
 
 
 

Dragi planinci in planinke! 
 
Odločili smo se, da vas za konec šolskega leta povabimo na celodnevni izlet, kajti obljuba dela 
dolg. Ker pa  konec šolskega leta diši po morju, smo se odločili, da vas peljemo na najvišji vrh 
Istre - Slavnik. Da pa ne bomo morja samo gledali od daleč, si bomo po pohodu privoščili še 
oddih na plaži v Ankaranu. 
Vabljeni vsi, ki si želite odklopa ob koncu šolskega leta, vsi, ki želite uživati v naravi in vsi, ki  
želite stkati nova prijateljstva. 
 

 

Dnevi s soncem obsijani, nas kar vlečejo ven, v naravo, 
zato je res že čas, da damo nahrbtnik si na ramo.  
 
Letos res ni šlo nič po planu – najprej karantena,  
potem pa se še vreme vseskoz' men'a. 
 
A pred nami so lepši časi, 
zato mahnili jo bomo kar po vasi. 
 
S hriba morje si ogledamo 
in se svežega zraka naužijemo. 
 
Na koncu noge si v morju ohladimo, 
saj sončnih žarkov si želimo. 
 
S prijavo pa le pohitite, 
da zagotovo mesto na avtobusu pridobite. 
 

Spremljevalke: Martina Mauhar, Andreja Troppan, Kristiane Končan in Nina Klopčič. 

Telefonska številka v nujnih primerih: 051 656 100 (Andreja) 

 



Izlet za mlade planince na Slavnik in v Ankaran 
 
DATUM: 19. 6. 2021 
 
CENA:  Od 17 do 22 evrov - odvisno od števila udeležencev. Strošek bo obračunan na položnici. 
(V primeru, da imate težave s plačilom, se prosim obrnite na šolsko svetovalno službo.) 
 
PRIJAVE: Prijavnico pošljete po elektronski pošti (martina.mauhar@voranc.si).  
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (46), oz. najkasneje do sobote, 12. 6. 2021 (do 
12.00). 
 
 
OKVIREN PROGRAM: 
 
Ob 7.30 se zberemo na parkirišču Tivoli. Vožnja proti Slavniku. Pohod. Kosilo na vrhu – njoki s 

sirom ali drobtinami. Spust v dolino. Vožnja z avtobusom do Ankarana. Čofotanje v priobalnem 

pasu ob morju.   

Prihod okoli 20.00 na parkirišče Tivoli. 

  

OPREMA:  

Oprema za na Slavnik: primerno oblačilo in obutev, sončna krema, anorak, pokrivalo, 

plastenka za vodo (2-krat pol litra), sendvič, prigrizek za moč, planinska izkaznica (tisti, ki jo že 

imate doma). 

 

Oprema za na plažo: kopalke, brisača, sončna krema, lahko obuvalo (po želji),  pijača in 2 evra 

za sladoled. Popoldansko malico, ki jo bodo otroci pojedli na plaži, bomo naročili v šoli. 

 

Oprema za na plažo naj bo v posebni vrečki. Učenci jo bodo v času vzpona na Slavnik pustili v 

avtobusu.  

___________________________________________________________________________ 
 
PRIJAVNICA NA IZLET NA SLAVNIK IN V ANKARAN 
 
Spodaj podpisan/a __________________________________ soglašam, da se moj otrok 
 
_____________________________________ 19. 6. 2021 udeleži planinskega izleta. 
Telefonska številka starša:  
 
__________________________  
 
                                                                                              Podpis:__________________________ 

SPOROČILO STARŠEV PRIJAVLJENEGA UČENCA ZA MENTORJE IZLETA: 

 
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI ( alergije ipd.) - prosim zapišite na kaj moramo biti pozorni  
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