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Navodila za registracijo v Spletni indeks dosežkov  

za udeležence Programa MEPI 
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1. korak – Izbira države in izvajalske organizacije 

 

V 1. koraku registracije izberi državo, kjer boš opravljal Program MEPI (v našem primeru je to 

Slovenija), ter izvajalsko organizacijo (šola, društvo ipd.), kjer si se prijavil v Program MEPI.  

- Če že veš, kdo je tvoj mentor, izberi opcijo Da in vpišeš mentorjev elektronski naslov. 

- Če še ne veš, kdo je tvoj mentor, izberi opcijo Ne. 

Podatke potrdi s klikom na gumb Nadaljuj. 

 

 

 

2. korak – Izbira stopnje  

 

Izberi ustrezno stopnjo Programa MEPI, za katero se želiš registrirati.  
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Če se poskušaš registrirati na srebrno ali zlato stopnjo in si pred tem že dokončal katero izmed 

prehodnih stopenj (bronasto ali srebrno), izberi predhodno dokončano stopnjo ter vpiši ime izvajalske 

organizacije, kjer si predhodno stopnjo zaključil.  

 

 

3. korak – Kontaktni podatki udeleženca  

 

Sledi vpis tvojih kontaktnih podatkov.  

- Vpiši svoj elektronski naslov, kamor ti bomo poslali sporočilo s povezavo za aktivacijo tvojega 

spletnega indeksa dosežkov. Prepričaj se, da je tvoj elektronski naslov pravilen, saj v 

nasprotnem primeru registracija ne bo mogoča. Veljaven elektronski naslov je pogoj za 

registracijo v  Spletni indeks dosežkov. Če svojega elektronskega naslova še nimaš, si ga lahko 

brezplačno ustvariš na spletu (Gmail, Hotmail in podobno).  

- Vpiši svojo telefonsko številko, na kateri si dosegljiv – prosimo te, da vpišeš svojo GSM številko.  
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4. korak – Osebni podatki udeleženca  

 

Vpiši svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, spol in domači naslov). Vpisani podatki se 

morajo ujemati s podatki v tvojih osebnih dokumentih (osebna izkaznica, potni list).  

 

 

5. korak – Soglasje starša/skrbnika (samo za mladoletne udeležence) 

 

Če si še mladoleten, morajo tvoji starši/skrbniki podati soglasje za tvojo udeležbo v Programu MEPI, 

zato vpiši njihove podatke (ime, priimek, razmerje, telefon in elektronski naslov).  

Ker si pred registracijo v Spletni indeks dosežkov že oddal tiskano in podpisano prijavnico svojemu 

mentorju, obvezno izberi možnost Mentor je že prejel moje soglasje starša/skrbnika. Prijavnica 

namreč velja kot soglasje.  
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6. korak – Plačilo  

 

Ob vstopu v Program MEPI moraš poravnati ustrezno pristopnino, ki ti jo bo zaračunala izvajalska 

organizacija. Vse informacije glede tega ti bo posredoval mentor, zato izberi možnost Plačilo izvajalski 

organizaciji (navodila za plačilo posreduje mentor), ki je trenutno tudi edina možnost plačila.  

 

 

7. korak – Račun v Spletnem indeksu dosežkov  

 

Za prijavo v Spletni indeks dosežkov si izberi geslo, ki mora biti dolgo vsaj 8 znakov, vsebovati pa mora 

vsaj male in velike črke ter vsaj eno številko.  

Ob registraciji se moraš tudi strinjati s splošnimi pogoji Programa MEPI, sicer sodelovanje v Programu 

ni mogoče.  

Če dovoljuješ, da Nacionalni urad MEPI in izvajalska organizacija objavita tvoje fotografije v povezavi 

z udeležbo v Programu MEPI, to označi s kljukico. Soglasje lahko kadarkoli prekličeš. 

Registracijo nato zaključi s klikom na gumb Pošlji.  
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Aktivacija računa in mentorjeva odobritev 

 

Po zaključku registracije boš v nekaj minutah na svoje elektronski naslov prejel sporočilo s povezavo 

za potrditev tvojega računa v Spletnem indeksu dosežkov. S klikom na povezavo boš aktiviral račun.  

Po aktivaciji mora tvoj račun odobriti še mentor v izvajalski organizaciji, kjer opravljaš Program 

MEPI, nato pa boš lahko začel z izbiro aktivnosti in določil svoje cilje.  


