
MEPI  

Datum 1. – 2. 4. 2016 bo za vedno ostal zapisan z velikimi črkami programa Mepi, ne le na naši 

gimnaziji temveč na celotnem področju Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Izpeljali smo namreč PRVO 

POSKUSNO PUSTOLOVSKO ODPRAVO na tem prostoru! 

Skoraj natančno leto dni mineva od kar smo programu Mepi dahnili življenje. Prva generacija 

mepijevcev je štela 11 članov. Na odpravo se je odpravilo osem dijakov v dveh ekipah in sicer ENUA v 

sestavi (Erika Kum, Nika Špehar, Urša Uhan in Ajda Blatnik) ter ekipa POVRATNIKI v sestavi (Maja 

Gazvoda, Mia Jarc, Laura Vencelj ter Teodor Hočevar).  

Obe ekipi sta skozi leto pridobivali znanja in veščine, ki so za izpeljavo odprave potrebna. Ekipi sta 

samostojno začrtali svojo pot od Stranske vasi do Semiča. Pot so prehodili v dveh dneh, kar je 

pomenilo, da so dijaki prespali v šotorih na Travnem Dolu. Da lakota ni bila prevelika, so kuhali v 

kotličku nad ognjiščem.  

Odprava resnično ni bila »mačji kašelj«. Ekipi sta morali biti povsem samozadostni, kar je pomenilo 

nošenje težkih nahrbtnikov z vso opremo, od oblačil do hrane in šotorov dobrih 12 kilometrov 

dnevno. Zaradi zahtevnosti poti in orientacije se je teh 12 kilometrov kar malo raztegnilo še za 

kilometer ali dva. Hodili so po poti, ki so jo začrtali sami a niso poznali okolja in gozdnih poti. Zaradi 

tega so uporabljali zemljevid in znanje  topografije ter orientacije, v pomoč jim je služil tudi kompas.  

Zaradi vsega, kar se je dogajalo med pustolovščino so se močno spreminjali tudi čustveni odzivi 

znotraj posameznih ekip ter celotne osmerice popotnikov. Skratka, poskusna odprava je postregla z 

vsem čemur je namenjena. Spoznavanju sebe in drugih znotraj ekipe v situacijah, ki niso enostavne in 

niso del našega vsakdanjega življenja.  

Zato; iskrene čestitke slehernemu posamezniku, ki si je upal stopiti v čevlje za katere ni vedel ali mu 

bodo prav. Čestitke za pogum in vztrajnost v programu, ki je resnično nekaj posebnega.  Le tako 

naprej do svojih ciljev dragi mepijevci.  

Vaši mentorji in inštruktorji se že veselimo kvalifikacijske odprave. 

MEPI UTRINKI 

 

Pot po kateri… 



 

 

Tik preden Povratniki odrinejo na pot 

 

 

Postavitev šotorov za sladko spanje v objemu travnikov in gozdov. 

 



 

Ko si lačen, a je treba čakati – potem je bolj slastno. 

 

Dosežen cilj,… 

 



 

Gremo MEPI, manjka Laura (že na poti na maturantski ples); pogrešali smo te. 

 

Hvala vodstvu šole, ki nam omogoča prečudovite izkušnje za življenje. 

 

      Primož Plazar, koordinator in inštruktor mepi-ja 


