo in religijo Judov, 
- spoznajo kulturne, umetniške in zgodovinske znamenitosti mesta ter 
- spoznajo zgodovino in sedanjost češkega naroda. 

zadolžitve 
dijakov 

Dijaki oddajo poročilo o ekskurziji v spletno učilnico. 

okvirna cena 120–130 €  

   



Gimnazija Novo mesto              Katalog ekskurzij 2018/19 

9 
 

TOSKANA 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Breda Vovko 

število ur 30 

termin 29. 4. – 1. 5. 2019 

program je 
namenjen 

dijakom od 1. do 3. letnika 

velikost skupine najmanj 40 dijakov 

pot ekskurzije  
oz. obiskani kraji  

Siena, San Gimignjano, Firence, Pisa, Da Vinci 

cilji ekskurzije 

Spoznali bomo razvoj umetnosti (likovne in literarne) v srednjem veku in renesansi, vpliv 
Firenc in medičejcev na zahodno Evropo (Francija in Anglija). 

Dijaki spoznajo: 
- pogoje za nastanek književnosti v srednjem veku, kulturno-izobraževalni pomen 

samostanov, vrednotenje knjig v srednjem veku (pojmi: rokopis, inkunabula, 
iluminacija), 

- pomen vere v tistem času: verski in posvetni motivi, krščanske predstave o 
posmrtnem življenju, greh in pokora ter razvoj trubadurske lirike, viteške lirike, 
Dante in sladki novi slog,  

- družbeno-zgodovinski okvir renesanse, vzpon meščanstva, odkritja, renesančno 
umetnost, predvsem književnost (Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, Da Vinci) ter 
renesančne ideje in humanizem: občudovanje narave in harmonije stvarstva, 
občudovanje človekove telesne in duhovne lepote, uživanje v čutnosti, poudarjanje 
svobodnega razuma in posameznika, občudovanje moči in oblasti, 

- likovne umetnine velikih renesančnih umetnikov: Michelangela, da Vincija, 
Boticcelija, Raffaela, Bramanta … 

Ogledi razstav, bodo omogočili dijakom vrednotenje in podoživljanje likovnih stvaritev, 
odprto sprejemanje novega v umetnosti s primerjavo srednjeveških in renesančnih 
umetnin. 

vsebina 
programa 

1. dan (petek): Novo mesto – Siena– San Gimignano 
Odhod avtobusa ob 4.00 izpred TUŠ –a Novo mesto. Vožnja po avtocesti proti Toskani 
do Siene. Mesto, ki je zlato dobo doživelo v 13. in 14. stol., ima v svoji urbanistični 
strukturi izrazito ločen civilni in sakralni del. Ogledali si bomo jedro originalno 
oblikovanega trga Piazza del Campo, kjer dominira Torre del Mangia, najvišji stolp v 
Toskani. Sledi ogled Palazzo Pubblico, ki velja za najelegantnejšo profano stavbo, in trga 
Piazza del Duomo s katedralo. 
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vsebina 
programa 

Spoznali bomo kulinarične posebnosti italijanskega podeželja ob degustaciji tipične 
toskanske hrane.  

Popoldne bomo prispeli v San Gimignano, ki slovi po številnih stolpih starih plemiških hiš 
in se ga je oprijel vzdevek srednjeveški Manhattan. Ogledali si bomo trg Piazza della 
Cisterna in bližnjo cerkev Collegiata ter muzej Della Tortura (muzej mučilnih naprav) v 
Hudičevem stolpu. Sledi vožnja proti Firencam. Nastanitev v hotelu v okolici, večerja in 
prenočevanje. 

2. dan (sobota): Firence 

Po zajtrku si bomo ogledali osrednje mesto Toskane, veličastne Firence.Po prihodu v 
mesto bomo najprej obiskali znamenite Medičejske grobnice, ki čeprav nedokončane 
veljajo za enega izmed najmonumentalnejših spomenikov renesanse. Sledi ogled 
baptisterija, ki ga krasi eden najlepših mozaikov v Italiji. Pred baptisterijem bomo razložili 
pomen troje reliefno izdelanih bronastih vrat, ki sta jih izdelala Andrea Pisano in Lorenzo 
Ghiberti in si ogledali stolnico Santa Maria del Fiore s slavno Bruneleschijevo kupolo.  

Opoldne si bomo ogledali Piazzo della Signorie in Palazzo Vecchio, ki s svojo mogočno 
podobo odseva samozavest florentinske renesanse. V galeriji Uffizzi bomo spoznali 
pomembne mojstrovine velikih renesančnih mojstrov: Michelangela, da Vincija, 
Boticcelija … Kosilo.  

Popoldne se bomo podali čez slikoviti Ponte Vecchio do četrti l'Oltrarno, kjer si bomo 
ogledali notranjost monumentalne palače Pitti in galerije Palatina z izjemno zbirko 
umetnin. Razkošne dvorane, ki jih je med drugimi poslikal Pietro da Cortona, so polne 
dragocenega pohištva, kipov, porcelana ter izjemnih slik. Ogledali si bomo vrtove Baboli 
v ozadju. Pred povratkom v hotel si bomo ogledali še frančiškansko cerkev Santa Croce, 
ki se ponaša s slavnimi Giottovimi freskami, hkrati pa v svoji notranjščini skriva grobove 
mnogih pomembnih Florentincev (Galileja, Michelangela, Machiavellija, Rossinija) in 
tako velja za nekakšen panteon.  

Po končanih ogledih se bomo odpeljali do florentinske razgledne točke Piazzale 
Michelangelo, kjer bomo uživali v nepozabnem pogledu na Firence in slikovito pokrajino 
okrog mesta. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 

3. dan (nedelja): Da Vinci - Pisa – Novo Mesto 

Po zajtrku se bomo ustavili v vasici Da Vinci, kjer so v Castellu Guidiju razstavljene makete 
umetnikovih izumov. Po cesti je na kmečkem posestvu, posejanim z oljkami, njegova 
rojstna hiša. Na poti do Pise bomo odkrivali toskansko podeželje, tudi v kulinaričnem 
smislu (spoznali delavnico sirov, toskanskih veprovih salam in olivnega olja).  

Popoldne se bomo ustavili v mestu Pisa, kjer si bomo najprej ogledali veličastni Campo 
dei Miracoli s stolnico, krstilnico, slavnim poševnim stolpom. Obiskali bomo katedralo z 
bogato razčlenjeno fasado, petimi ladjami in dragoceno opremo, ki je najlepši primerek 
pisanske romanike. Povzpeli se bomo na nenavadni stolp in si ogledali mesto iz ptičje 
perspektive. Tukaj se bomo poslovili od Toskane in se po avtocesti mimo Bologne, 
Benetk v poznih večernih urah vrnili v Novo mesto. 
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zadolžitve 
dijakov 

- med potjo izdelava zemljevida z opisom  
- fotografije z izseki likovnih stvaritev ali samo delčkov arhitekture (priprava razstave 

in igre spomin v šoli) 

okvirna cena in 
način plačila 

178 € 

posebnosti oz. 
načini plačila 

Plačilo v dveh obrokih.  

 


