Planinsko društvo Sežana, Srebrničeva 1, 6210 Sežana
VABILO NA PLANINSKI IZLET ZA ŠOLSKO MLADINO

NA SLAVNIK (1028m)
V nedeljo, 13. novembra 2022
OPIS POTI:
Z avtobusom se bomo peljali do vasi Prešnica. Tod pripelje s Slavnika slovenska planinska
pot. Po njej se bomo podali navzgor proti našemu cilju. Udobna steza se počasi vzpenja po
južnem pobočju poraslem z gozdom, predvsem z gabrom. Vzpon je daljši, a nezahteven.
Slavnik (1028m ), je najvišji vrh apnenčastega slavniškega pogorja, ki se razteza od Kozine do
Čičarije in med Matarskim podoljem ter Podgorskim krasom. Je tudi najvišji vrh slovenske
Istre. Do višine 850m je poraščen z grmovjem in gozdovi, vrh pa je travnat. Včasih so na vrhu
kmetje iz okoliških vasi kosili travo in pasli ovce. Danes ga obiskujejo planinci in občudujejo
bogato cvetoče travnike. Slavnik je tudi izredna razgledna točka.
Pod vrhom je planinska koča, ki nosi ime po Dr. Henriku Tumi, tržaškemu Slovencu, znanemu
alpinistu, narodnemu buditelju, botaniku, politiku in pisatelju.
Sestopili bomo nazaj v Prešnico, če nam bo čas dopuščal, pa v Podgorje, kjer nas bo čakal
avtobus.
ZAHTEVNOST IN ČAS HOJE: Izlet ni zahteven, čas hoje je približno 3.30 ure, ( vzpon 2
uri, sestop 1.30).
ODHOD IN PRIHOD: Odhod izpred OŠ Dutovlje ob 8. uri in iz avtobusne postaje
Divača ob 8.30. Prihod domov med 14. in 15. uro.
OPREMA: Obvezna planinska obutev, vetrovka, kapa, rokavice, oprema za dež, planinski
dnevnik z znamkico o plačani članarini za leto 2022, Dnevnik SPP (če ga kdo ima).
HRANA IN PIJAČA: Hrana in pijača iz nahrbtnika, tudi v planinski koči kaj malega.
CENA: Uspelo nam je organizirati avtobusni prevoz, cena je 10,00€ na učenca.
PRIJAVE: Mentoricam na šolah, do četrtka, 10.11. do 12. ure z izpolnjeno prijavnico in
denarjem. Priporočam, da s prijavami pohitite, ker jih bomo sprejemali samo do zapolnitve
mest na avtobusu. Izjemoma se prijavite tudi vodnici Vesni na tel.041 950 478.
V primeru napovedanega dežja izlet odpade!
LEPO VABLJENI IN LEP PLANINSKI POZDRAV!
VODJA IZLETA: MPV Vesna Pečar (041 950 478)

PRIJAVNICA – vrniti mentorici na šoli ali pa poslati skenirano na elektronski naslov
Ime in priimek: ____________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________
Šola in razred: _____________________________________________________________
Telefonska številka staršev oz. skrbnikov:
__________________________________________________________________________
Elektronski naslov staršev oz. skrbnikov:
__________________________________________________________________________
V primeru, da ima otrok zdravstvene težave (vrtoglavica, alergija) to napišite :
___________________________________________________________________________
Zborno mesto: _________________
S podpisom prijavljam svojega otroka na: Planinski izlet za šolsko mladino na SLAVNIK. V
primeru odpovedi izleta vas bomo obvestili preko mentoric, ali preko zgoraj navedenih
kontaktnih podatkih.
Soglašam z objavo fotografij svojega otroka v javnih medijih za potrebe PD Sežana.
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