PROJEKT »PO SLOVENIJI«
(od 9. do 13.9.2020)
Ker nam je načrtovani projekt na otok Pašman zaradi slabe epidemiološke slike na Hrvaškem in potencialne
karantene ob prihodu nazaj v Slovenijo padel v vodo, smo morali poiskati novo rešitev. In ker so bile naše
možnosti omejene, volja po podpori slovenskim ponudnikom pa velika, smo se odločili, da za letošnji jesenski
projekt raziščemo del Gorenjske in Primorske. Ob 8:00 uri 9. septembra se nas je vseh enajst mladostnikov in
zaposlenih STS 10 (ali po domače Velenje2 ) odpeljalo proti Bledu, kjer smo imeli ob 10:30 načrtovano
prvo aktivnost. Na Bled smo prišli ob 9:30 in se sprehodili do jezera, kjer smo lahko občudovali znameniti
Blejski otok. Naslednje 3 ure smo se adrenalinsko spuščali po sedmih jeklenicah, dolgih 350-700 m, skupaj
smo na »zajli« premagali kar 4 km. Vsa izkušnja je potekala postopoma, tako da so se na koncu tudi tisti, ki
so imeli strah pred višino že udobno in brez strahu spuščali preko čudovite Save Dolinke. Pri načrtovanju
aktivnosti nas je poleg atraktivne trase prepričal tudi sonaraven pristop. Ponosni in veseli, da smo se aktivnosti
udeležili vsi člani skupine, smo odšli pod Blejski grad, kjer nas je čakalo kosilo. Po kosilu smo pot nadaljevali
proti dolini Vrata, kjer nas je po nekaj prehojenih stopnicah pričakal mogočen slap Peričnik. Po obisku slapu
smo odšli do Triglavske Bistrice, kjer smo namočili utrujene noge, dva izmed naših mladostnikov pa sta se
konkretno ohladila z namakanjem (celega telesa!) v reki.

Slika 2: Prečkanje Save Dolinke s pomočjo jeklenice

Slika 1: Namakanje v ledeno mrzli Triglavsko Bistrici

Drugi dan smo dopoldan preživeli v čudoviti dolini Tamar, kjer smo preizkušali dobrote Doma v Tamarju.
Štruklji, zavitki in palačinke so poskrbeli, da smo imeli dovolj energije za pot nazaj proti Planici. Na poti iz
Planice do Kranjske Gore smo se ustavili in pogledali še naravni rezervat Zelenci, kjer izvira Sava Dolinka. V
Kranjski Gori smo imeli kosilo, nato odšli do apartmaja, kjer smo se pripravili na eno najbolj pričakovanih
aktivnosti - Paintbaaaal. Razvrstitev v ekipi smo opravili že večer prej s pomočjo žrebanja, tako da se je igra
lahko začela. Prvo igro smo se še učili in preizkušali različne taktike, zadnjo igro pa smo igralci že imeli točno
določeno »zmagovalno« taktiko. V igri nas je uživalo 8 članov, saj so se tri članice skupine igri odpovedale.
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Slika 3: Občudovanje vode v Naravnem rezervatu Zelenci

Slika 4: Ekipi za paintball v polni opremi

Tretji dan smo spakirali stvari in se odpeljali poti prelazu Vršič. Na poti na Vršič smo se ustavili ob Ruski
kapelici, saj je eden izmed članov skupine navdušen nad Rusijo in posledično vsem v zvezi z Rusijo. Na Vršiču
smo se ustavili, da bi se ohladili na vroč dan. V času našega »ohlajanja« so oba pasova ceste zasedle ovce in
brez našega člana skupine, ki je prijazno prevzel vlogo pastirja bi najverjetneje še danes iskali način kako priti
mimo ovc . Pot proti Bovcu smo nadaljevali skozi čudovito dolino Trente, kjer nas je vztrajno spremljala, še
v meglice zavita reka Soča. Z namenom ogleda Velikih korit Soče smo se ustavili v Lepeni, kjer smo zbirali
pogum za kopanje, vendar ga (še!) nismo dočakali. Naslednja aktivnost, ki smo se jo prav tako zelo veselili je
bil rafting na reki Soči. Bilo je adrenalinsko a hkrati zelo varno, pokazal se je timski duh, saj smo se skupaj
(bolj ali manj) izogibali pastem reke. Trije člani skupine smo zbrali pogum in iz višine 7 m skočili v reko
(poskusni zajček je bila seveda vzgojiteljica). Po raftingu smo se odpravili na kosilo v bližnjo restavracijo,
nato pa opravili dolgo pot do Postojne, ob čemer smo še vedno zvesto sledili naši Soči.

Slika 5: Brez pomoči člana skupine bi verjetno še danes

Slika 6: Adrenalinski rafting na smaragdni reki

bili na Vršiču.
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Sobota je bila namenjena lenarjenju na Slovenski obali. To misijo smo vzeli zelo resno, saj imamo od tega dne
zgolj dve sliki. Vreme je bilo sončno, morje prijetno toplo. Za kosilo smo si privoščili morske dobrote kot so
kalamari, orada, sardele, tunin zrezek, nekateri izmed nas pa so prvič poskusili hobotnico.
Ker smo drugo polovico projekta doživljajske pedagogike prenočili v Postojni (hvala stanovanjski skupini
Postojna (ZVIZ Logatec) za gostoljubje), smo seveda želeli pogledati in doživeti lokalne atrakcije. Najprej
smo se odpravili do Predjamskega gradu, kjer smo ob pomoči avdio vodnika spoznavali največji jamski grad
na svetu. Za tem pa smo si nekaj kilometrov stran v spremstvu biologa ogledali Postojnsko jamo in imeli
privilegij spoznati mladičke človeške ribice. Na poti iz Postojne do Velenja smo si privoščili še okusno kosilo,
nato pa proti večeru, polni novih izkušenj prišli v Velenje bolj povezani kot kadarkoli.

Slika 7: (Pred) jamski grad

Slika 8: Ugani kdo ali slikanje v Postojnski jami

Pripravila: Lea Potokar, vzgojiteljica
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