
 

 

 

ENODNEVNA STROKOVNA EKSKURZIJA V BENETKE 

OBVESTILO PRED ODHODOM 

Dan ekskurzije je petek,  23. 3. 2018. 

- Odhodi z vstopnih postaj:  4.00 Črna na Koroškem, 4.15 Mežica, 4.30 AP Prevalje, 4.40 AP 

Ravne na Koroškem, 4.50 AP Dravograd, 5.10 AP Slovenj Gradec, 5.30 AP Mislinja in 5.45 AP 

Velenje 

Dijaki morajo svojim razrednikom ali prof. Janku Uršniku do četrtka, 22. 3. 2018, povedati, na 

kateri vstopni postaji bodo vstopili na avtobus. Na vstopnih postajah morate biti točni! 

Čakati ne moremo, ker smo vezani na odhod ladjice v beneško laguno.  

Število dijakov in dijakinj: GTT1 (21), GTT2 (15), GTT3 (20) = Skupaj 56  

Učitelji spremljevalci: Janko Uršnik, Vesna Robnik, Verica Jaušovec, Janja Žigart 

Na poti z nami bo turistična vodnica: Sofija Mardjonović  

Program strokovne ekskurzije: 

Po vstopnih postajah bomo nadaljevali pot po avtocesti mimo Ljubljane, mejnega prehoda 

Fernetiči ali Vrtojba do beneške lagune in kraja Punta Sabbioni, tam nas čaka ob 10.30 najeta 

ladjica, ki nas bo ob 11.05 po morju pripeljala do, kot so: urni stolp, doževa palača, Most 

vzdihljajev in drugi. Po ogledu trga bomo nadaljevali z notranjim ogledom Bazilike sv. Marka 

(tudi muzej in zakladnica). Voden ogled bomo nadaljevali s kratkim sprehodom skozi ozke 

beneške uličice, čez kanale in mostičke do mojstrske delavnice, kjer izdelujejo različne 

izdelke iz pravega muranskega stekla. V skupini si bomo v delavnici z mojstrom ogledali način 

izdelave umetnin iz pihanega stekla in nadaljevali ogled izdelkov, ki jih je mogoče tudi kupiti. 

Voden ogled bomo nadaljevali po centru mesta do palače Contarini del Bovolo in zunanji 

ogled znamenitega stopnišča in naprej do največjega mostu čez Veliki kanal (Canal Grande), 

ki se imenuje Ponte Rialto. Med 15.00 in 16.30 bomo imeli prosti čas za individualno 

raziskovanje mesta in kosilo. Ob 17.00 bo sledila povratna vožnja z ladjico do kraja Punta 

Sabbione, kjer nas čaka avtobus in vrnitev v Slovenijo. Na Koroško se bomo vrnili v poznih 

večernih urah, predvidoma ob 24.00. 

Program ogledov se lahko rahlo spremeni, v kolikor bi bila prevelika gneča pred baziliko, kajti 

v terminu do 31. 3. 2018 ni možno rezervirati točne ure ogleda te največje znamenitosti 

Benetk. 



V ceno, ki ste jo plačali po položnici, so vključeni vsi stroški prevoza, cestnin, parkirnin, vožnja 

z ladjico, notranji ogled bazilike in mojstrske delavnice s predstavitvijo izdelave muranskega 

stekla, strokovno vodstvo z vodnico z licenco pri GZS, osnovno in dodatno zdravstveno 

zavarovanje za tujino CORIS ter riziko odpovedi aranžmaja v primeru zdravstvenih težav z 

zdravniškim potrdilom ali višje sile, kot sta smrt ali bolezen udeleženca oz. njihovih ožjih 

družinskih članov. 

Priporočila: 

- V petek, 23. 3. 2018, je v Benetkah napovedano delno spremenljivo vreme, vendar ne 

pričakujemo padavin. Temperature se bodo povzpele čez dan samo do +8 ali +9 stopinj, zato 

se primerno zimsko toplo oblecite. Ker se stanje še spreminja, poglejte tudi sami vremensko 

napoved za Benetke. 

- Za Italijo in prehod mejnega prehoda NUJNO potrebujete veljaven osebni dokument! 

Velja samo osebna izkaznica ali potni list. Dijaške in druge izkaznice niso veljavne!   

- Za jutranjo okrepčilo priporočamo prigrizke in pijačo iz nahrbtnika. V samem mestu so cene 

nekoliko dražje kot v Sloveniji, saj gre za svetovno znano turistično mesto, zato priporočamo 

vsaj 20 EUR za topel obrok v mestu. 

- Če bi si kdo od dijakov v prostem času želel ogledati še kakšno znamenitost, mora seveda 

dodatno plačati vstopnino, to pa so: Muzej Correr, notranjost doževe palače, Arheološki 

muzej, Prirodoslovni muzej idr. Cene vstopnin se gibljejo med 5,00 in 13,00 EUR po osebi, 

vendar ti ogledi niso obvezni in bomo lahko prosti čas namenili individualnemu odkrivanju 

mesta in za individualno kosilo v mestu. 

Ure, ki se koristijo za strokovno ekskurzijo: 

- GTT1 = 8 ur ID (Vesna Robnik) 

- GTT2 = 4 ure OTI-T (Mateja Gorišek) in 4 ure ITA (Janko Uršnik) 

- GTT3 = 4 uri TSV (Vesna Robnik) in 4 ure ITA (Janko Uršnik) 

 

Strokovno ekskurzijo organizira Srednja šola Slovenj Gradec in Muta skupaj z Izletnikovo 

turistično agencijo Celje, PM Slovenj Gradec. 

Strokovno ekskurzijo je pripravil: Janko Uršnik, prof.  

 


