
JUNIJSKE OIV  

2. LETNIK GIMNAZIJA 

Četrtek, 17. 6. - EKSKURZIJA 

Zbor na parkirišču :  BIVŠE KURIVO (Parkirno mesto nasproti I. OŠ Celje) 10 minut pred odhodom 

avtobusa. 

 1 BUS: 2. b (30) in 9 dijakov 2. c 

Spremljevalci: Mihael Gojkošek, Miha Gartner, Špela Lukič 

7.45 Odhod avtobusa 

9.30 – 11.00 Tehnični muzej Bistra (voden ogled stalne razstave) 

11.10 – 11.40 Vožnja do Planinske jame 

11.45 – 13.45  Voden ogled Planinske jame 

13.50 – 15.00 Vožnja do Cerkniškega jezera, ogled, postanek v Cerknici 

15.00 Odhod proti Celju 

16.30 Predviden prihod v Celje 
 

2 BUS: 2. č (31) in 9 dijakov 2. c 

Spremljevalci: Marjana Turnšek, Nataša Bergant, Smiljana Adamič 

7.15 Odhod avtobusa 

8.45 – 10.45 Voden ogled Planinske jame 

10.50 – 12.00 Vožnja do Cerkniškega jezera, ogled, postanek v Cerknici 

12.00 – 12.30 Vožnja do Borovnice 

12.30 – 14.00 Tehnični muzej Bistra (voden ogled stalne razstave) 

14.05 Odhod proti Celju 

15.35 Predviden prihod v Celje 
 

3 BUS: 2. d (32)  in 9. dijakov 2. c 

Spremljevalci: Jožica Kovač, Bernarda Špegel Berdič, Jože Škorjanec 

8.15 Odhod avtobusa 

9.45 – 11.45 Voden ogled Planinske jame 

11.50 – 13.00 Vožnja do Cerkniškega jezera, ogled, postanek v Cerknici 

13.00 – 13.30 Vožnja do Borovnice 

13.30 – 15.00 Tehnični muzej Bistra (voden ogled stalne razstave) 

15.05 Odhod proti Celju 

16.35 Predviden prihod v Celje 
 

Navodila: 

Pazite na čas odhoda vašega avtobusa! 

Za ogled Planinske jame https://planinskajama.wordpress.com/ se primerno oblecite in obujte. S 

sabo imejte svetilko (telefon ni najbolj primeren, ker vam lahko pade iz rok in se poškoduje). Ogledali  

si boste  čudesa jame na 500 metrov dolgem prijetnem in vznemirljivem sprehodu po zavarovani poti 

https://planinskajama.wordpress.com/


do edinstvenega sotočja podzemnih rek. Tu se združita reka Rak, ki priteče iz Rakovega Škocjana in 

reka Pivka, ki priteče iz Postojnske jame, v Unico. Ogled traja slabi dve uri. 

Tehnični muzej Slovenije https://www.tms.si/ domuje v nekdanjem samostanskem oz. grajskem 

kompleksu v Bistri pri Vrhniki. Ogledali si boste stalno razstavišče s številnimi zgodovinskimi 

tehničnimi eksponati s področja prometa, obrti, kmetijstva, elektrike, gozdarstva … Voden ogled bo 

trajal 1,5 ure.  

Z avtobusom se boste zapeljali tudi do Cerkniškega jezera https://www.notranjski-

park.si/narava/naravne-znamenitosti/cerknisko-jezero in imeli v Cerknici krajši postanek. 

Cene ogledov in prevoza: voden ogled Planinske jame 4 €, vstopnina in vodenje v Tehničnem muzeju 

Bistra (vstopnina 3€, vodenje 180 €, približno 4,6 € na dijaka), cena avtobusnega prevoza na dijaka bo 

približno 9,5 € (cena je odvisna od števila udeležencev ekskurzije). Znesek ekskurzije boste poravnali s 

položnico. 

 

 

Petek, 18. 6. 2021 - NAGRADNI ORIENTACIJSKI ŠPORTNI DAN 

Dijaki in dijakinje 1. in 2. letnikov se ob 07.40 zberete na makadamskem parkirišču ob dvorani 
Zlatorog (Opekarniška cesta, Celje), kjer bosta START in CILJ orientacijskega pohoda. Bodite točni, 
primerno oblečeni in obuti za športni dan. Organizirane hladne malice na ta dan ne bo. Nagrada za 
najboljši razred na orientacijskem športnem dnevu bo nagradni dan v šolskem letu 2021/2022. 

 

17. in 18. 6. ne bo organizirane šolske malice. 

https://www.tms.si/
https://www.notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/cerknisko-jezero
https://www.notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/cerknisko-jezero

