
Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, : (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852 

Popolno izpolnjeno izjavo prinesite vodjam ekskurzij profesoricam Mojci Saje Kušar, Jasmini 

Balaban oziroma Marjeti Pogačar, najkasneje do četrtka, 19. septembra 2019. 

PARIZ 

V letnem delovnem načrtu šole imamo načrtovano 6-dnevno ekskurzijo V PARIZ, z 

avtobusom, od 24. 10. do 29. 10. 2019, za ceno 379 € (če bo prijavljenih najmanj 

45 dijakov) oziroma za ceno 399 € (če bo prijavljenih najmanj 35 dijakov), ki jo bodo 

udeleženci poravnali pred odhodom, po položnicah (v 2 obrokih: september, oktober) 

na račun šole, ki bo z agencijo podpisala pogodbo o izvedbi. 

Ekskurzija bo izvedena, če bo prijav (podpisanih izjav) vsaj 35. 

Podroben program je objavljen na spletni strani šole. 

Na ekskurziji veljajo pravila šolskega reda. Šola zagotavlja 1 spremljevalca na 15 

dijakov.  

I Z J A V A   PARIZ 

Strinjam se, da se moj otrok ________________________, rojen ___________, 

dijak/inja __________ razreda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica udeleži 6-

dnevne ekskurzije V PARIZ za ceno 379 oz. 399 €. 

Želimo doplačati za enoposteljno sobo 129 EUR. (Ustrezno obkrožite) DA       NE 

Želimo doplačati za vzpon na Eifflov stolp 25 €. (Ustrezno obkrožite)   DA       NE 

Želimo doplačati posamezne dodatne vstopnine (izven programa) v znesku 5 do 15  € 

(Ustrezno obkrožite)   DA       NE 

Moj otrok bo potoval z osebno izkaznico / potnim listom, številka_________________, 

datum izdaje dokumenta: __________, datum veljavnosti dokumenta: ____________. 

Moj otrok ima _______________ državljanstvo. 

Datum: ____________    Podpis staršev: ________________ 

 

DUNAJ 

V letnem delovnem načrtu šole imamo načrtovano 2-dnevno ekskurzijo NA DUNAJ, 

z avtobusom, od 6. 12. do 7. 12. 2019, po na spletni strani šole objavljenem 

programu, za ceno 132 € (če bo prijavljenih najmanj 45 dijakov) oziroma za ceno 

137 € (če bo prijavljenih najmanj 40 dijakov), ki jo bodo udeleženci poravnali pred 

odhodom, po položnicah (v 2 obrokih: oktober, november) na račun šole, ki bo z 

agencijo podpisala pogodbo o izvedbi. 

Ekskurzija bo izvedena, če bo prijav (podpisanih izjav) vsaj 40. 

Podroben program je objavljen na spletni strani šole. 

Na ekskurziji veljajo pravila šolskega reda. Šola zagotavlja 1 spremljevalca na 15 

dijakov.  

 



Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, : (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852 

Popolno izpolnjeno izjavo prinesite vodjam ekskurzij profesoricam Mojci Saje Kušar, Jasmini 

Balaban oziroma Marjeti Pogačar, najkasneje do četrtka, 19. septembra 2019. 

I Z J A V A   DUNAJ 

Strinjam se, da se moj otrok ________________________, rojen ___________, 

dijak/inja __________ razreda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica udeleži 2-

dnevne ekskurzije NA DUNAJ za ceno 132 oz. 139 €. 

Želimo doplačati odpovedni riziko 12 EUR. (Ustrezno obkrožite) DA    NE 

Moj otrok bo potoval z osebno izkaznico / potnim listom, številka_________________, 

datum izdaje dokumenta: __________, datum veljavnosti dokumenta: ____________. 

Moj otrok ima _______________ državljanstvo. 

Datum: ____________    Podpis staršev: ________________ 

 

Barcelona 

V letnem delovnem načrtu šole imamo  načrtovane 4-dnevne ekskurzijo V 

BARCELONO od 19. 3. do 22. 3. 2020 z letalom, po na spletni strani šole 

objavljenem programu, za ceno 496 € (če bo prijavljenih najmanj 40 dijakov), ki jo 

bomo poravnali pred odhodom, po položnicah (v 5 obrokih: oktober - februar) na 

račun šole, ki bo z agencijo podpisala pogodbo o izvedbi. 

Ekskurzija bo izvedena, če bo prijav (podpisanih izjav) vsaj 40. 

Podroben program je objavljen na spletni strani šole. 

Na ekskurziji veljajo pravila šolskega reda. Šola zagotavlja 1 spremljevalca na 15 

dijakov.  

 

 

I Z J A V A  BARCELONA 

Strinjam se, da se moj otrok ________________________, rojen ___________, 

dijak/inja __________ razreda Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica udeleži 4-

dnevne ekskurzije v Barcelono za ceno 496 €. 

Naročamo zdravstveno in nezgodno  zavarovanje z asistenco  za ceno 6,1 €. 

(Ustrezno obkrožite)   DA       NE 

Želimo doplačati odpovedni riziko v znesku 24,8 € (Ustrezno obkrožite)   DA       NE 

Moj otrok bo potoval z osebno izkaznico / potnim listom, številka_________________, 

datum izdaje dokumenta: __________, datum veljavnosti dokumenta: ____________. 

Moj otrok ima _______________ državljanstvo. 

Datum: ____________    Podpis staršev: ________________ 


