Vodov izlet je kul!
1.Nekaj uvodnih vprašanj:
Zakaj je vodov izlet kul?
- Ker z njim krepimo vodov duh;
- druženje članov;
- člani se povežejo;
- več časa imamo za dejavnosti, ki jih na enournih sestanki ne moramo izvajati;
- s člani se bolj zbližaš;
- motivacija.
Česa me je strah?
- Da ne bo izpadlo dobro;
- če se kdo poškoduje;
- da bi se izgubili;
- ne bi se upal iti sam - zraven naj gre polnoletna oseba oz pomočnik s polnoletnim
vodnikom;
- neudeležba - ne bi našel prostega vikenda;
Koliko vodovih izletov organiziraš?
Do dvakrat letno.

2.Temelji organizacije vodovega izleta
Trajanje vodovega izleta
Za MČje je dovolj izlet v bližini, tudi lahko samo en večer ali celodnevni zlet, nato pa vedno
daljše in za GGje je zelo priporočljiv dvodnevni izlet. Vodov izlet je lahko tudi priprava na tabor.
Vodov izlet lahko v rodu vpišemo tudi v koledarsko leto - se že na začetku leta določi termin,
lahko cela družina na enak dan, tako je večja verjetnost, da ga bomo izvedli. Zaželjeno je, da ga
izvedemo najmanj enkrat (lahko tudi do 2x na leto)

Kdo ga organizira
Vodnik, skupaj s člani. Člani si lahko razdelijo dolžnosti (prevoz, hrana, ...). Pri GGjih lahko prvi
vodov izlet organizira vodnik, drugega organizirajo sami. Sovodnik se lahko preizkusi v
organizaciji.
Veliko bolje je, da gre vod sam na izlet. Vodniki skupaj nabirajo ideje, se posvetujejo.
Vodniki obvestijo starše in člane po vseh možnih kanalih. Lahko jih povabiš doma na vratih, po
navadni pošti, vabilo v steklenički kot gusarji itd.

Če organiziraš vodov izlet z vodom iz drugega rodu, moraš poznati vodnika drugega vodu. Člani
obeh vodov naj bodo stari enako.
Lahko organizirate izlet tudi skupaj s sovodniki in tako zberete ideje, si pomagate,....

Prevoz
Z vlakom, vlak je kul! Lahko dobimo popust. Pazi na vozni red, saj nekateri ne vozijo pogosto.
Avtobusi so lahko polni. Na vlaku hitreje mine čas – lahko se podružiš.
Z avtom NE! Take odgovornosti ne smeš prevzeti in tudi ne morejo biti vsi skupaj. Drugače je,
če so vsi polnoletni.
Na 15 oseb mora biti vsaj en polnoleten.

Najprej varnost!
S seboj vedno imej prvo pomoč. Ne samo za svoj vod, včasih lahko pomagaš drugemu. Tekom
vodovega izleta lahko en član opravlja veščino bolničarja in skrbi za prvo pomoč. S članarino so
člani zavarovani prek ZTSa.
Če se na izletu kopate, je potrebno imeti reševalca iz vode oz. se kopati na urejenih kopališčih.
Še to: nič ni tako pomembno, da je lahko nevarno!

Cena
Do 15€, če je več-dnevni izlet lahko več. Lahko se zbira denar in si s tem člani plačajo izlet. Star
papir, rodova tržnica, vsak sestanek prineseš 1€… Rod lahko pomaga članu, ki si izleta ne
more privoščiti.
Članom lahko ceno zaokrožiš navzgor, da pokriješ stroške zase. Lahko pomaga tudi rod. Cena
naj ne bo ovira.

Hrana
Golaž, pica, čevapčičii, twist, hrenovke, McDonalds. Če lahko, si kuhajte sami, saj to pripomore
k timskemu duhu. S seboj naj imajo kakšno čutarco s pijačo. Pijte dovolj vode!

Program
Ni ti treba it spat, kurjenje in hrenovke, gremo v neznano, poučne taborniške vsebine, fino je če
se kaj naučijo.
Lenarjenje pride samo po sebi, imej pripravljen program.
Pripravi si rezervni plan za primer dežja.

VIŠJI NAMEN vodovega izleta:
Kaj se dogaja v timu med vodovim izletom in za kaj moramo poskrbeti?
- Vodovi trenutki - Duhovnost, priložnosti za mir in tišino,
- pogovor in odkritost,
- povezovanje, spoznavanje drug drugega ob vseh delih dneva, v različnih situacijah
- Pazi na timsko dinamiko, kako se sporazumevajo, vodnik je »fasilitator«

3.Ideje za lokacije
Prekmurje, Prlekija, Pomurje:
Prlekija - plavajoči milni, čebelarski muzej - 6kotni čebelnjak, brodi čez reko, Plečnikova cerkev
Ormož - delavnice ročnih spretnosti, lončarstvo
Goričko - bajta RTT, Grad Grad, tromeja, trgatve, izdelava jabolčnega soka
Mura - mlin na Muri, izdelovanje moke
Štajerska:
Maribor - laser tag, center eksperimentov, muzej kač in pajkov, escape room
Pohorje - adrenalinski park na Pohorju, Lovrenška jezera, Koča na Pohorju rodu Ukročena reka
Velenje - gradovi, rudnik, SUPanje,
Celje - otroški muzej, muzej Hermana lisjaka, Celjski grad, Šmartinsko jezero (drsanje, Zelen’
gaj)
Slovenske Konjice - mini živalski vrt
Rogatec - tradicionalna hiša in aktivnosti
Ptuj - pustni festival
Podčetrtek - Samostan, terme Olimija, muzej figuric kinder jajčkov, jelenov muzej+lončarstvo
Laško - kopanje
Terme Čatež - indijanska in gusarska vas
Dolenjska, Bela Krajina:
Kostanjevica na Krki - samostan na otočku
Metlika - taborni prostori, gasilski muzej, letalo, Belokranjski muzej, polja praproti, krajinski park
Lahinja, izvir, mlin
Krakovski pragozd - vodni vrelci, zelo lepo :) samo po učni poti!
Kočevski rog - survival programi
Osilnica - raftingi, adrenalinski park, izvir Kolpe
Ljubljana in okolica:
Iški vindgar, srednjeveški dnevi, hiša eksperimentov, GEOSS+adrenalinski park, escape room
Muzej Bistra
Velika planina - muzejčki, koče, jahanje konjev

Gorenjska:
Naklo - kolesarske poti

Jezersko - zapuščen kamnolom in fosili
Bled - Blejski vindgar, labirint v koruznem polju
Bohinj - slap Savica, Zaltorogova dežela, adrenalinski parki
Dolina Čepa - adrenalinski park, zip-line
Gozd Martuljek
Mojstrana - planinski muzej, slapovi
Posočje:
Kluže, Soča, plezališča, Sedmera jezera, Tolmin-muzej prve svetovne vojne
Mangart, Ljubelj - sankanje
Notranjska:
Cerknica - muzej, vožnja z lojtrnikom, kanujanje (cerkniški taborniki)
Križna jama - s čolni, z lučkami ogled jame
Primorska:
Postojna- jama, muzej kras expo, treking po zaprtih poteh postonjske jame, predjamski grad,
teambuilding, pustolovki park
Idrija - muzej in rudnik
Pivka - vojaški muzej, podmornica, v bližini jezero za drsanje, eko muzej
Izola - fotoorientacija, akvarij, kopanje, do Kopra z rolerji, bajta od Izolčanov
Bivak po slovenski obali - Strunjanski klif, Mesečev zaliv, pot od Strunjana do Portoroža
Piran - soline, akvarij
Koper - po dolini dragonje do solin, nazaj po stari železnici s kolesom
Mežica - jama s kolesi
Tujina:
Gradec: čokoladnica, živalski vrt, muzej orožarna, trdnjava
Salzburg: muzej soli, grad
Zagreb: živalski vrt
Trst: Miramar, botanični vrt, tramvajska železnica, pristanišče
Sežana-Trst-Firence-Ljubljana
Parenzana: po slovenski obali in Istri

Zapisala Petra Novljan in Pamž na MZT delavnici Vodov izlet je kul!, dopolnila Katarina De
Bock, oktober 2015

