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Društvo GAHA Slovenija vabi vse zainteresirane na 

VSESLOVENSKO ODPRAVO 2022 

 

1. Ciljne skupine odprave 

Odprava je primerna za vse udeležence Programa MEPI na bronasti, srebrni ali zlati stopnji, še posebej 

pa je namenjena: 

• skupinam z izvajalskih organizacij, ki nimajo ustreznega kadra ali časa za lastno izvedbo odprav, 

• izvajalskim organizacijam, ki imajo premalo udeležencev na posamezni stopnji, da bi sami izpeljali 

odprave (posamezni udeleženci in nepopolne skupine) 

• zamudnikom, ki se niso uspeli udeležiti odprav v rednih terminih, a bi radi v tem letu zaključili 

stopnjo Programa MEPI. 

 

2. Termin in predvidena trasa odprave 

Odprava bo potekala od 9. do 12. septembra 2022. Razpored možnih terminov in okvirnega poteka tras 

je v preglednici.  

petek, 9. 9. 2022 sobota, 10. 9. 2022 nedelja, 11. 9. 2022 ponedeljek, 12. 9. 2022 
BRONASTA 1 (petek – sobota ) 

(Gameljne – Komenda – Šenturška Gora – Cerklje) 
 

 

 
BRONASTA 2 sobota – nedelja 

(Komenda – Šenturška Gora – Štefanja Gora – Kranj) 

 

SREBRNA 1 (petek – nedelja) 

Gameljne – Komenda – Tunjice – Štefanja Gora – Kranj 

 

 
SREBRNA 2 (sobota – ponedeljek) 

Komenda – Tunjice – Šenturška Gora – Štefanja Gora – Udinboršt – Duplje - Kranj 

ZLATA (petek – ponedeljek)  

Gameljne – Komenda – Tunjice – Šenturška Gora – Štefanja Gora – Hotemaže – Udinboršt – Duplje - Kranj 

 

Po prejemu prijav bomo termine uskladili s prijavljenimi skupinami in udeleženci. 

Izhodišči (Gameljne, Komenda) in cilja (Cerklje, Kranj) so dostopni z javnim potniškim prometom. 

 

3. Postopek prijave, načrtovanja odprave in izvedbe odprave 

Izvajalske organizacije Programa MEPI udeležence na odpravo prijavite s spletno prijavnico na tej 

povezavi.  Rok za prijavo je 30. maj 2022. 

V prijavnici imate dve možnosti prijave: 

• skupine (skupina z vsaj minimalnim številom udeležencev (4), ki se bodo skupaj udeležili 

odprave; skupini bomo po potrebi priključili udeležence drugih organizacij do skupnega števila 

7 udeležencev v skupini); 

• posamezniki in nepopolne skupine (posamezni udeleženci, ki jih je v vaši organizaciji na 

določeni stopnji premalo, da bi z njimi oblikovali skupino; priključili jih bomo drugim skupinam 

oz. oblikovali skupine iz več različnih organizacij). 

Po prejemu prijavnice vas bomo kontaktirali in se dogovorili glede nadaljnjega sodelovanja, 1. junija pa 

bo organiziran tudi sestanek za prijavljene (preko Zooma). 

https://kompas.mepi.si/prijave/vseslovenska-odprava-2022/
https://kompas.mepi.si/prijave/vseslovenska-odprava-2022/
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Po zaključku prijav bomo oblikovali skupine in pripravili razpored skupin. Skupine bomo poskušali 

oblikovati optimalno glede na starost in lokacijo udeležencev.  

Po objavi razporeda (se) bodo udeleženci v skupinah: 

• izbrali ime skupine in se dogovorili za potek načrtovanja odprave,  

• izbrali namen odprave, 

• pripravili seznam skupne opreme in se dogovorili, kdo bo kaj priskrbel, 

• oblikovali jedilnik za čas odprave in se dogovorili za nakup hrane, 

• izpeljali načrtovanje trase, vrisali pot v zemljevide, izpolnili obrazce in jih poslali organizatorju, 

• dogovorili za prevoz na izhodišče in nazaj domov. 

Teden dni pred odpravo bo organizator vsem skupinam posredoval točne informacije glede prihoda na 

izhodišče in morebitne druge pomembne informacije.  

Organizator bo na odpravi poskrbel za spremljevalce in ocenjevalce skupin, mesta za prenočevanje, 

dostop do pitne vode na določenih kontrolnih točkah in vpis ocene odprave v spletni indeks dosežkov.  

Voditelji odprav z izvajalskih organizacij ste vabljeni, da se udeležite odprave in se pridružite našim 

spremljevalcem in ocenjevalcem. 

OPOZORILO: Udeleženci s prijavo na Vseslovensko odpravo 2022 jamčijo, da so (ali bodo do dneva 

odprave) opravili vse potrebne pripravljalne treninge na področju odprav (kondicijska priprava, 

topografija in orientacija, oprema, kuhanje, higiena v naravi itn.). Organizator Vseslovenske odprave 

2022 si pridržuje pravico, da udeležencu prepove (nadaljnjo) udeležbo na odpravi, če pred ali med 

odpravo ugotovi, da ni ustrezno pripravljen na odpravo. Presoja o primerni pripravljenosti je 

diskrecijska pravica organizatorja oz. njegovih pooblaščenih oseb. 

Okvirna časovnica 

25. april 2022 Objava razpisa 

23. maj 2022 Objava gradiva za načrtovanje odprave 

30. maj 2022 Rok za prijavo na Vseslovensko odpravo 2022* 
*prijave bodo možne tudi po tem datumu, vendar jih 

bomo sprejemali skladno z razpoložljivimi mesti  

1. junij 2022 ob 16. uri Sestanek za prijavljene organizacije (Zoom) 

2. september 2022 Skrajni rok za posredovanje načrtov za odpravo 

9. – 12. september 2022 Izvedba odprave 

 

4. Višina prispevka za udeležbo na Vseslovenski odpravi 2022 

V prispevek je zajeta logistična izvedba odprave (priprava trase, stroški spremljevalcev in ocenjevalcev, 

prenočišč in morebitnih materialov za udeležence). 

bronasta stopnja srebrna stopnja zlata stopnja 

10,00 EUR 15,00 EUR 20,00 EUR 

 

Stroške hrane ter prevoza do izhodišča in s cilja domov niso zajeti v višino prispevka in jih udeleženci 

krijejo posebej. 

Prispevek mora biti v celoti poravnan najkasneje do petka, 19. avgusta 2022. V primeru odjave po 19. 

avgustu 2022 vplačanih prispevkov za udeležbo ne vračamo. 

Navodila za plačilo prispevka bomo prijavljenim posredovali po prejemu prijave. 
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5. Dodatne informacije  

Organizator Vseslovenske odprave je Društvo GAHA Slovenija, Pševo 2, 4000 Kranj.  

Kontaktna oseba za izvedbo odprave je strokovni sodelavec Jaka Kregar. Dodatne informacije lahko 

dobite: 

• po elektronski pošti jaka@mepi.info,  

• po telefonski številki 040 578 438 (od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro). 

 

 

 

Kranj, 25. april 2022  

mailto:jaka@mepi.info

