
OBVEZNA STROKOVNA EKSKURZIJA V VICENZO (2. E - ITA, F, G, H) 

(sreda, 22. junij 2022) 

Zberemo se: 22. 6. 2022 ob 5.50 pred stavbo B (parkirišče) 

Spremljevalci_ke: Marjana Dolšina Delač, Živa Žitnik, Jošt Jesenovec, Mojca Dimec 

Bogdanovski, Miha Vanič, Manica Mivšek 

ČASOVNICA 

5.50: zbor pred šolo (Kardeljeva ploščad 28a), na parkirišču pred stavbo B 

6.00: odhod 

10.00: prihod v Vicenzo 

10.00‒10.30: kava, orientacija po mestu 

A 10.30‒12.00: Teatro Olimpico (vstopnina 3€/dijaka + rezervacija 5€/skupino – 15c/dijaka, 

gotovino poberemo na avtobusu in plačamo na mestu) 

1. skupina: 10.30 

2. skupina: 11.00 

3. skupina: 11.30 

B 10.30‒12.00: bazilika Palladiana (vstopnina za ogled stavbe 2€, gotovino poberemo na 

avtobusu in plačamo na mestu) 

1. skupina (32 dijakov – 2. F): 10.30 

2. skupina (31 dijakov – 2. G): 11.00 

3. skupina (35 dijakov – 2. E, H): 11.30 

12.00−12.30: kratka predstavitev mesta, mestnega jedra 

12.30−13.30: prosto za kosilo 

13.30‒14.00 (7 min vožnje): vožnja proti Vili Rotondi  

14.00−15.00: kratek postanek v neposredni bližini vile Rotonde, ogled vile in kratka 

predstavitev s parkirišča  

15.00: odhod proti domu 

19.00: predviden prihod pred šolo 

 

Za ekskurzijo predvidevamo za ok. 30€ stroškov na dijaka. Prevoz boste poravnali naknadno 

(ob udeležbi vseh 98 dijakov znese 24€, v primeru opravičenih odsotnosti se lahko cena še 

nekoliko zviša), vstopnine (5,15€) pa sproti na sami ekskurziji. 

 

 



 

NAVODILA IN OPOZORILA (obkljukaj zjutraj pred odhodom od doma): 

 

1. S seboj imejte veljavni osebni dokument: potni list ali osebno izkaznico. 

 

2. Za vsak slučaj imejte s seboj FFP2 masko. 

 

3. Poskrbite za primerna oblačila in obutev glede na program (hoja po mestnih središčih) 

vremensko napoved in lastne potrebe. S seboj imejte tudi malico za ves dan ali denar za 

kosilo, prigrizke (čas za kosilo bo na voljo). 

 

4. S seboj imejte gotovino za vstopnine (5,15€), ki jo bomo po navedenih zneskih pobirali 

sproti na avtobusu. 

 

NE PREZRITE(!) 

Vnaprej znane odsotnosti napovejte (ekskurzijo odjavite) do 24 ur pred odhodom − 

razredniku ali na spodnji e-naslov, sicer krijete stroške prevoza. 

 

Morebitna vprašanja naslovite na: 

marjana.dolsina.delac@svsgugl.si  
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