
JUNIJSKE OIV  

1. LETNIK GIMNAZIJA 

Četrtek, 17. 6. - EKSKURZIJA 

 

Zbor je ob 7.35 na parkirišču:  BIVŠE KURIVO (parkirno mesto nasproti I. OŠ Celje) 

 

 

 1 BUS: 1. b (32) in 10 dijakov 1. c 

 

Spremljevalci: Tina Bradeško, Ljuba Koprivc Bertoncelj, Ivan Srbič 

7.45 Odhod avtobusa 

9.45–10.40 Samostojen ogled Štanjela 

10.45–11.10 Odhod iz Štanjela, vožnja do Škocjanskih jam. Pri Informacijskem centru morate 
biti ob 11.10. 

11.30–13.30 Ogled Škocjanskih jam  

13.30– 14.15  Vožnja do Pivke, Muzej vojaške zgodovine Pivka 

14.15–16.15  Ogled razstave v Muzeju vojaške zgodovine Pivka 

16.15–17.45 Vožnja proti Celju 

 

2 BUS: 1. č (30) in 10 dijakov 1. c 

 

Spremljevalci: Špela Sešlar, Lučka Rednak, Simona Vincelj 

7.45 – 9.40 Odhod avtobusa. Pri Informacijskem centru morate biti ob 9.40. 

10.00–12.00  Ogled Škocjanskih jam  

12.10–12.40  Vožnja do Štanjela 

12.40–13.40 Samostojen ogled Štanjela 

13.40–14.25 Vožnja do Pivke, Muzej vojaške zgodovine Pivka 

14.30–16.30 Ogled razstave v Muzeju vojaške zgodovine Pivka 

16.35–18.05  Vožnja proti Celju 

 

3 BUS: 1. d (29) in 11 dijakov 1. c 

 

Spremljevalci: Barbara Arzenšek, Barbara Petrič, Lea Turnšek 

7.45 Odhod avtobusa 

9.45–11.45 Ogled razstave v Muzeju vojaške zgodovine Pivka  

11.45–12.15  Vožnja do Škocjanskih jam. Pri informacijskem centru morate biti ob 12.15. 

12.30–14.30  Ogled Škocjanskih jam 

14.35–15.00 Vožnja do Štanjela 

15.00–16.00 Samostojen ogled Štanjela 

16.00–17.30  Vožnja proti Celju 

 

Navodila: 

Hrana in pijača je iz nahrbtnika. V primeru dežja prosimo, da prinesete s seboj dežnike. 

Za ogled Škocjanskih jam (https://www.park-skocjanske-jame.si/)se primerno oblecite in obujte. 

Ogledali si boste del jam z imenom Skozi podzemni kanjon. Na tem ogledu se prehodi 3 km in približno 

800 stopnic (ogled traja cca 2 uri). Ogled se začne v  informacijskem centru. Obiskovalci se boste 

https://www.park-skocjanske-jame.si/


sprehodili do vhoda v jame, kjer pred vstopom v jamo vodniki povejo razlago. Obiskovalci morate 

upoštevati takrat veljavne predpise v zvezi z omejitvijo širjenja epidemije.  Dijaki morate nositi zaščitno 

masko in paziti na medsebojno razdaljo. Razlag po jamskem sistemu več ni, vodniki pa vršijo nadzor 

med ogledom jam. Po izstopu iz jame je možen izhod le po pešpoti skozi Veliko dolino čez naravni most. 

Park vojaške zgodovine Pivka (https://www.parkvojaskezgodovine.si/)je največji muzejski kompleks v 

Sloveniji in ponuja na ogled eksponate vse od kamenodobnega loka do izjemne zbirke tankov in 

vojaških letal ter celo nemško vojaško lokomotivo iz II. svetovne vojne. Dragoceni primerki vojaške in 

tehnične zapuščine vas bodo vodili skozi prikaz nekaterih najpomembnejših mejnikov druge polovice 

20. stoletja vse do prelomnega obdobja rojstva naše države. 

Štanjel (https://www.visitstanjel.si/), ki je eno najstarejših naselij na Krasu, najprej očara s svojo 

edinstveno veduto. Na griču Turn se slikovito razprostira terasasto grajena vas, ki privablja pogled s 

svojimi znamenitimi stavbami. Grajski kompleks, obrambni stolpi, cerkev sv. Danijela z limonastim 

zvonikom, v gručo stisnjene hiše in Ferrarijev vrt so najbolj prepoznavna stavbna dediščina starega 

naselja, ki že tisočletja spreminja svojo podobo in hkrati ohranja resnično dušo Krasa. Vas, ki je ime 

dobila po zavetniku cerkve, svetem Danijelu, je v mnogih pogledih edinstven kulturni spomenik. 

 

Cene ogledov in prevoza: Park vojaške zgodovine Pivka 5 €, voden ogled Škocjanskih jam 7,5 €, cena 

avtobusnega prevoza na dijaka bo približno 11 € - odvisno 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 MALICE!  

https://www.parkvojaskezgodovine.si/
https://www.visitstanjel.si/

