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Si lahko mislite? Berete prvi uvodnik v prvi številki prve MEPI 
revije na slovenskih tleh! Vau!!!

Po mesecih garanja, pisanja, zbiranja, popravljanja in urejanja 
člankov, izbiranja fotografij, oblikovanja, tiskanja in vseh osta-
lih elementov, brez katerih revija pač ne bi bila to, kar je, je 
končno tu! V mepi.info želimo prikazati razvoj programa MEPI 
v Sloveniji, še bolj približati in povezati člane MEPI družine ter 
predvsem predstaviti dejavnosti Mepijevcev širši javnosti. Za 
začetek imamo v načrtu izdati dve številki letno, eno spomladi 
in drugo jeseni.

Velike zasluge pri rojstvu revije moramo pripisati Nedi Kajfež. 
Ona je namreč tista punca »in charge« oziroma glavna v vseh 
zadevah, povezanih z MEPI-jem. Je tudi pobudnica revije, ka-
tere urednikovanje po izdaji prve številke predaja v roke zla-
tnikom. Za tiste, ki se z izrazom srečujete prvič, naj pojasnim, 
da gre za sekcijo Mepijevcev, ki smo že opravili zlato stopnjo 
in imamo sedaj preveč prostega časa =). Zlatniki smo, kot se za 
prave Mepijevce spodobi, pripravljeni sprejeti vse izzive, ki jih 
urejanje MEPI revije prinaša s seboj, vsekakor pa računamo tudi 
na vašo pomoč. 

Veseli bomo vseh člankov, razmišljanj, zabavnih štorij z odprav 
(teh še posebej!), pa pesmic ali dobrih fotk in sploh kakršnih 
koli drugih prispevkov, ki se vsaj malo tičejo programa MEPI in 
nam jih boste poslali. Morda bo prav vaš prispevek objavljen že 
v naslednji, jesenski, številki! Saj bi napisala, da bodo najboljši 
avtorji nagrajeni, a tako daleč še nismo. Pa naj vas to ne odvrne; 
imate namreč priložnost, da pomagate soustvarjati MEPI revijo, 
za katero si želim, da bo ravno toliko vaša kot naša.

V tej številki podrobneje pišemo o programu MEPI in obja-
vljamo kar nekaj izkušenj in spominov (nekdanjih in sedanjih) 
Mepijevcev ter njihovih mentorjev. Z veseljem predstavljamo 
prijatelje in podpornike programa, nismo pa pozabili niti na 
lansko slovesno podelitev zlatih priznanj MEPI, ki sta jo s svojim 
obiskom počastila britanska kraljica in njen soporog, vojvoda 
Edinburški. 

Veliko užitkov ob prebiranju prve številke mepi.info vam želim!

Katja Jezeršek
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Moje srečanje s kraljico
Bilo je 22. oktobra 2008 v Slovenski 

filharmoniji, ko se je zgodil veličasten 
dogodek – slovesna podelitev zlatih 
priznanj MEPI, katerega pomemben del sta 
bila tudi britanska kraljica Elizabeta II. in 
njen mož, princ Filip. Že samega povabila 
na prireditev sem bil neizmerno vesel, saj 
vem, kdo sta omenjena gosta in kako sta 
čaščena v državah, ki sodijo pod britansko 
krono. 

Na dan dogodka so se po ljubljanskih 
cestah vile dolge kolone avtomobilov, saj je 
spremenjen protokol voznikom povzročil 
kar nekaj težav. V filharmoniji smo se zbrali 
že eno uro prej, da smo uredili še zadnje 
podrobnosti za predstavitev programa 
MEPI v Sloveniji. Kmalu je napočil čas, ko 
so v filharmonijo začeli vstopati povabljeni 
gostje. S še dvema prijateljicama smo 
odšli na balkon, od koder bi lahko imeli 
boljši pogled na dogajanje. In začelo se 
je! Kraljica in princ sta prišla v dvorano, 
jaz pa sem ob tem veličastnem občutku 
po telesu občutil kurjo polt. Zaslišali sta se 
slovenska in angleška himna, po himni pa 
se je na odru zvrstilo še nekaj glasbenih 
točk. Ni minilo dolgo, ko se je začela 

slavnostna podelitev zlatih priznanj MEPI, 
ki jih je podeljeval princ Filip. Podelitve vsi 
žal nismo uspeli spremljati do konca, saj 
smo morali odhiteti v prostor, kjer se je čez 
nekaj trenutkov predstavljal MEPI. Kmalu 
sta prišla v sobo tudi kraljica in princ. 
Kraljica si je ogledala plakate izvajalcev in 
sponzorjev, princ pa je bil v našem delu 
prostora, v katerem smo predstavljali vsa 
področja programa. Kmalu je princ prišel  
tudi do našega plakata, plakata odprav. 
Imel sem veliko srečo ter z njim celo 
spregovoril nekaj besed. Opis treme, ki sem 
jo imel ob tem, je nepopisen, saj še nikoli v 
življenju nisem govoril s tako pomembno 
osebo. Na koncu smo se vsi nasmejali, saj 
mislim, da v sobi ni bilo nikogar, ki ne bi bil 
vesel tako pomembnega srečanja. 
 
Nato so sledili še intervjuji. Sam sem dal 
tri. Kasneje so v  prostor prišle tudi hostese 
Ljubljanskih mlekarn, ki so prisotnim 
razdelile sladolede. S prijateljem sva jih 
pojedla kar nekaj, nato pa se z velikim 
ponosom in obilo dobre volje odpravila 
domov.

Martin Lukman
dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana

Britanski princ Filip
 ustanovitelj programa MEPI, na obisku v Sloveniji

Od 21. do 23. oktobra 2008 sta bila na prvem uradnem obisku v Sloveniji britanska kraljica Elizabeta II. in njen soprog, princ Filip. 
Slednji, znan tudi kot vojvoda Edinburški, je bil leta 1956 med ustanovitelji Mednarodnega priznanja za mlade in v Veliki Britaniji se 
program imenuje prav po njem (The Duke of Edinburgh’s Award).

Ker je obisk britanskega kraljevega para gostil slovenski predsednik dr. Danilo Türk, ki je častni pokrovitelj programa MEPI v Sloveniji, je 
bil del uradnega programa obiska tudi udeležba kraljice in princa na slovesni podelitvi zlatih MEPI priznanj v Slovenski filharmoniji.
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MEPI se predstavi

BRONASTA 
je za mlade nad 14 let. Minimalni čas 
udeležbe za pridobitev priznanja je 6 
mesecev.

SREBRNA 
je za mlade nad 15 let. Minimalni čas 
udeležbe za pridobitev priznanja je 12 
mesecev (ne da bi prej dosegel bronasto 
stopnjo).

ZLATA 
je za mlade nad 16 let. Minimalni čas 
udeležbe za pridobitev priznanja je 18 
mesecev (ne da bi prej dosegel bronasto 
ali srebrno stopnjo).

Posameznik lahko vstopi v program 
na kateri koli stopnji, vse dokler je v 
primernem starostnem obdobju. Vsaka 
stopnja predstavlja določen izziv in 
osebno napredovanje. Višja stopnja 
od posameznika terja večjo zavzetost, 
predanost in trud. 

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, ki mlade spodbuja 
k aktivnemu in  ustvarjalnemu preživljanju prostega časa.

Namenjen je vsem mladim od 14. do 25. leta ne glede na fizične in umske sposobnosti, spol, etnično pripadnost, versko ali politično 
prepričanje, socialno okolje ter druge osebne okoliščine. 

Koncept programa MEPI je individualen izziv. Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljnih aktivnosti, ki 

spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in drugih ter služenje (njihovi) 

skupnosti.

MEPI mladim ne vsiljuje življenjskih načrtov, načel in vrednot, temveč jih spodbuja, da jih sami spoznajo in oblikujejo skozi aktivno 
udeležbo na različnih izvenšolskih, neformalnih dejavnostih.

TRI TEŽAVNOSTNE 
STOPNJE   

 -  pomoč mladim pri identificiranju
možnih načinov, s katerimi mladi 
lahko opravljajo izbrane aktivnosti oz. 
sledijo postavljenim ciljem;

 -  spremljanje in preverjanje 
posameznikovega napredka;

 -  vloga motivatorja;
 -  vodenje osnovne administracije 

programa.

Vodič oziroma priročnik za mentorje 
programa MEPI nudi navodila in smernice, 
kako vzpostaviti in izvajati program. 
V njem je podana natančna razlaga o 
konceptu in filozofiji programa, osnovnih 
zahtevah posameznega področja, časovnih 
merilih, načinu spremljanja in ocenjevanja 
udeležencev, postopkih odobritve in 
podelitve priznanj, itd. Na voljo je še nabor 
drugega predstavitvenega materiala, ki 
izvajalcem pomaga pri predstavitvah in 
izvajanju programa.

Kako se lahko mladi
vključijo v program?
Mladostnik se pridruži programu MEPI 
s tem, ko pridobi (kupi) indeks in izpolni 
prijavnico. V indeks se zapisujejo napredek, 
dosežki in uspehi udeleženca.

Udeleženec s pomočjo mentorja izbere 
svojo dejavnost na vsakem izmed štirih 
področjih (rekreativni šport, veščine, 
prostovoljstvo in odprave) in si zastavi 
cilje. Vsa štiri področja mora zaključiti na 
svoji izbrani stopnji (bronasti, srebrni in 
zlati).

V okviru vsakega področja ga spremlja 
inštruktor, usposobljen za izbrano 
aktivnost na posameznem področju, ki 
po preteku določenega obdobja potrdi 
(opisno oceni) posameznikov napredek v 
indeks dosežkov.

Merilo za pridobitev priznanja je 
individualno izboljšanje prvotnih 
sposobnosti udeleženca z vztrajnostjo, 
ki pripelje do rezultatov. Merilo ne 
upošteva elementov tekmovalnosti med 
udeleženci. Po končani posamezni stopnji 
so podeljena priznanja. 

ponujajo možnost oz. priložnost, da v 
okviru njihove organizacije opravljajo eno 
ali več izmed aktivnosti posameznega 
področja programa MEPI. 

Program MEPI se lahko izvaja v osnovnih 
in srednjih šolah, zavodih za otroke 
s posebnimi potrebami, vzgojnih ali 
stanovanjskih skupinah, zavodih za 
prestajanje mladoletniškega zapora, 
mladinskih klubih, prostovoljnih 
organizacijah in drugih mladinskih 
skupinah vseh vrst. Obstoječim 
programom pa ni konkurenčen, temveč 
jih lahko dopolnjuje.

Ogromno dejavnosti, ki tudi spadajo pod 
področje MEPI, vključujejo že obšolske 
dejavnosti ali programi  mladinskih 
organizacij. Tako se dejavnosti, pridobljene 
pri MEPI,  lahko upoštevajo tudi pri kateri 
drugi mladinski organizaciji, npr. odprava 
skavtov ali tabornikov, ki sodi pod 
okrilje MEPI, lahko velja tudi za skavtsko 
priznanje, seveda pa si morajo biti pogoji 
pri obeh podobni.  Licenco in dovoljenje 
za izvajanje programa izda organizacijam 
neposredno Društvo MEPI v imenu 
mednarodnega poverjeništva.

Vloga odraslih oseb v programu
Vlogo mentorja lahko prevzame vsakdo, 
ki dela z mladimi ljudmi in se zanima za 
njihovo dobrobit. Za vlogo področnega 
inštruktorja pa je poleg tega pomembno 
še, da je oseba kvalificirana ali kakorkoli 
drugače izkušena v dejavnosti, ki se izvaja 
znotraj programa MEPI.

MEPI mentorji so lahko učitelji, socialni 
delavci, duhovniki, zaposleni v drugih 
nevladnih organizacijah, mladinski 
voditelji itd. Še več odraslih prevzema 
vlogo področnih inštruktorjev, ki 
mladega udeleženca spremljajo na točno 
določenem področju, npr. učitelj klavirja, 
trener atletike, vozniški inštruktor, učitelj 
športne vzgoje, gasilski inštruktor, učitelj 
podaljšanega bivanja, ipd.

Vloge mentorjev:
 -  pomoč mladim pri izbiri aktivnosti in 

pri postavitvi osebnih ciljev;

Kako postati član družine MEPI STRUKTURA IN ORGANIZACIJA

Kdo izvaja program?

V Sloveniji je krovna organizacija 
programa Društvo MEPI – Mednarodno 

priznanje za mlade, ki igra vlogo 
nacionalnega koordinatorja. Trenutno bdi 
nad več kot 30 izvajalskimi institucijami, 
v veliki večini gre za osnovne in srednje 
šole. Te organizacije s pomočjo odraslih 
oseb (koordinator, mentor, inštruktor 
MEPI) neposredno izvajajo program med 
mladimi.

MEPI je univerzalen program. Program 
predstavlja način udejstvovanja mladih, 
ki temelji na aktivnostih za mladino, 
ki jih organizirajo in izvajajo razna 
združenja in organizacije. Program stremi 
k povezovanju in mreženju organizacij, 
ki mladim z lastno ponudbo storitev 



5mepi.info

Štiri področja delovanja
Da udeleženec doseže priznanje na posamezni stopnji, mora izpolniti osnovne zahteve za vsako od štirih področij. 

PROSTOVOLJNO DELO

Cilj: spodbujanje solidarnosti, nudenje pomoči, povečanje odgovornosti drug do drugega in do skupnosti. Poudarek je na 
kontinuiranem služenju v lastni skupnosti.

Možne oblike:
 - pomoč v različnih ustanovah za osebe s posebnimi potrebami;
 - prostovoljno delo v domovih za starejše, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah;
 - prostovoljno delo v zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora zaporu, prevzgojnih zavodih;
 - služenje, potrebno je usposabljanje, npr. gasilci, reševalci iz vode, gorski in jamarski reševalci;
 - služenje v okviru okoljevarstvenih organizaciji, ipd.

ODPRAVE

Cilj: spodbuditi pustolovski duh oziroma duh dogodivščine in želje po odkrivanja novega, razvoj zavedanja o okolju in pomembnosti 
njegovega varovanja, zavedanje uporabnosti in prednosti dela v timu, ki ima skupen cilj. 

Odprave vsebujejo popotovanje po zemlji, vodi ali morju. Izvajajo se lahko peš, s kolesom, na konju, v kanuju ali na jadrnici. Organizacija, 
načrtovanje, priprave in izvedba odprave zahtevajo skupinsko delo,  samoodvisnost skupine, samozaupanje, odločnost in sodelovanje 
udeležencev. 

VEŠČINE

Cilj: spodbujanje razvoja osebnih interesov, spretnosti in praktičnih strokovnih znanj. Poudarek je na predanosti, trudu,vztrajnosti 
in osebnem napredku glede na zmožnosti mladostnika.

Skoraj ni omejitev pri izbiri dejavnosti, med katere sodijo tudi kultura in umetnost, ročna dela, šah, računalništvo, podjetniš tvo, glasba, 
fotografija, narava, numizmatika…

REKREATIVNI ŠPORT

Cilj: napredovanje v znanju in razumevanju izbrane dejavnosti (glede na posameznikovo začetno znanje in zmožnosti), izboljšanje 
lastnih psihofizičnih sposobnosti.

Na voljo je širok obseg dejavnosti, od ekipnih iger do individualnih športov. Mladi se izbrane dejavnosti rekreativnega športa udeležujejo 
pod primernim vodstvom in inštrukcijami s strani ustrezno kvalificirane ali izkušene odrasle osebe. Poudarek je na redni udeležbi, trudu 
in osebnem napredku.

PROJEKT NEZNANI PRIJATELJ (PNP) - Dodatna zahteva na zlati stopnji

Cilj: v delovanju in bivanju z nepoznanimi  osebami razširiti osebne interese in izkušnje.

Primeri: poletne šole, kampi, tabori, tečaji, seminarji, konference, ipd.

Ob izpolnitvi zahtev pridobi udeleženec značko in potrdilo kot priznanje za svoje dosežke. Običajna praksa je, da se posameznikov 
uspeh javno obeleži. 

Poleg tega pa je največja nagrada za posameznika neprecenljiv občutek osebnega zadovoljstva, ko doseže zastavljene cilje in premaga 
na začetku postavljene izzive. 

Za odrasle osebe, dejavne v programu, pa predstavlja največje zadovoljstvo dejstvo, da so na način, ki je vreden njihovega vloženega 
truda, prispevali k osebnemu razvoju posameznika in s tem tudi k razvoju svoje skupnosti.

Za več informacij o programu MEPI kontaktirajte najbližjo institucijo, ki programa izvaja, lahko pa tudi neposredno slovenski nacionalni 
odbor na: mepi@mepi.info.

NAGRADA ZA UDELEŽBO

AKTUALNO
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intervju z nekdanjim britanskim 
veleposlanikom v Sloveniji

TIM SIMMONS

foto: Rožle Bregar
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Tim Simmons, do nedavnega britanski 
veleposlanik v Republiki Sloveniji, je že 

od nekdaj vajen življenja v tujih državah. Kot 
otrok se je veliko selil in je živel tam, kjer je 
njegov oče, poklicni vojak, dobil zaposlitev. 
Marca letos je po petih letih zapustil 
Slovenijo in se vrnil domov v rodno Anglijo. 
V času svojega delovanja v naši državi je 
veliko pozornost namenil programu MEPI in 
je med zaslužnejšimi za njegov velik uspeh. 
Še preden pa je odšel novim izzivom naproti, 
je prijazno privolil v intervju.

Mi lahko na kratko opišete svojo 
mladost - kako ste jo preživeli, kakšne 
hobije ste imeli in ali ste morda imeli 
možnost opravljati kakšen podoben 
program, kot je MEPI?
Ko sem bil še otrok, je bil moj oče vojak in 
je delal in živel v Nemčiji, pa tudi v Hong 
Kongu ter drugje, zato sem obiskoval 
šolo v Nemčiji in živel v internatu 
za otroke vojakov. Na šoli sem imel 
možnost sodelovanja v programu Duke 
of Edinburgh’s Award (v nadaljevanju 
DofE), ki je v Veliki Britaniji pravzaprav isti 
program kot MEPI v Sloveniji. Program 
je vključeval odprave, ki so mi bile všeč, 
saj sem zelo rad kampiral. Rad sem se 
tudi vozil s kajaki. Pozimi smo jih sami 
izdelovali, da smo jih lahko potem poleti 
uporabljali. To je bil šport, s katerim sem se 
najbolj ukvarjal. Rad sem tudi kolesaril, še 
vedno pa me zanimajo svinčene figurice 
vojakov. Z njimi sem se verjetno začel 
ukvarjati zaradi veliko dežja v Angliji, saj 
sem, ko se ni bilo mogoče igrati zunaj, 
doma barval figurice.

Bistvo MEPI-ja je netekmovalnost, 
kar je zelo pomembna lastnost v vse 
bolj rivalskem svetu, hkrati pa je v 
ta program vloženega veliko truda. 
Kakšno je vaše mnenje o MEPI-ju in 
podobnih programih?
Mislim, da je življenje v šoli zelo 
neizkoriščeno, če se samo učiš, zato 
menim, da je program MEPI nekaj dobrega, 
saj je šola brez takšnih programov manj 
zanimiva in bogata ter nudi mladim manj 
priložnosti za nove življenjske izkušnje in 
osebnostno rast. V Sloveniji smo opazili 
isto, kot že prej v Angliji, in sicer da oseba, 
ki ima opravljen nek tak program, kot je 
MEPI, lahko veliko več ponudi; ne samo 
delodajalcu, pri katerem se zaposli, ampak 
predvsem družbi, v kateri živi.

Torej menite, da s programom MEPI 
dejansko lahko lažje pridemo do 
zaposlitve doma in v tujini?
Ja, s tem se strinjam. Ta program se izvaja v 
več kot 120 državah po svetu, zato menim, 
da je to velika prednost za pridobitev 
delovnega mesta v tujini. Prav tako MEPI 
skrbi za medkulturne stike med mladimi, 
saj prihaja do vedno več sodelovanja med 
šolami, ki izvajajo ta program, iz različnih 
držav. Drugače pa se njegov pomen pri 
pridobitvi zaposlitve razlikuje od države do 
države. Kot primer lahko navedem Veliko 
Britanijo, kjer ima ta program pomembno 
veljavo. Če bi prišla Slovenka tja iskati 
zaposlitev z dokazilom, da ima opravljen 
program MEPI, bi Britanec to razumel, 

ker pozna program, in to tudi upošteval. 
Enako bi moralo biti tudi v drugih državah. 
Se mi pa zdi, da včasih preveč poudarjamo, 
da je ta program dober za uspešno iskanje 
zaposlitve, saj je več kot le samo delo; je 
širše perspektiven in omogoča pridobitev 
veliko izkušenj.

Se vam zdi MEPI v Sloveniji primerljiv 
z britanskim programom, je že dosegel 
pravi nivo kakovosti ali je še bolj na 
začetku svoje poti?
Mislim, da ni dvoma, da je MEPI v Sloveniji 
primerljiv z britanskim, saj je zelo razvit in 
razširjen ter popularen. Vsak mednarodni 
program mora nositi nek pečat kvalitete, 
mentorji morajo biti na nivoju, kriteriji za 
to pa so neodvisni od države in so za vse 
enaki, zato lahko rečem, da je slovenski 
program MEPI enak britanskemu programu 
DofE. Drugače pa imate v Sloveniji 
srečo, saj je vsa Slovenija pravzaprav kot 
adrenalinski park. V Veliki Britaniji imamo 
sicer lepo naravo, vendar je razmeroma 
oddaljena, zato je tudi organiziranje 
odprav veliko težje, saj se moraš oddaljiti 
od kraja bivanja in poiskati primerno 
okolje za odpravo, Slovenci pa imate 
neokrnjeno naravo tako rekoč na pragu. 
V neposredni bližini imate možnosti za 
raznolike dejavnosti, kot so planinarjenje, 
rafting ali plezanje, zato si želimo privabiti 
še več angleških skupin v Slovenijo.

Častni pokrovitelj programa MEPI 
je slovenski predsednik Danilo 
Türk. Se vam zdi, da je za program, 
kakršen je MEPI, pomembno, da ima 
prepoznavnega podpornika, sploh za 
širitev in uveljavljanje programa?
Osebno me zelo veseli, da se predsednik 
Türk zanima za ta program in ga je bil 
pripravljen podpreti. Program, kakršen 
je MEPI, za začetni razvoj potrebuje 
predvsem tujo podporo; ko pa je dovolj 
velik na državni ravni, menim, da je 
pomembno, da program podpre nekdo, 
ki predstavlja Slovenijo, saj bo to še 
povečalo dostopnost programa v Sloveniji 
in naredilo velik korak naprej v njegovem 
razvoju. Vsaka država, v kateri ta program 
uspešno deluje, ima podporo nekoga, ki 
ima velik vpliv na državni ravni.

Kakšna je vaša funkcija podpornika 
programa MEPI?
Čisto na začetku je veleposlaništvo 
podpiralo MEPI predvsem finančno, saj je 
bilo to potrebno za njegov razvoj. Sedaj 
pa, ko je program zelo razširjen, ga ni več 
potrebno financirati, saj je neodvisen. Jaz 
osebno poskušam ta program predstaviti 
čim več ljudem, skrbim za medije in 
pridobivanje sponzorjev. Udeležujem se 
raznih sprejemov, proslav in sestankov, kjer 
poskušam MEPI čim bolje promovirati, saj 
mi je kot britanskemu veleposlaniku veliko 
lažje pridobiti podpornike in sodelovanje 
pomembnih mož, kot pa na primer 
koordinatorjem in mentorjem. 

Kakšno je vaše mnenje o skupini 
zlatniki, ki je bila nedavno ustanovljena 
z namenom, da se sodelovanje v 
programu ne konča po opravljenih vseh 
treh stopnjah, ampak da Mepijevci, ki 

imajo že končane vse stopnje programa, 
tudi ostanejo v MEPI-ju in skrbijo za 
njegov prihodnji razvoj in delovanje?
Prednost tega programa je, da če začneš 
sodelovati v njem, boš najverjetneje 
sodeloval tudi v prihodnje, saj je to 
prostovoljna organizacija in nikakor 
ni obveznost. Program kot tak rabi 
predvsem ljudi, ki ga poznajo in imajo 
izkušnje z njim, hkrati pa jih nanj vežejo 
lepi spomini. Taki ljudje lahko pomagajo 
programu neposredno - kot mentorji ali 
inštruktorji, lahko pa samo poskrbijo za 
neko pozitivno promocijo med sodelavci, 
prijatelji, znanci. V Angliji obstaja podoben 
program, ki se imenuje Alumnus. Vanj so 
vključene osebe, ki so že opravile program 
DofE in lahko veliko pripomorejo k razvoju 
programa DofE. Mislim, da je škoda po 
zaključku programa povsem prekiniti z 
njim, saj tako zapraviš tudi vse stike, ki si 
jih vzpostavil. Za nas so bili pred mnogimi 
leti prav ti neformalni stiki in poznanstva 
zelo pomembni za razvoj.

Mandat britanskega veleposlanika v 
Sloveniji se vam počasi izteka. Kako 
nameravate izkoristiti čas, ki vam je 
še ostal, in kakšni so vaši načrti za 
prihodnost?
Ker sem diplomat že 26 let, zelo dobro 
vem, da čas proti koncu mandata teče 
zelo hitro, in sem žalosten, da se mi bo 
bivanje v Sloveniji kmalu izteklo. Žal mi je 
tudi, da je kljub temu, da sem že dolgo v 
Sloveniji, še vedno veliko krajev, ki jih še 
nisem obiskal, pa bi jih rad. Tak primer je 
Logarska dolina, za katero mi vsi znanci, ki 
so jo obiskali, pravijo, da je zelo lepa, sam 
pa na žalost tega še nisem preveril, zato 
jo imam namen obiskati še pred koncem 
mojega mandata. 

Po končanem mandatu se vračam nazaj v 
London, saj že devet let službujem v tujini, 
kar je maksimum, zato mi sledita dve leti 
službovanja na ministrstvu, potem pa 
bom ponovno lahko odšel v tujino. Kam, 
se še ne ve, saj je konkurenca močna. Ko 
sem se prijavil za delo v Ljubljani, nas je 
bilo skupaj 26 kandidatov in sem imel res 
veliko srečo, da sem bil izbran. Upam na 
tako srečo tudi v prihodnje. Želim pa si, da 
bi naslednje delovno mesto dobil v kateri 
od držav srednje Evrope, saj me ta del 
Evrope že od nekdaj zanima.

Bi za konec še kaj sporočili vsem 
mladim Mepijevcem pa tudi tistim, ki 
to (še) niso?
Življenje nikoli ne bo boljše, kot je v 
mladosti, to pa na žalost razumeš šele 
na stara leta. Zato vedno pravim, da je 
potrebno izkoristiti vse priložnosti, ki se 
ponudijo. Program MEPI daje zelo veliko 
in je dobra priložnost za mlade, zato želim 
vsem mladim, ki so del tega programa, da 
iz njega izvlečejo čim več in če bodo vanj 
veliko vložili, bodo od njega še več prejeli 
nazaj.

Ksenija Mravlja

INTErvjU



8

Prostovoljstvo je po mojem mnenju ena 
izmed najplemenitejših disciplin, ki jih 

moraš opravljati pri programu MEPI. Ne samo, 
da prostovoljno pomagaš drugim ter razdajaš 
svoj čas, trud in pomoč, temveč ob tem tudi 
pridobiš mnogo znanj in izkušenj, ki lahko 
močno vplivajo na tvojo prihodnost.

Sama imam nadvse rada majhne otroke, 
zato sem se odločila, da svoje obveznosti 
na področju prostovoljstva odslužim v 
podaljšanem bivanju na osnovni šoli, kasneje 
pa tudi v vrtcu. Imela sem se super in rada sem 
prihajala na dogovorjene ure. Z otroci smo se 
igrali in zabavali, če pa je bilo potrebno, sem 
jim tudi priskočila na pomoč pri kakšni domači 
nalogi ali pri risanju zajčkov in medvedov. 
Otroci so radi preživljali čas z mano, jaz pa 
sem bila še rajši z njimi. 

Ob delu z otroki sem o njih pridobila mnogo 
znanja in številne koristne izkušnje. Zdaj 
vem, kako otroci razmišljajo, in bolj razumem 
njihovo vedenje. Prav tako vem, kako 
ravnati, kadar se otroci ne vedejo primerno. 
Pridobljene izkušnje so me pripeljale tudi k 
razmišljanju o prihodnosti, kajti pred tem o 
otrocih še nisem razmišljala, danes pa sem 
skoraj prepričana, da se bom tudi v prihodnje 
ukvarjala z njimi; svojih pa želim imeti vsaj 
pet.

Dobrodelno delo
V okviru programa MEPI, ki sta ga na naši 

šoli organizirali ga. Polona Jezeršek in 
ga. Saša Pušnar, smo morali vsi prijavljeni 
opraviti tri dejavnosti (poljubno dve po 
15 ur in eno po 30 ur): šport, veščine in 
dobrodelno delo. O slednjem bo tekla 
beseda v mojem članku.

Že sam naziv »dobrodelno delo« nosi svoj 
pomen, ki ga razkriva ime: opraviti nekaj 
dobrega in v korist drugih, pravzaprav pa 
tudi zase. Tako smo imeli na voljo več vej 
dobrodelnega dela: lahko smo pomagali pri 
učenju in vajah učencem, ki so se sami težje 
ali slabše učili in so rabili pomoč (za kar sem 
se odločila tudi sama), lahko smo animirali 
mlajše učence v podaljšanem bivanju, lahko 
pa smo izbrali tudi delo, ki je bolj v javno 
korist, kot na primer pozivanje učencev in 
tudi učiteljev za skrb planeta. Pri slednjem 
je bilo potrebno pozvati, preusmeriti in 
predvsem osveščati čim več ljudi v bolj 
prijazno obnašanje do okolja; tako so bila 
izpeljana razna zbiranja, npr. plastičnih 
zamaškov. 

Največ otrok, sodelujočih v MEPI-ju, se je 
odločilo za učno pomoč ter animacijo v 
podaljšanem bivanju, manj pa za delo v 
javno korist, kar pravzaprav ni tako dobra 
novica, saj je v današnjem onesnaženem 
okolju resnično potrebno nenehno 
opozarjati na prijaznejše ravnanje z naravo. 

Naj še na kratko opišem vsako vejo dobrodelnega dela posebej:

UČNA POMOČ oziroma POMOČ UČENCEM S SLABŠIMI UČNIMI NAVADAMI
Tu je bil vsakemu sodelujočemu Mepijevcu »dodeljen« učenec, s katerim sta potem 
skupaj uskladila termine za skupno učenje in vaje. Pri tem je bilo potrebno takim 
učencem dodatno, natančneje in nazorneje razložiti snov ter podati nekaj dodatnih 
nalog. Taka pomoč se je večinoma izkazala za dobro pri pisnih preizkusih znanja in 
ustnem spraševanju.

ANIMIRANJE MLAJŠIH UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU
Tovrstna oblika dobrodelnega dela je ponavadi najbolj priljubljena, saj se Mepijevci 
ukvarjajo z mlajšimi učenci (navadno do 4. razreda) in jih animirajo ter skupaj izvajajo 
športne ali likovne dejavnosti. Gre tudi za igro in zabavo otrok.

DELO V JAVNO KORIST
Večinoma gre za pozivanje in osveščanje ljudi (učencev in učiteljev) v okolju bolj 
prijazno obliko razvrščanja oz. zbiranja odpadkov ali neke enote odpadkov (denimo 
zamaškov). Za tako pozivanje je potrebno izdelati tudi kakšen plakat, ki je potem 
obešen na javno mesto in ga lahko prebere več ljudi. Če si se odločil za tovrstno delo 
v javno korist, si se moral seveda tudi vzorno vesti in sam začeti zbirati zamaške ali pa 
ločeno zbirati odpadke ter k temu pozivati ljudi okoli sebe, saj je to v današnjem svetu 
nujno potrebno.

In kot je dejal kitajski filozof Lao Ce že v 6. stoletju pred našim štetjem: »Čim več daješ, 
tem več imaš«, tako se tudi Mepijevci trudimo, da bi čim več pomagali in da bi od tega 
kar največ odnesli tako drugi kot mi sami.

Nika Gregorin Juranovič
OŠ n.h. Maksa Pečarja Črnuče

Maša Pelc
študentka Akademije za likovno umetnost 

Prostovoljstvo

foto: Rožle Bregar
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Vesele urice
S   svojim poslanstvom smo se v farmacevtski družbi GlaxoSmithKline (GSK) zavezali, 

da izboljšamo kakovost življenja ljudi, da naredijo več, se počutijo bolje in živijo 
dlje. Da bi lahko izpolnjevali svoje poslanstvo, je naša prednostna naloga razumeti 
potrebe bolnikov in njihove bolezni; še posebej smo usmerjeni k skrbi za zdravje otrok. 
In prav tu smo se našli s programom MEPI, ki je na eni strani usmerjen k celostnemu 
in uravnoteženemu razvoju mladostnikov, na drugi strani pa lahko prav ti mladostniki 
v svojem prostem času nekaj dobrega storijo za svoje vrstnike, otroke in ostarele, ki 
jim je bolezen preprečila, da bi lahko brezskrbne trenutke užili izven zidov bolnišnic in 
drugih zdravstvenih ustanov. Tako se je leta 2006 v sodelovanju z Društvom MEPI rodila 
ideja Veselih uric, s katerimi GSK v Sloveniji podpira prostovoljne aktivnosti mladih v 
zdravstvenih in negovalnih ustanovah. Doslej se je zvrstilo že kar nekaj dogodkov, ki 
so razvesljevali varovance. Obenem upamo, da tudi Mepijevci spoznavate, da je bolje 
pomagati drugim, kot sedeti pred televizorjem ali računalnikom. S tem nekaj dobrega 
storite tudi zase. 

In kdo je GlaxoSmithKline? 
GlaxoSmithKline je ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalnih farmacevtskih družb, 
ki deluje v 117 državah sveta in zaposluje več kot 100.000 ljudi. V naših raziskovalnih 
timih se odkrivanju novih zdravil posveča več kot 16.000 ljudi. Menimo, da smo edina 
farmacevtska družba, ki raziskuje nova cepiva in oblike zdravljenja proti virusu HIV in 
AIDS-u, tuberkulozi in malariji, trem prednostnim boleznim Svetovne zdravstvene 
organizacije. 

Natalija Bončina
svetovalka pri družbi GlaxoSmithKline v Sloveniji

PrOSTOvOLjSTvO
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Veščine so super!

foto: Rožle Bregar

Kaj ni nekaj najlepšega, naučiti se nečesa 
novega, nečesa zanimivega? No, meni 

je, saj sem že po naravi zelo vedoželjna, še 
posebej, če gre za glasbo in inštrumente. 
Takrat mi vedoželjnost prihrumi še skozi 
pore na jeziku. V okviru MEPI-ja sem se 
učila igrati saksofon - napredno stopnjo 
(zadnji letnik v glasbeni šoli), ruski jezik in 
igranje violine (začetniško).

Pri vsem tem sem se izredno zabavala, da 
o izkušnjah in znanjih sploh ne govorim. 
Staccato, legato, forte, piano, cirilica, 
vlečenje loka in še in še. Čeprav sem 
ogromno časa in energije porabila že za 
vožnje v Ljubljano, Kamnik, Domžale in 
še kam, se mi zdi, da je bilo vse skupaj 
vredno truda, kajti zdaj znam. Znam igrati 
saksofon, se pogovarjati v ruščini in znam 
celo zaigrati nekaj malega na violino. Ne 
glede na to, kaj pravijo drugi, če vprašate 
mene, je znanje ena najpomembnejših 
vrlin, ki jih človek lahko ima. Brez znanja 
nisi nič. Ste morda že videli pisatelja, ki 
ne bi znal brati in pisati, ali pa mogoče 

kuharja, ki ne zna kuhati? Dejstvo, da dandanes le še s težavo najdeš službo, če si brez izobrazbe, potrjuje mojo trditev.
Pridobivanje znanj pa tudi ni vse. Najboljši del veščin je, da lahko potem, ko že veliko znaš, drugim s ponosom pokažeš, kaj si se naučil. 
Na novo pridobljena znanja smo pokazali ali na koncertu ali pa na zaključni prireditvi. Tako prijetno vznemirjenje, kakršno človek doživi 
pred nastopom, si le s težavo lahko predstavljamo, če ga nikoli ne izkusimo. 

Vznemirjenja pa je bilo res veliko! Še posebej na zaključni prireditvi, ki smo jo imeli v okviru ruskega krožka. Sošolec in jaz sva uprizorila 
ljubezenski prizor, ki je potekal nekako takole: Fant ruskega porekla je bil na prvem zmenku z neko deklico, ki je bila prav tako Rusinja. 
Želel si jo je očarati ter se ji prikupiti, zato jo je hvalil in občudoval, nevedoč da v kompletu z dekletom dobiš tudi pravo in živo 
podgano. Slednja iznenada prileze izpod dekličinega puloverja in je povsem nepričakovana s strani mladeniča in še manj pričakovana 
s strani občinstva. Ne samo fant, temveč celotno občinstvo je v tistem trenutku občutilo vznemirjenje. Na tej prireditvi smo se vsi 
izredno zabavali, tako tečajniki kot tudi gledalci in glodalci. 

V okviru veščin pri MEPI-ju potemtakem ne pridobiš zgolj na individualnem učenju in pridobitvi znanj. Pridobiš še mnogo več: spoznaš 
nove prijatelje in postaneš del neke skupnosti, ki ti da občutek pripadnosti. Vsem mladim priporočam, da postanejo člani MEPI-ja in 
tako del zdravega načina življenja. MEPI ponuja koristne in smiselne oblike preživljanja prostega časa, kar je vse pogostejši problem pri 
mladih. Po mnogih zanimivih, vznemirljivih,  zabavnih ter včasih tudi rahlo napornih izkušnjah se bodo zagotovo počutili še močnejše 
in sposobnejše.

Maša Pelc
študentka Akademije za likovno umetnost 

Naučila sem se rezbariti
Razredničarka Saša Hovnik mi je na 

začetku šolskega leta 2007/2008 
predstavila program MEPI. Takoj sem se 
navdušila nad zanimivimi dejavnostmi. 
Zdaj, ko sem izbrano stopnjo že zaključila, 
lahko rečem, da sem si pridobila veliko 
novih znanj, ki mi bodo v prihodnosti 
prišla zelo prav.

Še posebej sem se navdušila nad 
področjem veščin, pri katerih sem 
obiskovala individualni tečaj rezbarjenja 
pri priznanem mojstru Maksu Arihu. 
Skupaj sva ustvarjala celo nekaj tednov 
dlje, kot je bilo predvideno. To se sedaj 

vidi tudi na lesorezu, ki sem ga izdelala 
pod njegovim natančnim očesom. Ure 
so potekale v lesarski delavnici Srednje 
gostinsko turistične in lesarske šole Slovenj 
Gradec.

V prvih urah sem spoznala rezbarsko 
orodje, poleg tega me je g. Arih seznanil z 
zelo pomembno varnostjo pri delu (nožki 
so namreč zelo ostri). Nato sva izbrala les. 
Odločila sva se za orehovega (predvsem 
zaradi izjemne barve). Za motiv sva izbrala 
cvet vrtnice, ki sem ga v naslednjih urah s 
pomočjo indiga prerisala na leseno desko. 
Vse je bilo nared in lahko sem začela. 

Anika Grabec
Šolski center Slovenj Gradec

G. Arih je delo pozorno spremljal in me 
večkrat opomnil, da moram nožek držati 
v levi roki, leseni bat, s katerim se udarja 
po nožku, pa v desni. Kar precej ga je 
skrbelo, da se ne bi poškodovala. Začela 
sem z malo lažjim delom, s poglabljanjem 
ozadja. S tem sem se ukvarjala kar nekaj 
ur, saj sem morala za lep reliefni učinek 
izrezati precej materiala. Nato sva se lotila 
natančnejšega dela, izrezovanja zunanjih 
listov cveta in nato še notranjih. Tukaj je 
bil pomemben predvsem občutek, ki sem 
ga pridobila do zdaj. Na koncu je prišlo na 
vrsto brušenje in lakiranje. Izdelka nisva 
barvala, saj je barva oreha lepa že sama 
po sebi.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna, ponosen 
pa je tudi g. Arih. Rada bi se mu še enkrat 
zahvalila, hkrati pa upam, da sem bila 
pridna učenka, da je bil zadovoljen z 
mojim delom in da se bova naslednje leto 
ponovno srečala.
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veščine

Z naravo k boljšemu človeku
Sem Irena Dokl iz Ihana, maturantka 

Srednje šole Domžale - gimnazija. 
Poleg samega izobraževanja nam šola 
ponuja pestro izbiro obšolskih dejavnosti, 
med drugim tudi MEPI. Letos se že tretje 
leto intenzivno ukvarjam z njim, torej 
se potegujem že za zlato priznanje. Za 
letošnje leto sem si na področju veščin 
izbrala taborništvo. 

Tabornica sem že od prvega razreda 
osnovne šole, zadnja leta pa sem se 
izobraževala tudi za vodnico. Brez 
izobraževanja in pomoči ostalih starejših 
vodnikov bi bilo to delo zelo oteženo. Po 
opravljenem vodniškem tečaju in enem 
letu služenja kot pomočnica vodnice sem 
končno dobila svoj vod. V njem sem imela 
šest zelo živahnih otrok, prevladovali so 
prvošolčki. Pri samem izvajanju vodovih 
srečanj mi je zelo pomagala tudi moja 
pomočnica Erika.

Preskok z udeleženca na vodnika je kar 
zanimiv, v določeni meri pa tudi zahteven. 
Vendar ti je po intenzivnih pripravah 
celoletnega vodovega načrta veliko lažje, 
saj vnaprej predvidiš, kaj bomo počeli na 
naslednjem sestanku, seveda pa moraš 
imeti v rezervi tudi plan B. 

Kot vodnica sem se dobivala z otroki skozi 
celo šolsko leto, vsak petek popoldne za 
uro in pol. To so bile zelo zanimive ure, 
polne poučnih iger , norčij in spoznavanja 
taborništva skozi otroške oči. Tako kot 
z otroki sem se morala spoznati tudi z 
njihovimi starši, da so mi otroke seveda 
sploh lahko zaupali. To leto sem si pridobila 
ogromno izkušenj, tako z vodenjem 
manjše skupine otrok kot z organizacijo 
celodnevnih izletov za celoten rod (vod 
je namreč le del rodu, ki se deli na čete, 
družine in šele potem na vode), torej za 
veliko večje skupine otrok. Z otroki smo se 
zelo dobro ujeli. Že takoj na začetku smo si 
v bližnjem gozdu izbrali svoj kotiček, kjer 
smo prebili skoraj vsa vodova srečanja. 

Zdaj vem, da je pri vsem tem zelo 
pomembna dobra organiziranost. Vodnik 
mora biti po mojem mnenju zelo odprta 
oseba, ki mu nikoli ne zmanjka idej, 
iger in zvijač, s pomočjo katerih lahko 
določenega otroka spraviš k akciji. Biti 
mora pripravljen dati sebe širši skupini in ji 
posredovati svoje znanje. Seveda pa ni vse 
tako lahko, kot se sliši, saj vsi vemo, da smo 
si med seboj zelo različni. Da neka skupina 
z veseljem ostane skupaj, je res najlepša 
nagrada za vsakega vodnika.

Po celoletnih vodovih sestankih, kjer 
ni manjkalo niti skupnih čistilnih akcij, 
delavnic, tekmovanj, piknikov in izletov 
v širšem obsegu, sem kot vodnica odšla 
tudi na prvo taborjenje. Tu je bila seveda 
potrebna še posebna organiziranost, 
saj tabor traja celih deset dni, kar ni tako 
malo. 

Pri tabornikih mi je všeč to, da neka širša 
skupnost deluje kot celota. Vsi se med 
seboj poznamo oziroma stremimo k 
temu cilju, saj si le tako lahko pomagamo 
in delimo dragocene izkušnje. Sama 
sem bila že od nekdaj aktivna na vseh 
področjih, ki jih obsega MEPI, zato mi 
izvajanje dejavnosti, ki sem si jih v okviru 
programa izbrala, ni predstavljalo nobenih 
težav. Mi je pa zelo všeč, da se to znanje 
nekam tudi zabeleži. Preko MEPI-ja pa sem 
spoznala tudi nekaj novih ljudi in izzivov, 
ki mi bodo gotovo prišla še kako prav tudi 
v prihodnje.

Irena Dokl
dijakinja Srednje šole Domžale

foto: Rožle Bregar
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Ljubljanske mlekarne
novi partner programa MEPI

Oktobra 2008 smo se Ljubljanske mlekarne pridružile programu MEPI.

Ena od prvih skupnih aktivnosti je bilo sodelovanje na slovesni podelitvi zlatih priznanj MEPI, 
ki je potekala 22. oktobra 2008 v dvorani Slovenske filharmonije. Po podelitvi sta si častna 

gosta prireditve, britanska kraljica in vojvoda Edinburški, skupaj s spremstvom ogledala razstavo 
udeležencev programa MEPI, na kateri so bili kraljici predstavljeni glavni pokrovitelji programa. 
Ljubljanske mlekarne je zastopala predsednica uprave Cvetana Rijavec. Obiskovalce prireditve 
smo pogostili z ledenim čajem Erik, po podelitvi pa še z našimi Lučkami, ki so šle neverjetno hitro v 
promet.

19. novembra 2008 smo se udeležili podelitve bronastih priznanj v Škofji Loki, kjer smo prejeli certifikat 
partnerstva. Za prejemnike bronastih priznanj smo pripravili darilne vrečke, obiskovalce pa zopet 
pogostili z Lučkami.

V letu 2009 se bo naše podjetje aktivno vključilo v program MEPI z izvedbo delavnic o zdravi prehrani 
na šolah, ki izvajajo program MEPI. Na njih bomo udeležencem predstavili, kako ohraniti zdrav način 
življenja in prehranjevanja v čedalje bolj drvečem svetu, ter jih spodbudili, da na novo pridobljeno 
znanje in veščine prenesejo naprej svojim sošolcem. Poleg tega bomo sodelujočim na odpravah 
popestrili jedilnik z izdelki Ljubljanskih mlekarn in sodelovali na podelitvah priznanj.

Renata Lovrak
vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Ljubljanske mlekarne

Tako enkraten,
   da je kar trikraten.
Tako enkraten,
   da je kar trikraten.eeen.en.en.

foto: RB
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rEKrEATIvNI šPOrT

Kriket

Kriket je šport, ki se je razvil v Angliji, 
zelo priljubljen pa je tudi v Avstraliji, 

Novi Zelandiji, Južnoafriški republiki in 
nekaterih državah južne Azije. Igra se ga 
s trdo rdečo žogo in kijem veslaste oblike, 
igralci pa so oblečeni v bela oblačila. 
Za igralce kriketa je bolj kot kondicija 
pomembna spretnost s kijem in žogo, 
zelo pomembna pa je tudi koncentracija in 
zmožnost spremljanja igre daljši čas. Zaradi 
dolžine igre, ki včasih traja tudi po več dni 
skupaj, je dobil sloves najdolgočasnejšega 
športa. Dijaki Gimnazije Škofja Loka smo 
imeli možnost spoznati, da je vse drugo, 
kot to.

Na Gimnaziji Škofja Loka smo s kriketom 
pričeli pred štirimi leti, ko je bil na šoli 
uveden mednarodni program za mlade – 
MEPI. Idejni vodji sta bila Stephen Mayland, 
Anglež, ki v Sloveniji živi že skoraj 20 let in 
je član slovenske kriket reprezentance, in 
njegova žena, Slovenka Mateja Prevodnik 
Mayland. Slednja je profesorica angleščine 
in mentorica prve generacije Mepijevcev 
na naši šoli, ki so lani oktobra uspešno 
zaključili program MEPI in prejeli zlato 
priznanje iz rok ustanovitelja MEPI-ja, 
vojvode Edinburškega.

Sprva je bilo zanimanje za kriket na šoli 
ogromno, saj je nudil idealno možnost za 
opravljanje področja športa na bronasti 
stopnji programa MEPI, hkrati pa je bil 
nekaj drugačnega, nenavadnega in 
netipičnega za Slovenijo. Bil je tudi 
dobra priložnost za izboljšanje znanja 

angleščine, saj smo se z našim trenerjem 
sporazumevali večinoma v angleškem 
jeziku. Ker pa MEPI z vsako stopnjo 
zahteva vedno več vloženega truda, je 
število Mepijevcev postopoma upadalo. 
Ostali smo le še najbolj vztrajni, kar se je 
pokazalo tudi v naši kriket ekipi, ki se je 
skrčila na osem deklet.

Pri treningu kriketa smo začeli z osnovami, 
metanjem in odbijanjem žoge, sproti 
pa spoznavali pravila igre. Sprva nam 
je bilo težko osvojiti tehniko igranja, saj 
kriket ni podoben nobenemu športu, ki 
ga poznamo v Sloveniji. Kljub temu nam 
je uspelo in počasi smo napredovale 
v znanju igranja kriketa. Igranje s 
plastičnim orodjem zaradi naše varnosti je 
postopoma nadomestilo igranje s pravim 
lesenim orodjem, pri tem pa smo obvezno 
morali poskrbeti za zaščito s ščitniki in 
čelado. Kljub strahu pred trdo žogico, ki je 
pogosto priletela vse drugam kot v kij, smo 
kmalu ugotovile, da ni lepšega kot igrati 
s pravim lesenim orodjem in v popolni 
»bojni« opremi.

Naš trud in napredovanje pa nista 
ostala neopažena. Kriketu in našem 
udejstvovanju v njem je bila namenjena 
cela stran v Gorenjskem glasu, v rubriki 
Šport se predstavi, prav tako pa smo 
predstavili ta za Slovence neobičajen šport 
v oddaji o športu, ki je potekala v živo na 
lokalni televiziji.

S koncem lanskega šolskega leta je večina 

igralk zapustila gimnazijo in zaživela 
študentsko življenje, vendar pa upamo, 
da se s tem naše ukvarjanje s kriketom 
ne bo končalo. Kriket smo vse z veseljem 
igrale, uživale pa smo tudi v dobri družbi, 
saj smo se igralke in trener med seboj zelo 
dobro ujeli. Prepričana sem, da bomo, če 
bomo le dobile priložnost, z veseljem še 
kdaj zaigrale in pokazale veščine, ki smo 
jih pridobile v teh štirih letih.

Ksenija Mravlja
bivša dijakinja Gimnazije Škofja Loka

foto: Tina Dokl

foto: Tina Dokl
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Sneg sredi poletja, 
na petek 13.

Ring, ring….. A…..?%!#$ Ura – 4:30h!!! 
Kdo, kje, kaj, uffff. Saj res, danes je 

moja bronasta odprava v tolminskem 
koncu!!! Biti moram hiter in učinkovit, kajti 
če zamudim, me bodo inštruktorji stresli 
iz hlač!  Maamiiiii!!! Aja, vse sem že včeraj 
pripravil in po seznamu zložil v nahrbtnik, 
kot me je naučil Tadej (sicer pa Žiga in 
Rožle nista bila nič bolj popustljiva). Zberi 
se, sem si rekel, in gremo na avanturo! 
Šele kasneje sem ugotovil, da je bila 
nepozabna.

Že mračno jutro je pustilo močan vtis 
hudobnega petka 13. Kako ne bi, saj je 
bila še noč in zagledal sem se v zvezde na 
nebu. Vedel pa sem tudi, da bom videl še 
več zvezd, če takoj ne krenem. Kmalu sem 
prebudil očeta in že sva bila na poti do 
domžalske srednje šole. Tam so se zbrali 
še ostali člani naše odprave in kaj kmalu 
smo z vojaškim kombijem krenili na pot, 
ki nas je vodila preko nekoliko nesramnih 
ovinkov, saj je marsikomu postalo slabo. 
Prišli smo na začetek naše odprave, vas 
Volče pod grozljivim Kolovratom na 
zahodu, kjer so se v 1. svetovni vojni (del 
Soške fronte) borili naši pradedje za ta 
lepi košček zemljice, kjer danes lahko 
svobodno hodim in kjer bomo opravili 
ognjeni krst. Krst za BRON! 

Hitro smo poskakali iz neudobnega 
kombija, čeprav sem kasneje ugotovil, 
da se je vseeno bolje slabše peljati, kot 
pa dobro hoditi. Pozdravili so nas visoko 
motivirani in »s šnicli futrani« inštruktorji 

Tadej, Rožle in Žiga. Na ramena smo si 
nadeli nahrbtnike, preverili navigacijsko 
opremo in dobili vojaške radijske naprave 
za komunikacijo. Ko smo tako bili že 
pripravljeni, da se odpravimo na pot, je 
prišel Rožle z nekimi čudnimi voščeno-
glinenimi barvami in nas začel barvati po 
obrazu. Barve so sicer malo smrdele, ampak 
če so se tukaj borili v preteklosti, bomo pa 
še mi postali mali vojački. Ko smo bili že 
vsi pošteno namazani z barvami, smo se 
odpravili na pot. Odprava z omenjenimi 
tremi inštruktorji ni od muh. Mislim, da 
se je niti naš znani alpinist Viki Grošelj ne 
bi branil. Že na začetku je bil prvi korak 
postavljen navzgor, zdelo se mi je, da 
navpično. Potem nas je do prve kontrolne 
točke vodila dokaj strma in ovinkasta cesta. 
Po dobrih dveh urah hoje naj bi do te 
točke prišli, a nobenemu od nas ni bilo nič 
jasno. Na zemljevidu se je točka imenovala 
Na gradu, mi pa smo stali pred le enim 
kamnom s kovinskim boksom. Ko smo ga 
odprli, smo opazili, da smo res Na gradu, 
ki pa v resnici ni pravi grad, temveč gre le 
za ostanke 1. svetovne vojne. Tik preden 
smo odšli od tam, so nas končno začele 
zalivati dežne kaplje, ki smo jih pričakovali 
že od samega začetka. Močan veter nas 
je potiskal po hribu navzdol (mi pa naj bi 
se vzpenjali!), odkrival naša pokrivala in 
povzročal še veliko drugih nevšečnosti. 
Občutek mokre prilepljene majice na telo 
nas je kaj kmalu pognal do prvega rova, 
kjer smo se preoblekli in najedli. Pri tem 
pa smo nevede storili napako. Če je dež, 
veter in s tem mraz, bi morali jesti kar 

med hojo in se čim prej odpraviti s 1100 m 
visokega grebena čim bližje proti cilju, ne 
pa mencati na mestu in klicati vse naokoli, 
naj nam pomagajo. Inštruktorji so bili 
namreč neizprosni in so hoteli, da odpravo 
končamo v slogu Aleksandra Velikega. Do 
konca naprej in niti za milimeter nazaj! 

V tistem trenutku bi jih zmlel v prah in si 
naredil topel napitek, a ni šlo, ker sem bil 
otrpel od mraza. Želel sem si le, naj se ta 
morija čim prej konča. Nekje globoko v 
malih možganih (kolikor jih še ni zmrznilo), 
pa sem v daljavi videl Tadeja, kako nam 
je v topli učilnici razlagal o opremi in o 
tem, kaj vse je tudi poleti treba imeti s 
seboj… Ampak tukaj in sedaj vsega tega 
nimamo, mi je zvonilo v glavi! Obljubim, 
da bom drugič bolj poslušal inštruktorje, 
kaj mi svetujejo. Ko smo videli, da deževje 
ne bo ponehalo, smo sklenili nadaljevati 
pot in hitro smo bili spet mokri. Mokri? 
No ja, premočeni kot miši. Medtem je 
temperatura padla na prijetno ohlajenih 
6 stopinj Celzija. Deževalo je vse huje, 
veter ni pojenjal, le krepil se je, in skupina 
je bila že podobna robotski tehnologiji iz 
filma Vojna zvezd. Kri se je gostila, sklepna 
tekočina zmrzovala, koža pokala… Zato 
so se inštruktorji odločili in s čarobno 
paličico približali cilj prvega dne. Kar 
naenkrat so zasijali kot rešitelji, a grizla 
me je misel, da od končnega cilja gotovo 
ne bodo odstopili, kar lahko pomeni, da 
je jutrišnji cilj toliko bolj oddaljen. Ah, 
kaj me briga, samo da se spravimo pod 
streho, preoblečemo, kaj toplega pojemo 

fotografije: Rožle Bregar
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in oddirjamo v spanec. Inštruktorji so nam 
svetovali senik na pobočju pod Tolminskim 
Kukom (1243 m) in nad vasjo Livek (692 
m). Senik? Ja, senik, ki se nam je v tistem 
trenutku zazdel kot kak Holiday Inn. Lepa 
stilno zgrajena hiška, notri pa postlano s 
senom. Jupiiii, je vriskalo srce, kako je v 
kritičnih situacijah človek zadovoljen in 
skromen. Sledilo je olajšanje; večja skala 
kot avstralska se je odvalila od srca. Sledilo 
je preoblačenje, kuhanje in čakanje druge 
skupine. Ja, prvi smo bili, to pa je tudi nekaj 
vredno. In glej ga zlomka, gospod Murphy 
je prišel na obisk. Sedaj, ko imamo streho 
nad glavo, skuhano juhico v želodčku in 
liter vode v čevljih, je prenehalo deževati, 
oblaki so se razgrnili in posijalo je sonce. 
Na naših obrazih že prej. Pokrajina je 
zasijala in lahko sem videl lepote, kjer 
je malo prej divjala vremenska bitka. Na 
sosednjem pogorju Krna je bil svež sneg, 
zapadel je do višine 1600 m. Vse te lepote 
je zabeležil inštruktor Rožle na svoj »high–
tech« fotoaparat. Sedaj bomo imeli večne 
spomine in fotografije. 

Črviček v želodcu pa ni dal miru: zagledal 
sem Matajur 1641 m na zahodu - točko, 
ki jo bomo prečkali jutri in je na poti k 
našemu cilju. Čas, ki smo ga preživljali na 
seniku, je mineval zelo hitro, pogovarjali 
in smejali smo se še z drugo skupino in 
adrenalin nam ni pustil kar takoj zaspati. 
Se je pa to poznalo naslednje jutro, ko smo 
vstali. Kdaj? Ob 4:00h!!! To pa so obresti na 
včerajšnji kredit. Pohiteli smo z zajtrkom, 
pospravili tabor, kot da nas ni bilo tam 
(no, skoraj tako), in se pripravili za pohod 
na Matajur. Pot do vrha se je nadaljevala 
brez posebnih zapletov, saj za vsakim 
dežjem posije sonce. Zapletlo pa se je na 
vrhu. Temperatura se je spustila do ničle 
in pričelo je snežiti. Sneg je spremljal 
hladen veter, ki nam je še dodatno otežil 
sestop z vrha gore proti Robičevi domačiji. 
Ko smo se spustili za nekaj deset metrov, 
smo ugotovili, da je pot po začrtani trasi 
nemogoča, saj je snežno-dežna nevihta 
postajala vse močnejša. Takrat sem mislil, 
da smo prepuščeni sami sebi in nihče ne 
ve, kako trpimo. Seveda pa nismo vedeli, 
da nas iz bližine, dobro skrit in še vedno 

visoko motiviran, opazuje inštruktor Žiga. 
Varnost je vendarle na prvem mestu. 
Zaradi nepredvidljivih okoliščin in varnosti 
so se inštruktorji odločili, da spremenimo 
prevideno smer poti in se v kotalečem 
slogu spustimo na severno stran proti 
Kobaridu, kjer je bil tudi naš cilj. 

Za trenutek sem pomislil, da so se 
inštruktorji pomehkužili, a že naslednje 
hreščanje po postaji je bil Tadejev glas. Dal 
nam je nove napotke do cilja in v tistem 
trenutku se še nisem zavedal, da je do 
tam še dolga, dolga pot. Sledilo je namreč 
mučnih sedem ur. Pot nas je vodila po 
gozdu in na nekaterih predelih je bila zelo 
strma. Ko smo že toliko ur hodili po gozdu, 

se nam je začelo že rahlo blesti. Začeli smo 
brcati veje, boksati drevesa in preklinjati. 
Spustili smo se pod snežno mejo, a pot je 
še vedno oteževala megla. Končno smo 
našli travnik, kjer smo ta dan že bili, a v 
megli je vse izgledalo drugače, ter majhen 
kolovoz, ki nas je pripeljal do prve vasi. Od 
utrujenosti sta nam orientacija in držanje 
azimuta pešala, zato smo prišli v vas Svino 
250 m. Toda točka je levo, potem pa desno 
do cilja. Tako smo si prislužili še dodatna 
2 km. Narejene so bile dodatne kontrolne 
točke s sporočili, zato so inštruktorji 
zagotovo vedeli, da smo bili tam, saj smo 
jih preko radijske postaje posredovali njim. 
Zviti so kot preste! Nič nam ne olajšajo! No, 
malo smo se vseeno znašli. Nahrbtnike 
smo pustili dobro skrite v gozdu, se vrnili v 
vas Sužid po točko in nadaljevali pot proti 
Svinu. Iz predzadnje točke se je zasvetil 
cilj - Kobarid. A cilj ni bil le Kobarid, ampak 
italijansko grobišče iz 1. svetovne vojne, 
hribček pa se je imenoval Gradič 308 m. 
Nikoli ne bo konec bronaste odprave! 

Ko smo se končno «priplazili« na Gradič, 
nas je Rožle z nasmeškom na obrazu 
še obeležil s fotografiranjem. Bili smo 
»MRTVI«, hkrati pa presrečni, da se je 
kalvarija zaključila. Inštruktorji so bili videti 
zadovoljni in so nam čestitali, Tadej pa 
nam je dejal, naj mu ne odgovorimo takoj, 
kakšna se nam je zdela odprava, ker bomo 
realen pogled nanjo imeli šele čez nekaj 
dni. Za konec smo v zboru zapeli še dve 
partizanski pesmi in se počasi odpravili 
proti domu. To je bila moja izkušnja na 
odpravi od Tolmina do Kobarida.

Martin Lukman
dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana

OdPrAvE
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Inštruktorjev komentar na bronasto odpravo 
»Volče – Kuk – Livek – Matajur – Robič – Svino – Sužid – Kobarid« 

Dekleta in fante, ki so opravili bronasto 
odpravo, ki jo opisujem v nadaljevanju, 

sem na podvig pripravljal s pomočjo 
prof. športne vzgoje Saše iz Srednje šole 
Domžale. Usposabljanje je potekalo od 
marca do maja 2008, v tem času pa smo 
izvedli predavanje o opremi (namen 
in uporaba), orientaciji (teoretično) ter 
opravili vikend prakse v vojašnici Bohinjska 
bela, kjer je bilo dodano še predavanje 
o prvi pomoči. Dijakinje in dijaki so pred 
preizkušnjo opravili še poskusno odpravo 
na relaciji Ljubljana Šentvid - Škofja Loka, 
ki so jo opravili brez težav. 

Prava odprava pa je bila specifična 
zaradi vremenskih nevšečnosti in 
nepričakovanja le-teh s strani dijakov. 
Obvladali so orientacijo glede zahtevnosti 
odprave, toda omejitveni dejavnik je 
bilo vreme, saj je 13. junij, dan odprave, 
poleg dežja, vetra in megle zaznamoval 
še mraz. In z njim tudi občutek tesnobe, 
panike in osamljenosti. Za varnost je bilo 
poskrbljeno, saj smo trije inštruktorji 
traso predhodno pregledali, prehodili 
in si označili nevarne točke. Z dijaki smo 
imeli vzpostavljeno telekomunikacijo, 
opremljeni smo bili z vojaškim terenskim 
vozilom in zato smo lahko vzdrževali 
stalen nadzor gibanja skupin, čeprav tega 
oni sploh niso občutili.

Za bronasto stopnjo programa MEPI je 
potrebno prehoditi 24 km in vsaj eno 
noč prespati zunaj. Odprava je bila dolga 
30 km, kar ni nič narobe, toda zaradi 
nepazljivosti in neprimernega odločanja 
so dijaki že do prve kontrolne točke 

namesto 5 km prehodili 10 km. Naslednji 
dan pa so zaradi vremenskih nevšečnosti 
in prekinitve dan poprej namesto 15 km 
prehodili kar 24 km. Celotna odprava 
se je tako raztegnila na 40 km. A so jih 
prehodili.  Morda bi jih v primeru, če bi 
jim prej povedali, da bo odprava tako 
dolga, izdala psihična pripravljenost 
in bi marsikdo odpovedal. Tako pa so 
videli, da so zmožni še precej več, kot si 
sami mislijo ali kot drugi pričakujejo od 
njih. Sprememba smeri odprave zaradi 
vremena, ki je pogojevalo stopnjo varnosti, 
za inštruktorje ni predstavljala nobenih 
težav, saj smo kar nekaj situacij preučili in 
preigrali vnaprej, zato je bila varnost ves 
čas zagotovljena. 

Kot dodatno težavo lahko izpostavim 
dejstvo, da tako mladi dijaki nimajo toliko 
izkušenj s slabimi vremenskimi pogoji in 
te teme na predavanjih ne jemljejo resno, 
saj se jim mudi neposredno v akcijo. No, 
domžalski dijaki so bili res deležni prave 
akcije in jim verjetno ne bo treba nikoli 
več posebej poudarjati pomembnosti 
pripravljenosti na vse vremenske razmere. 
Oni za naslednjič vedo!

Ob začetni tesnobi in paniki na vrhu 
grebena smo jih inštruktorji streznili 
z dejstvom, da povratka nazaj ni in da 
obstaja samo še CILJ. Seveda pa smo se vsi 
trije zavedali, da je cilj mogoče doseči brez 
kakršne koli nevarnosti za dijake, čeprav 
se je njim v tistih trenutkih zdelo, da je 
konec sveta. Najprej kar niso mogli verjeti 
svojim ušesom in so hoteli odnehati.  
V takih kritičnih trenutkih je dolžnost 

inštruktorja, da mladim vlije nove volje 
in moči, da »trgajo« in »strgajo« naprej. 
Kritične trenutke so doživljali tudi drugi 
dan na Matajurju, kjer je snežilo in jih je že 
zdelovala utrujenost, toda inštruktor je bil 
vedno le 100 m oddaljen od njih in jih je 
spremljal, čeprav oni tega niso vedeli. 

Na koncu so dijaki na cilj prišli resnično 
utrujeni in se še niso zavedali, da so 
lahko hvaležni tako nam inštruktorjem, 
ker jim nismo pustili odnehati, kot sebi, 
da so preizkušnjo zmogli. S tem, da niso 
odnehali, so sami sebi dokazali, da so 
sposobni marsičesa in so pripravljeni na 
večje izzive tudi v nadaljnjem življenju. 
Napol opravljena naloga bi jih grizla še 
danes in ne bi osebnostno zrasli. Sedaj pa 
se ne bojijo ničesar več in po še majhnem 
piljenju z moje strani bodo pripravljeni 
opraviti odpravo na srebrni ali zlati stopnji, 
na kateri je še inštruktor zaradi utrujenosti 
komaj preživel =).

Ob koncu bi se rad zahvalil svojima 
sodelavcema, Žigi Kalajžiču in Rožletu 
Bregarju, ki sta sodelovala v izvidovanju 
in izvedbi te odprave. Bila sta mi v veliko 
pomoč, tako tehnično kot moralno, le 
pojedla sta mnogo preveč =). Veselim se 
prihodnjega sodelovanja z njima. Hvala 
fanta!

In še sporočilo za »mladičke«: »Ne dajte 
se kar tako in gremo spomladi 2009 spet 
v akcijo«!

Tadej Žun
višji inštruktor odprav MEPI,

 sicer zaposlen v Slovenski vojski

foto: Rožle Bregar
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Najina izkušnja z MEPI odpravo
OdPrAvE

Vse se je začelo nekje sredi oktobra, 
ko je naša učiteljica angleščine in 

koordinatorica programa Darinka Šmit 
Bahčič sklicala sestanek za vse devetošolce, 
ki jih je zanimalo sodelovanje pri programu 
MEPI. Na začetku se nas je zbralo veliko, 
čeprav nas večina sploh ni vedela, za kaj 
točno gre. Po kratki predstavitvi smo 
spoznali, da je to pravzaprav program, ki 
nam mladim pomaga bolje in kvalitetneje 
preživljati prosti čas. Tako se nas je za 
sodelovanje odločilo dvanajst učenk (res 
je, niti en fant). 

Najprej smo si morali priskrbeti zvezke, ki 
so nam služili kot dnevniki. Vsak od nas se 
je moral odločiti, katero dejavnost v šoli 
ali izven nje si bo izbral za naslednja tri 
področja: šport, veščino in prostovoljno 
delo. Nato je sledil dogovor z mentorji in 
delo je steklo. 

Celo šolsko leto smo v dnevnik zapisovali 
povzetke ur in zbirali podpise naših 
mentorjev. Čeprav je bilo včasih težko, smo 
vztrajali in se trudili do konca. Nekateri 
pa so kljub vzpodbudam odnehali ali 
pa jim ni uspelo zbrati dovolj ur. Vsi tisti, 
ki smo uspeli osvojiti cilje na izbranih 
področjih, smo se sredi šolskega leta 
začeli udeleževati tudi priprav na odpravo 
ali preživetje v naravi – nekakšen vrhunec 
programa MEPI. 

Na pripravah smo se učili o prvi pomoči, 
kako postaviti šotor in zakuriti ogenj, imeli 
pa smo tudi poskusno odpravo. Tu pa so se 
pojavili prvi problemi. Poskusna odprava je 

potekala na enega izmed prvih vročih dni v 
lanskem poletju in po vročem betonu smo 
s težkimi šotori pešačili proti Krumperku, 
do katerega pa nismo našli dovolj varne 
in senčne poti. Našemu mentorju Marku 
Drobnetu je kmalu postalo jasno, da nam 
do tja ne bo uspelo priti, zato smo se 
utaborili kar na bližnjem Šumberku. 

Dekleta smo se zavedale, da se bomo 
morale veliko bolj potruditi, če želimo 
odpravo uspešno opraviti, zato smo 
stvar vzele resneje in začele natančno 
načrtovati naš mali podvig. Enajst deklet 
se je razdelilo v dve skupini po pet in šest. 
Naša skupina je odpravo načrtovala pod 
planinskim domom planinskega društva 
Moravče, do tja pa naj bi se odpeljale s 
kolesi. Cilj druge skupine je bil nekoliko 
bližje, v Kokošnjah, vendar pa so imele v 
načrtu tja oditi peš. 

Vsaka skupina je sestavila natančen načrt 
poti z vmesnimi postajališči in kontrolnimi 
točkami. Morale smo si  razdeliti tudi 
naloge, kot so nošenje skupne opreme, 
kuhanje in postavljanje šotorov. V vsaki 
skupini pa je ena od deklet prevzela mesto 
vodje. Za starše smo pripravile krajši 
sestanek, na katerem smo jim predstavile 
svoj načrt poti in potek odprave. 

Tako. Datum je bil določen, načrti narejeni 
in naloge razdeljene. Nekaj dni pred 
odhodom nas je neprijetno presenetila 
napoved vremena.  A na dan odprave ni 
bilo tako hudo, le strah nas je bilo, da nas 
bo močno namočilo.

Zbor je bil ob osmi uri pred šolo, kjer 
smo dobile tudi natančne kontrolne 
točke in seznam stvari, ki smo jih morale 
fotografirati ob poti v dokaz, da smo res 
šle po pravi poti. V popoldanskem času 
smo, z vmesnimi postanki,  po napornih 
vzponih prišle do planinskega doma in 
se v bližini utaborile. Postavile smo dva 
šotora in vreme je bilo sončno. Začele 
smo s kuhanjem kosila, kar pa nam je vzelo 
precej časa, saj je bil naš gorilnik majhen. 
Pozno popoldne so se nad Kamnikom 
začeli nabirati oblaki in dež je kmalu 
dosegel tudi nas. Ponoči je deževalo, a 
smo vseeno ostale v šotorih, saj smo se 
odločile, da se samo v primeru nevihte 
preselimo v drvarnico planinskega doma.

Naslednje jutro smo po zajtrku pospravile, 
in se odpravile nazaj proti domu, najprej 
peš in nato s kolesi, ki so bila spravljena 
nekoliko nižje, na naši prvi kontrolni točki. 
Pot domov je bila nekoliko lažja, a vseeno 
naporna. Pred osnovno šolo Rodica smo 
se vrnile utrujene, premočene in malo 
umazane, a zelo zadovoljne, saj nam je 
podvig uspel. Mentorja Marko Drobne in 
Irena Jeretina sta nas preko celotne poti 
spremljala in nam na koncu tudi čestitala. 
Bronasta priznanja programa MEPI smo 
prejele na  valeti. 

Če bomo le lahko, se bomo nadaljnje 
stopnje programa udeležile tudi v srednji 
šoli, saj smo se imele, kljub vsem naporom,  
zelo lepo. 

Žana Marin in Eva Plaznik
bivši učenki OŠ Rodica Domžale

foto: Rožle Bregar
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Po zlato v Anglijo
Komentarji v stilu »Bilo je nepozabno!« in 

skrajno zadovoljni obrazi udeležencev 
zgovorno pričajo o tem, da je bil teden 
v Angliji res nekaj posebnega in si tako 
zasluži prostor tudi v MEPI reviji.

Pa začnimo na začetku. 15. septembra 2008 
se je prva zlata generacija Mepijevcev naše 
gimnazije odpravila v Cornwall (JZ Anglije) 
na še zadnjo preizkušnjo, t.i. zlato odpravo, 
katere cilj je bil v štirih dneh prehoditi 
pot 80 km. Dokazati smo morali, da smo 
sposobni preživeti štiri dni le z opremo, ki 
jo nosimo s sabo. 
  
Ko smo se z desetkilogramskimi nahrbtniki 
zagnali v prvi klanec naše odprave, so nas 
obhajali dvomi o naših zmogljivostih. Pa 
smo na to kmalu pozabili - pogled, ki se 
nam je ponujal cele štiri dni, je bil namreč 
fantastičen, ampak čisto zares fantastičen! 
Zeleni klifi, polni resja, prepredeni z 
ozkimi potkami, pod nami pa modrina 
razpenjenega Atlantika, rajske peščene 
plaže, postavni surfarji… In za piko na i 
je bilo še vreme tri dni in tri četrt od štirih 
sončno! O kakšnih poplavah tam ni bilo ne 
duha ne sluha =). Manjše probleme nam 
je povzročal le vetrič, ki nam, razen tega, 
da nam je dobesedno razcefral, odtrgal 
in odpihnil neznano kam  papirnato 
slovensko zastavico, ni storil nič hujšega.
 
Sama pot po klifih ni bila pretirano 
zahtevna (že slišim vzdihe olajšanja 
bodočih zlatih Mepijevcev). Tudi z 
navigacijo je v vseh treh skupinah imela 
večje težave le naša, kar je bilo glede 
na spolno sestavo in prejšnje izkušnje 
pričakovano. Na splošno smo hodili po 
načelu »morje na levi« in sledili znakom 
za »footpath«, tako da je, celo naši skupini, 
kar šlo.

Naša morala je bila ves čas na pohvalno 
visokem nivoju, čeprav so nas pestile 
raznorazne težave. Od običajnih (žulji, 
bolečine v hrbtenici, bokih in nogah, 
utrujenost, prehlad) do malo manj 
običajnih (poležana kolena). A vsaj lačni 
nismo bili. Glede na to, da smo morali 
imeti s seboj hrane za štiri dni, smo 
jedli kar precej raznoliko: od tune iz 
konzerv (v oljčnem olju ali z zelenjavo) 
do Kekčevih, Argetinih in Gavrilovičevih 
paštet ter mesnega narezka. Pa seveda 
nepogrešljivih makaronov. Nekdo je imel s 
seboj celo domačo klobaso in potico (in na 
ta račun pet kilogramov težji  nahrbtnik). 
Hvala mu!

Kadar nismo hodili (ali kuhali ali spali), 
smo se ukvarjali z drugimi športi. Bolj 
adrenalinskimi. Plezali smo po poligonu s 
privlačnim imenom »Snakes and ladders« 
(ne, kač na srečo ni bilo; to se le tako reče, 
da se vrvi, gume, mreže in lesene prepreke 
slišijo bolj privlačno). Dejansko je bilo zelo 
zabavno. Še boljša pa je bila kombinacija 
»zip wire-a« in »absieling-a«. Absolutno 
najboljše pa je bilo surfanje, ki smo ga 
imeli zadnji dan, kot neke vrste nagrado za 
prehojeno pot. Oblečeni v tesne neoprene 
smo vsak s svojo desko, pod nadzorom 
dveh simpatičnih inštruktorjev, lovili 
ravnotežje in poskušali jezditi na valovih. 
Ura in pol surfanja je veliko prehitro minila, 
a nam je dala vsaj okvirno idejo, kako super 
šport je to in kako noro bi bilo kdaj bolj 
resno poskusiti. Med najbolj zagretimi so 
padale že resne ideje, da se poleti vrnemo 
in posvetimo kakšen teden samo učenju 
surfanja =).

Tistih nekaj dni, ko nismo imeli odprave, so 
nas k sebi prijazno vzeli dijaki šole Truro, 
s katerimi smo se spoznali, ko smo junija 

v organizaciji Slovenske vojske že imeli 
skupno poskusno odpravo. Pri njih smo 
spoznali tisto pravo angleško življenje z 
uniformami v šolah, s »fish&chips-om« 
v menzah in pravimi angleškimi zajtrki. 
Gostoljubnost, komunikativnost in 
naklonjenost teh ljudi (in vseh, ki smo jih 
srečevali na poti) je bila res prijetna. 

Oh ja, čas je še prehitro minil in tako smo 
navsezadnje le prišli do konca. Žulji so se 
že zdavnaj zacelili, celo ribe mi že spet 
dišijo. In ostali bodo tisti lepi spomini...

Zatorej, dragi bodoči zlati Mepijevci (in vsi, 
ki boste po tem članku to postali): pogum! 
Je vredno, verjemite! 

Katja Jezeršek
dijakinja Gimnazije Škofja Loka



19mepi.info

OdPrAvE

Mednarodni pridih MEPI odprav
Kot nakazuje že samo ime programa  

Mednarodno priznanje za mlade, 
je ključna prav mednarodna dimenzija 
programa. 126 držav, v katerih je MEPI 
že prisoten, predstavlja veliko družino 
in neodpustljivo bi bilo, če ne bi tega 
izkoristili za razvijanje in spodbujanje 
medkulturnega učenja.

Kako pa se je vse pravzaprav začelo?

Tehnični šolski center Kranj (TŠC) je 
ena izmed prvih slovenskih šol, ki so 
pričele orati ledino programa MEPI v 
slovenskem prostoru. MEPI mentorji smo 
se med majskimi počitnicami leta 2004 
udeležili strokovne ekskurzije v Veliki 
Britaniji in obiskali nekaj šol, ki izvajajo 
ta program. Polni zagona smo vstopili 
v novo šolsko leto. Sedem dijakov, dva 
mentorja in nepogrešljivi Branko Lojk, ki 
je fantom dal veliko znanja o orientaciji 
in bivanju v naravi, smo začeli z bronasto 
stopnjo. Robert Bertoncelj pa je dal idejo: 
»Hej, dijaki bi pa lahko v okviru odprav 
spoznavali tudi druge države!«

Spomnila sem se na ravnatelja ameriške 
šole Alconbury High School iz Velike 
Britanije, gospoda Toma Smitha. Bil je 
podpredsednik ameriškega društva 
PDK, ki se med drugim ukvarja tudi z 
mednarodno izmenjavo profesorjev in 
dijakov. Z Robertom sva ga poklicala in 
že novembra je skupaj z ženo obiskal 
Slovenijo. Predstavila sva jima tudi Osilnico, 
kjer smo oktobra naslednje leto izvedli 
prvo mednarodno bronasto odpravo. 
Šest naših fantov je dobilo družbo dveh 
deklet. Shasta in Megan preko elektronske 
pošte še vedno ohranjata stike s fanti 
in spoznavata, da je v Sloveniji poleg 
medvedov še marsikaj zanimivega.

Prvi korak je bil narejen!

Marca 2006 smo področje Derbyshire 
v Veliki Britaniji odkrivali Anže, Marko, 
Matjaž, Miha, Rožle, Shasta, Megan, 

Jesse in Ian (vsi peš, z velikimi nahrbtniki 
in šotori) ter Carol, John in jaz (z malimi 
nahrbtniki in velikim terencem). Fino je biti 
mentor in voditelj odprav, ne?

Rezultat: nova prijateljstva, predstavitev 
srebrne odprave v Alconbury High School 
(v  angleškem jeziku seveda) in intenzivno 
spoznavanje slovenskih pesmi in »ključnih« 
besed. In dogovor: »See you next year in 
Slovenia!« Dovolj je bil le en stavek: »Lahko 
bi šli peš do morja.« Vsi so bili za.

Pot od Loža do Sečovelj je prehodilo 
kar 18 mladih. Dobili smo veliko novih 
izkušenj. 15-letna udeleženka Nora je 
svoje doživljanje opisala kar na štirinajstih 
straneh!

Za učenje tujih jezikov sta pokazala največ 
nadarjenosti Jimmy in Gabriel. Jimmy 
je pri zaključni predstavitvi odprave 
pred številčnim občinstvom prebrala 
uvodni govor v slovenščini in dobila svoj 
največji aplavz v življenju. Za Gabriela pa 
ne bi nihče uganil, da ni Slovenec, ko si 
je v Piranu naročil dve kepici sladoleda. 
Poskrbel je tudi za naslednjo anekdoto:

Koča na Slavniku. Za sladico so stregli 
jabolčni zavitek ali kremno rezino.
Gabriel: »En jabolčni zavitek, prosim!«
Oskrbnica doma: 
»A ‘jabučn štrudl’ prinesem?«

foto: Rožle Bregar

Lani je zopet »padla« Anglija. Jelko Krajnc 
in mene je na mednarodno odpravo 
spremljalo kar 9 mladih in postavnih 
telesnih stražarjev! Področje Lake District 
jim je nekajkrat pokazalo zobe. Le 
kondicijsko dobro pripravljeni so zmogli 80 
km dolgo krožno pot z veliko zahtevnimi 
vzponi in spusti. Ena skupina je ugotovila, 
da so opravili toliko višinskih metrov, kot 
bi jih med ekspedicijo na osemtisočak! 
Čestitke še enkrat!

Kolesje nas je zagrabilo. Za popestritev 
naših potovanj v naslednjih letih je spet 
poskrbel Robert Bertoncelj. Lanske majske 
počitnice je skupaj z ženo zelo aktivno 
preživljal na Mavriciusu. Ta otok bodo 
mladi odkrivali med naslednjo odpravo 
konec aprila 2009 v družbi z domačini ter 
mladimi iz Indije in iz Združenih Arabskih 
Emiratov. 

Kot je najbrž razvidno iz opisanega, na naši 
šoli skupina različnih posameznikov dobro 
deluje skupaj. Hvala pa vsem mladim, ki so 
polni idej, zagnanosti in pozitivne energije. 
Utrinke z omenjenih podvigov si lahko 
ogledate v fotogaleriji na www.mepi.info. 

S tem zaključujem TŠC-jev prispevek k prvi 
številki revije mepi.info. MEPI nas kliče, 
šibamo v akcijo!

Danica Volčanšek Černe
koordinatorka Programa MEPI na TŠC Kranj

Lake District 2008

Osilnica 2005
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PNP v Nemčiji
Od 26. do 31. avgusta 2008 je v 

majhnem mestecu Osterburken na 
jugozahodu Nemčije potekala že tretja 
mednarodna poletna šola, namenjena 
tako bodočim MEPI mentorjem, kakor tudi 
izkušenim mentorjem, ki bi želeli poglobiti 
oz. deliti svoje znanje in izkušnje. No, 
približno tak je bil uradni opis dogodka na 
internetu (www.jugendprogramm.de), v 
nadaljevanju pa vam predstavljava svojo 
izkušnjo. 

V torek, 26. avgusta, sva navsezgodaj 
zjutraj, ob 7:50h, poleteli z letališča Jožeta 
Pučnika proti Frankfurtu, kjer naju je čakal 
Karsten Vogel, eden od organizatorjev 
poletne šole. Pospremil naju je do 
železniške postaje, ki se pravzaprav 
nahaja kar znotraj letališča (!). Nato sta 
naju čakali še dve uri in pol vožnje z 
vlakom do Osterburkna. Saj ne, da bi se 
pritoževali, udeleženka iz Mongolije je za 
pot potrebovala kar dva dneva (!!).

Prvi dan poletne šole je vključeval le prve 
oglede Osterburkna ter nastanitev in 
fotografiranje za lokalni časopis, v sredo 
pa smo začeli z delovnim programom, ki 
bi ga v grobem lahko razdelili na tri dele. 

Prvi je združeval interaktivno predavanje 
o temeljnih načelih programa MEPI in 
praktični del na temo odprav. Slednji je bil 
razdeljen na poligon s sedmimi postajami 
(prva pomoč, postavitev šotora in ponjave, 
kuhanje, orientacija po zemljevidu, 
uporaba kompasa in izdelava načrta poti), 
na katerih smo udeleženci delili svoje 
znanje ali prisluhnili izkušenejšim. To je 
prišlo prav predvsem tistim, ki še niso imeli 
priložnosti sodelovati na odpravi - Izraelci 
so npr. v teh dneh opravili svojo bronasto 
odpravo. 

Drugi del je bil namenjen seznanitvi s 
pisarniškim delom mentorjev po načelu 
«learning by doing« oziroma skozi 
simulacijo menedžerske igre, v kateri so 
posamezne skupine prevzele različne 
vloge (mentorji, župani, ravnatelji, starši, 
študentje, banka, tisk ...). Vse skupaj pa je 
nadzorovala skupina, ki je usmerjala potek 
igre in odobrila ali zavrnila zahteve skupin 
po medsebojni komunikaciji. 

V tretjem delu smo prisluhnili Grantu 
Philpottu, ki že vrsto let sodeluje pri 
programu MEPI na evropski šoli v 
Münchnu. V svoji predstavitvi se je 
osredotočil predvsem na področje odprav 
in način predhodne priprave le-teh ter 
nas opozoril na mnogo podrobnosti, na 
katere pri organizaciji odprav ne smemo 
pozabiti.

Poleg (m)učnega programa smo se 
udeleženci družili tudi na mednarodnem 
večeru, kjer smo nekateri tudi predstavili 
svoje države in položaj mednarodnega 
priznanja za mlade v njih. Zanimive so bile 
predvsem predstavitve Izraela, Mongolije 

in Romunije, poleg teh držav pa so 
sodelovali še predstavniki Poljske, Švice, 
Kanade, Velike Britanije in Nemčije.

Po končanem izobraževanju je v soboto 
sledil še turistični ogled mesta Heidelberg, 
kjer smo se povzpeli na grad, ki se ponaša 
z največjim lesenim sodom vina (228.000 
l prostornine) in od koder je lep razgled 
nad mestom. Šli smo tudi po nakupih 
po starem mestnem jedru in si privoščili 
osvežitev z znamenitim »škornjem« piva. 

Kristina Berčič in Janja Mesec
dijakinji Gimnazije Škofja Loka

PrOjEKT NEzNANI PrIjATELj

Naporni urnik poletne šole nam je 
omogočil pridobitev mnogih novih 
znanj, obenem pa sklenil mednarodna 
prijateljstva, zabaval in razširil obzorja.

Hvala Klausu Vogelu in celotni 
organizacijski ekipi iz Osterburkna za to 
čudovito izkušnjo! 
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Prenovljeno spletno mesto 
www.mepi.info
Še preden sem pričel pisati ta članek, 

sem pomislil, kako močno se je MEPI 
v zadnjih dveh letih razvil. Dobili smo 
prve prejemnike zlatih priznanj in sekcijo 
zlatnikov, program je pričelo izvajati 
veliko novih institucij, vedno več je mladih 
udeležencev v programu, prav tako 
mentorjev in inštruktorjev. Nenazadnje 
smo veliko postorili tudi pri multimedijskih 
izdelkih. Med drugim smo lani maja dobili 
popolnoma novo uradno spletno mesto 
programa MEPI.

Večinoma zasluge zanj pripisujejo 
samo meni, a brez Mepijevca in mojega 
bivšega sošolca Matjaža Debelaka ne bi 
šlo. Kljub temu, da je bil ves čas najinega 
sodelovanja v Nemčiji, nama je uspelo 
postaviti osnovne zahteve za pričetek 
postavitve spletišča. Nato pa je prišlo na 
vrsto še vse moje delo, ki se je pričelo z 
oblikovanjem grafične podobe. Sama 
struktura se je kasneje pretvorila v 
dinamično spletno mesto, podprto s strani 
PHP programskega jezika. Pripravljene so 
bile tudi že vse administrativne skripte 
za pisanje novic ipd., ki so povezane s 
podatkovno bazo MySQL. Vse to je bilo 
pripravljeno že decembra 2007, nato pa 

sem do aprila 2008 prejel še gradivo iz 
Nacionalnega odbora. Spletno mesto je 
tako kmalu po vnešeni vsebini pričelo 
dobivati čedalje lepšo podobo, do katere 
se dostopa preko sodobnega CSS menija, 
ki je kar najbolj logično razdeljen. 

Istočasno je bila v pripravi tudi naša 
t.i. »kokoška«. Gre za grafični vmesnik 
izvajalskih institucij programa v Sloveniji, 
do katerih lahko na hiter način dostopate 
s klikom mesta na zemljevidu, kjer se 
vam izpišejo vse institucije v izbranem 
kraju. Kasneje smo se ukvarjali le še 
z minimalnimi (tako grafičnimi kot 
vsebinskimi) dodatki, ki se dodajajo in 
spreminjajo še danes. 

Spletno mesto se nahaja na naslovu 
www.mepi.info, kjer lahko spremljate vse 
aktualne novice, ki se odvijajo v povezavi s 
programom MEPI. Če vas zanima, kaj se je 
in kaj se bo dogajalo, si to lahko ogledate 
na koledarju dogodkov. Samo podobo 
spletnega mesta pa vedno dopolnjujejo 
vrhunske fotografije. 

Namenimo nekaj besed še prihodnosti. 
V pripravi je namreč nova podatkovna 

baza institucij, v katero bodo posamezni 
mentorji za svojo ustanovo lahko pisali 
aktualne novice, podajali informacije o 
njihovih aktivnostih ter dodajali lastne 
fotogalerije.

Ta interaktivni izdelek je večinoma 
kompatibilen z vsemi novodobnimi 
računalniki in operacijskimi sistemi ter 
njihovimi brskalniki. Za hitrost prenosa 
žal ne odgovarjamo, a včasih se za dobre 
informacije splača potrpeti. Vabljeni k 
ogledu!

Rožle Bregar
fotograf, oblikovalec, spletni administrator

zLATNIKI
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MEPI portret: Rožle Bregar
Kaj se zgodi, ko osvojiš zlato stopnjo?
Enostavno - priključiš se zlatnikom. Maja 
2008 je skupina prejemnikov zlatega 
priznanja izrazila željo, da bi bili še naprej 
dejavni v programu MEPI. Rešitev smo 
našli v ustanovitvi sekcije zlatniki, ki deluje 
v okviru Društva MEPI. Pri tem so nam bili 
v veliko pomoč cehovski kolegi iz Irske. V 
Sloveniji skupina zlatnikov šteje 39 članov, 
njihova predsednica je Maša Pelc.

V nadaljevanju vam predstavljamo enega 
izmed najbolj predanih in zagrizenih 
zlatnikov, Rožleta Bregarja, ki  s svojim 
udejstvovanjem v okviru programa pušča 
neizbrisen pečat.

Pod drobnogled smo vzeli….
»Poborbaj dečva, stisn' še mal'«. Ozrem se 
v smer prihajajočega zvoka. S stisnjeno 
pestjo v eni roki in fotoaparatom v drugi 
me na vrhu gorskega prelaza znana 
postava spodbuja, naj stisnem zobe. 
Kljub naporu se nasmehnem, hvaležna 
pomaham svojemu motivatorju, pritisnem 
na pedala ter premagam še zadnje metre, 
ki me ločijo do vrha. Tam me pričakajo 
iskrive modre oči in nasmeh, razpotegnjen 
do ušes. Lastnik vedrega obraza je Rožle 
Bregar, eden izmed vodilnih članov 
zlatnikov. Brezskrbno mi pomežikne, 
medtem ko se mu jaz skrivnostno muzam. 
»Dragi moj«, si govorim, »ti sploh še ne veš, 
da sem tukaj tudi s posebno nalogo, zaradi 
katere te bom 14 dni (kolikor časa pač traja 
naša kolesarska odprava po Andaluziji) 
imela pod MEPI drobnogledom«.  

Rožle, za prijatelje tudi Kloc
20-letnik, doma iz Radovljice na 
Gorenjskem. Študent 2. letnika Inštituta 
in akademije za multimedije. Od malih 
nog zaljubljen v gore in šport. Fotograf, 
popotnik, žongler, prostovoljec.

Na cesti ga prepoznaš po širokih, modnih športnih oblačilih, 
z iPod predvajalnikom v žepu in s slušalkami na glavi, ko 
hiti na trening žonglerske skupine Čupakabre, ki jo je 
s prijatelji ustanovil leta 2006. Za seboj imajo veliko 
nastopanja, animiranja in poučevanja.

Ni ravno knjižni molj, zelo rad pa lista in bere revije, zlasti 
National Geographic in angleško revijo Alpinist, v katerih 
še posebej pozorno pregleda vse fotografije.

Odlikujejo ga pozitivna naravnanost, optimizem, 
preudarnost. Je odgovoren, vesten, ciljno usmerjen in 
osredotočen na delovne naloge. Vse, česar se loti, slej ali prej 
dobi svoj epilog.

Od športov se je resneje vrgel v agresivno rolanje. Profesionalno 
se je ukvarjal tudi s športnim in lednim plezanjem, a je bil zaradi 
poškodbe roke primoran tekmovalno kariero obesiti na klin. 
Od takrat naprej se je pričel resneje ukvarjati s fotografijo 
in danes je fotoaparat  njegov zvesti spremljevalec.

Usmeril se je v športno fotografijo. Spomnim se 
njegovega komentarja, ko mi je pred kratkim 
razlagal, da je za vikend fotografiral neko 
prvenstvo v lednem plezanju in kako je 
pomembno, da kot športni fotograf tudi 
osebno izkusiš šport oziroma ga obvladaš, 
saj le tako veš, kako posneti res dobro 
fotografijo. Da zna posneti res izjemne 
fotografije, priča tudi dejstvo, da ga je k 
sodelovanju povabil Mednarodni urad 
programa MEPI iz Londona.  

Rožle je tudi svetovni popotnik. Za njim 
so plezalna odprava na Tajskem, turna 
smuka na Japonskem, kolesarska odprava 
po španski Andaluziji.... V teh dneh kot 
spremljevalec odhaja na MEPI odpravo 
na Mavricius. 

Kot lahko vidite, gre za fanta mnogih 
talentov. Kot takega so ga označili tudi pri 
Karibuju, kjer so ga izbrali za ambasadorja 
te blagovne znamke. 

Za program MEPI je nepogrešljiv. 
Skupaj s še enim Mepijevcem Matjažem 
Debelakom sta zasnovala in postavila naše 
spletno  mesto, poleg tega je uradni MEPI 
fotograf in oblikovalec ter spremljevalec 
na področju odprav.
 
Zanimivosti
Aprila 2008 je na Japonskem slavil 
ponovno rojstvo. Ob fotografiranju turne 
smuke ga je presenetil snežni plaz, ki ga 
je v celoti potegnil vase in zasul. Imel je 
srečo. Dogajanje so od daleč opazovali 
preostali člani odprave in nemudoma 
ukrepali. Zakopan v snegu je preživel 
četrt ure svojega življenja. K sreči so ga 
kmalu našli in živega, a pretresenega in 
podhlajenega izkopali iz snega. »Kje je 
moj fotoaparat, je bila prva stvar, ki sem 
jo izrekel ob uspešnem izkopu«, pove 
Rožle.

www.kloc.org se sliši iz ust prijateljev, 
ko ga omenjajo. Desno zgoraj se nahaja 
tisti skrivnostni znak, ki ga najbolje 
predstavlja. Logotip se obrača v vse smeri, 

tako kot tudi on, ki vsem rad pomaga in v 
vsaki smeri predstavlja njegovo osebnost: 
vedno nasmejan, vesel, močan, ekstremist. 
Njegov vzdevek je Kloc.

Njegov moto: 

Razmišljaj o ideji in izkoristi vsako minuto, ki 
ti je dana.

Kako je Kloca označil njegov najboljši 
prijatelj Andraž Teran...

»Če pogledaš naokrog in v ljudeh poiščeš vse 
dobre stvari ter jih nato vstaviš v eno osebo, 
je to Rožle. In še vedno je samo človek. Ne bi 
si mogel želeti boljšega prijatelja.«  
  
…in njegova mentorica v programu MEPI, 
Danica Černe iz Tehniškega šolskega 
centra Kranj

»Prodorne oči, ki jim ne uidejo drobni utrinki 
življenja. Slednje zna izkoristiti in zato živi 
tako aktivno. Krasno je videti mladeniča, ki 
ve, kaj hoče!« 

Kakšen je Rožle kot fant, pa smo povprašali 
njegovo dekle Sašo...

»Prijazen, vedno pripravljen priskočiti na 
pomoč«. »Ali je to vse?« smo začudeno 
vprašali. Skrivnostno se je nasmehnila in 
dodala: »Nekatere stvari pa naj ostanejo 
samo najine.« =)

Neda Kajfež
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Rojstvo MEPI himne
zLATNIKI

Vsem ljudem tega sveta je bila pesem položena v zibelko. Poznamo ogromno različnih 
vrst pesmi, zato je očitno, da je pesem ljudem že od nekdaj zelo všeč. Pesem je harmonija 

besedila, ritma in melodije. Pesem poslušamo, pojemo, lahko jo igramo. 

Star latinski pregovor pravi: »Začni, pa bo s tem pol dela že za teboj«. In res je tako. Začetek je tisti najtežji. 
Najtežja je bila torba v prvem razredu osnovne šole; sedaj, ko hodim na fakulteto, pa je peresno lahka. Bronasta 
odprava MEPI je bila peklensko težka, zlata odprava MEPI pa že ‘’peresno’’ lahka (z izjemo nahrbtnika). In ravno 
zato, ker sem prejemnik zlatega priznanja MEPI, sem za vse Mepijevce napisal himno, ki na svojevrsten način govori 
o pestrosti in vsestranskosti programa MEPI.

In kaj sploh je himna? Himna je prav posebna pesem. Ljudje smo si jo izmislili zato, da nas povezuje in spodbuja. Ob petju himne 
spoznamo, da nismo sami in da imamo prijatelje.

Besedilo MEPI himne je sila preprosto, prav tako je seveda preprosta melodija, ki sovpada s himno. Kitice so kratke, vsaki kitici pa sledi 
refren, ki povzema pestrost programa MEPI. Veliko je ponavljanja; pravzaprav se v posamezni kitici ponavljata zadnja dva verza. Vse 
to z razlogom, da se jo lažje naučimo peti in/ali igrati, obenem pa preprostost in razumljivost besedila omogočata, da si himno hitro 
zapomnijo tudi poslušalci.

Naslov himne je enak sloganu programa MEPI, torej: ‘’Šibam v akcijo’’. Prva kitica opisuje tisti najtežji del, sam vstop v program MEPI. 
Nato vsaka naslednja kitica opisuje eno izmed štirih področij MEPI-ja: rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo in odprave. Posamezni 
kitici sledi refren, kjer so v verzih zastopana vsa področja (refren se torej ponovi petkrat, prav toliko pa je tudi kitic). Refren je, lahko 
bi rekli, jedro himne.

Himna ima tudi angleški prevod, torej je namenjena zares širokemu krogu Mepijevcev tudi izven meja naše države – no, pa saj vemo, 
da je MEPI kratica za Mednarodno priznanje za mlade.

In na koncu še nekaj napotkov za vse tiste, ki si boste po notnem zapisu  himno zaigrali.  Glasbena kompozicija temelji na 
štiričetrtinskem (celinskem) taktu. Spodnje note so najbolj primerne za igranje himne na klaviature in preko akordov za kitaro (kitaro 
imamo lahko s seboj vedno in povsod), seveda pa himna lepo zveni tudi, če je igrana na katero koli drugo glasbilo! Za vse glasbenike 
pa naj velja naslednje: improvizacija! Za lažje igranje si predvajajte posnetek himne na www.mepi.info.

Prijetno poslušanje, petje in igranje vam želim.

Šibam v akcijo!
Budilka me zbudi, mama zajtrk mi nar’di,
se usedem na kolo in psu pomaham v slovo.
Vsi z očmi zavijajo in si svoje mislijo,
jaz pa se nasmehnem le in šibam v akcijo!

Rolam, plavam, grem v hribe,
štrikam, pojem, rišem risbe,
pomagam tu, pomagam tam,

s šotorom grem neznano kam.

Skočim v bazen, v vodo se uprem,
zdaj v vodi, zdaj v zraku - zame ni problem.

Vsi z očmi zavijajo in si svoje mislijo,
jaz pa se nasmehnem le in šibam v akcijo!

Rolam, plavam, grem v hribe,
štrikam, pojem, rišem risbe,
pomagam tu, pomagam tam,

s šotorom grem neznano kam.

Igram klavir, trobento, violino, kontrabas,
da nogavice si naštrikam, tud’ se najde čas.

Vsi z očmi zavijajo in si svoje mislijo
jaz pa se nasmehnem le in šibam v akcijo.

Rolam, plavam, grem v hribe,
štrikam, pojem, rišem risbe,
pomagam tu, pomagam tam,

s šotorom grem neznano kam.

Vsem prijateljem pomagam rešiti problem,
z dedkom šah igram, babici v trgovino grem.

Vsi z očmi zavijajo in si svoje mislijo,
jaz pa se nasmehnem le in šibam v akcijo!

Rolam, plavam, grem v hribe,
štrikam, pojem, rišem risbe,
pomagam tu, pomagam tam,

s šotorom grem neznano kam.

Tri dni že ne spim, kompas kaže na vzhod,
na zemljevidu se ne znajdem, iščem smer zahod.

Vsi z očmi zavijajo in si svoje mislijo,
jaz pa se nasmehnem le in šibam v akcijo!

Rolam, plavam, grem v hribe,
štrikam, pojem, rišem risbe,
pomagam tu, pomagam tam,

s šotorom grem neznano kam.

Marko Kern
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Tar Éis Óir  - the Award Holder’s Association in Ireland

As a former Chairperson of Tar Éis Óir  - 
the Award Holder’s Association of the 

President’s Award (Gaisce) in Ireland, it 
is with great pleasure I contribute to this 
first edition of the MEPI Award newspaper. 
I would like to use this opportunity to 
tell you a bit more about the genesis of 
Award Holder’s Associations, and how we 
approach it in Ireland. 

Award Holders’ Associations are “alumni” 
associations aiming to maintain the 
involvement of Award holders in the Award 
program nationally after having received 
their award, for the mutual benefit of the 
Award Program, the individual and the 
wider community. Tar Éis Óir has existed 
since 1994, has engaged hundreds of 
individuals in our activities and achieved 
many successes in that time.  What has 
driven us all the time is the recurring 
question raised after Gold ceremonies 
since the very beginning of the Award 
program in Ireland: “Now I’ve completed 
my award… What next?”

Our activities focus on supporting 
the Award program, and encouraging 
members to continually take on challenges 

for their personal development. Tar Éis Óir 
hopes to inspire its members to dream 
more, learn more, do more and become 
more. Our mission is to nurture lifelong 
relationships with and among Award 
Holders, to strengthen the structure of 
the Award family through stimulating 
members to further develop their 
knowledge, skills and experience to 
contribute to enriching communities and 
fostering civic engagement.

Tar Éis Óir is built upon the pillars of the 
President’s Award in Ireland – young 
people, openness, respect for equality 
and diversity, and excellence in delivery. 
We have five core objectives through 
which we strive to support and perpetuate 
the ethos and values of the President’s 
Award and International Award for Young 
People: 

- To support the National Award to 
expand it among all young people.

-  To provide a forum for views of Award 
holders on Award matters to be 
brought to the national council.

-  To encourage Award holders and others 
to become Award leaders.

- To establish links with Award holders 
internationally.

-  To provide members with social, training 
& other activities for their continued 
personal development.

Award holders are committed, dedicated 
and competent individuals in their 
respective fields of activity and as such are 
a huge resource to the wider community. 
We encourage these individuals to 
support the Award program which has 
been so valuable to them and over the 
years we have always aimed to work 
as a constructive partner to the Award 
program - thus it is our Number 1 aim! 

Our activities have ranged from 
physical activities such as hill-walking, 
canoeing, surfing, and mountaineering; 
to community and skills development 
activities such as volunteering and 
wilderness first aid courses; to expeditions 
around the world, along with representing 
the Award nationally at exhibitions 
and forums. We have also taken part in 
international events throughout Europe 
and later this year to the International 
Gold Event in Mauritius. These events all 
provide a social backdrop for networking 
and further development. We see no limit 
to where we go and what our members 
can achieve, as long as we are true to 
our aims, and always remain as sound 
ambassadors for the Award program. 

The success and progress of Tar Éis Óir 
in recent years is a direct result of the 
enthusiastic support given by our National 
Authority and the immense voluntary 
efforts of the dedicated Tar Éis Óir 
committee and members alike. Our Award 
holders stay motivated and involved as do 
our best to continue to offer possibilities 
for everyone to engage, as much or as 
little as they like – and we encourage ALL 
members to come up with ideas, plan 
activities and take initiatives themselves. 
Also, as our association is based on a 
voluntary social network; friendships can 
flourish, which allows Tar Éis Óir to also 
flourish!

We are constantly developing, learning 
from our experiences and developing 
plans on how to release our full potential. 
We hope that a future Slovenian Award 
holders’ Association can be a partner in 
some of our future plans! The Irish Award 
Holders are eager to meet you, support 
you and develop our international 
relationship with you further in the future, 
so together our Award holders can achieve 
great things!

See every great challenge as an even 
greater opportunity, and take that first 
step today!

foto: Rožle Bregar

Andrew Forde
Tar Éis Óir – Award Holders’ Association, Ireland
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Iz prve roke vam potrjujem, da je 
fantastično biti član MEPI družine! Na 

glas vedno rada povem, da sem kot ena 
izmed prvih slovenskih mladostnikov 
osvojila srebrno MEPI priznanje.  Kdaj in 
kako se je odvijala ta zgodba, preberite v 
nadaljevanju. 

Vrnimo se v šolsko leto 1998/1999. Takrat 
je bila MEPI scena povsem drugačna, 
še v povojih. Program je pričel delovati 
kot pilotski projekt na Šolskem centru 
v Velenju, pod okriljem mentorice 
Alenke Čas. V našem srednješolskem 
okolišu je vedno bil velik poudarek na 
aktivni udeležbi dijakov na področju 
prostovoljnega dela. Mentorica Alenka je 
v programu MEPI videla odlično priložnost 
za nas, mlade nadobudneže. Po pogovoru 
s še ostalimi člani »naše ekipe«, s katerimi 
smo se videvali v okviru prostovoljstva, na 
športnih aktivnostih ali pri učenju tujega 
jezika, smo prišli do zaključka, da bomo v 
tem programu vsekakor sodelovali.

Vsak član ekipe je pripravil individualen 
akcijski načrt in si zastavil realistične oz. 
uresničljive cilje, mentorica pa je preverila, 
da smo si zagotovili dovolj izzivov, da nam 
bi doseženi cilji resnično predstavljali 
individualni napredek. Nato smo se vrgli na 
delo. Z velikim navdušenjem smo osvajali 
nova znanja, dosegali dobre športne 
rezultate ter se na skupnih sestankih šalili, 
kaj vse že znamo oz. kako napredujemo. 
Naši indeksi so bili iz meseca v mesec bolj 
pisani.

Julija 1999 je kot dar z neba padla 
priložnost, da se udeležimo mednarodnega 
tabora v Veliki Britaniji, ki je bil organiziran 
za vse novo pridružene izvajalske države 
programa MEPI. Bili smo enotnega mnenja, 
da take priložnosti za dogodivščino ne 
smemo izpustiti iz rok. Z navdušenjem smo 
se lotili organizacije in ostalih priprav, s 

finančnimi sredstvi pa nam je velikodušno 
pomagalo podjetje iz okolice Velenja. 
Po prepričevanju staršev in poslušanju 
dobronamernih nasvetov ostalih članov 
družine smo se polno opremljeni odpravili 
proti Ljubljani. Sledil je še zadnji pogled na 
Brnik in že smo poleteli nad oblake.

Velika Britanija nas je pozitivno presenetila 
s svojo drugačnostjo in vsepovsod 
opaženo pozitivno naravnanostjo. Z 
zanimanjem smo opazovali njihove kolidže, 
način izobraževanja, obnašanja, življenja. 
Mednarodnega tabora se je udeležilo 
10 držav. V kolikor so organizatorji želeli 
sestaviti čimbolj pisano udeležbo, jim 
je to vsekakor uspelo. Dobro jutro smo 
zaželeli Jordancu, zajtrkovali smo z Izraelci, 
na pohodu smo hodili z Indijci,  kosili s 
Kanadčani, igrali karte z Jamajčani in še bi 
lahko naštevala. Ugotovili smo, da so nam 
vsa znanja, ki smo jih osvojili z udeležbo v 
programu MEPI, tukaj še kako prišla prav. 
Raznovrstnost ras, ljudi in njihovih navad 
je od nas zahtevala tudi veliko prilagajanja 
pri zaznavanju drugačnih navad, kultur, 
običajev. Na preizkusu so bili naša 
potrpežljivost, uvidevnost, razumevanje, 
prilagodljivost in sprejemanje drugačnosti. 
Sprva smo kar težko sledili pisani druščini, 
a preko izvajanja športnih aktivnosti in 
osvajanja novih veščin, smo navezali 
pristna in trdna prijateljstva, ki trajajo še 
danes.
 
Vsakokrat na kavi s prijateljico me popade 
smeh, saj tudi njej domači očitajo: »Za 
božjo voljo, najdi si vsaj eno slovensko 
prijateljico!«. Pa saj jih imava, vendar sva 
prepričani, da prijateljstvo lahko seže 
daleč prek nacionalnih meja. Druženje z 
osebami iz drugih držav morda lahko sprva 
deluje naporno ali obremenjujoče, vendar 
ko mine ta faza, ugotoviš, da preprosto 
nič ne bi moglo odtehtati tistega, kar si v 
sožitju z njimi spoznal in se naučil. In kljub 

temu, da dandanes velikokrat nimamo 
časa, z veseljem odgovoriš na elektronsko 
sporočilo, ki je prispelo z drugega konca 
sveta. 

Mnogokrat izrečeno vprašanje takratnih 
sošolcev: »Pa kaj imaš od tega?« je med 
sodelovanjem v programu MEPI zbledelo. 
Tisti, ki smo MEPI doživljali, smo se že 
takrat zavedali, da prejmemo več, kot 
dajemo. Pomisleki so izginili, za slabo 
voljo ni bilo več ne prostora ali časa. Še 
danes, ko sem kot sveže pečena magistrica 
nenehno v iskanju novih izzivov, se 
velikokrat spomnim dobronamernih 
nasvetov MEPI inštruktorjev in vseh tistih, 
ki so takrat sodelovali z nami. Srečujem se 
z drugimi ovirami, spremenile so se moje 
prioritete in cilji, svet vidim v drugačni luči. 
Ostali pa so pridobljeno znanje, takratna 
spoznanja in pogledi na svet. Izkušnje iz 
tistega obdobja mi pridejo prav v kakšni 
stresni situaciji, npr. pred razgovorom za 
službo, ko se samo spomnim, kako sem 
sama nekoč nekoga prepričevala, da svet 
ni tako črn, kot se zdi na prvi pogled.  

Za osvajanje novih znanj, ki so na začetku 
za vsakega posameznika le velik kup 
megle, skozi katero se je treba prebiti, 
so potrebni vztrajnost, trud in časovni 
vložek.  Odločiti se moraš, da bo določena 
težava zate le cilj, ki ga želiš doseči. In teh 
je mnogo. Ko se danes srečam s starimi 
prijatelji in si pripovedujemo zgodbe, 
ugotavljamo, da največ pozitivnih 
življenjskih izkušenj in najbolj pisano 
preprogo dogodivščin lahko razvije le 
nekdo, ki sebi in drugim dovoli biti to, kar 
je, brez zadržkov sprejema drugačnost in 
si ne dovoli obupati. Prepričana sem, da 
MEPI mlademu človeku vse te lastnosti 
ponuja v izobilju.

mag. Mojca Rep
ena izmed prvih udeleženk programa MEPI

Spomini na MEPI
foto: Rožle Bregar
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S pustolovščinami v naravi, orientacijo in spanjem 
pod milim nebom sem se srečala v srednji 
šoli, ko sem se pridružila eni izmed največjih 
mladinskih organizacij v Sloveniji. Postala sem 
članica Združenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov oziroma, na kratko, skavtinja.

Vsako poletje sem se v skupini skavtov odpravila 
na potovalni tabor, najprej kot udeleženka, kmalu 
pa tudi kot voditeljica in tista, ki je odgovorna, da 
so mladi na poti varni. Tako je življenje v naravi 
postalo moj način življenja. Potovanje po različnih 
slovenskih krajih človeku pusti prav poseben 
pečat in je vsakič močna življenjska izkušnja. Take 
izkušnje pa so bolj ali manj rezervirane za mlade, 
ki se skozi celo leto udeležujejo skavtskih srečanj 
in leto zaključijo s pustolovskim potepanjem od 
kraja do kraja. Kaj pa ostali mladi, ki si prav tako 
želijo podobne izkušnje? Kaj pa ostali odrasli, ki 
si tako kot jaz želijo podajati svoje popotniško 
znanje mlajšim?

Seveda se najde rešitev tudi zanje in ta je: 
vključi se v super program MEPI! Postani mentor 
programa, ki mladim omogoča rast, razvoj 
socialnih spretnosti, učenje nove veščine, urjenje 
telesnih spretnosti, spoznavanje osnov orientacije 
in preživetja v naravi. Krona za celoletni vloženi 
trud mladih udeležencev MEPI pa je odprava, ki 
jo lahko izvedejo peš, s kolesom ali čolnom. To 
je prav posebna izkušnja, kjer vsak začuti pristen 
stik z naravo, preveri svoje sposobnosti preživetja 
v naravi, potrpežljivosti, strpnosti in sposobnosti 
sklepanja kompromisov.

Vse te spretnosti so prav gotovo dobra popotnica 
za nadaljnje življenje in predstavljajo dodano 
vrednost k formalni izobrazbi. V sodobnem času 
namreč ni pomembno le znanje, ki ga pridobimo 
v šolskih klopeh, temveč v ospredje vedno 
bolj prihajajo sposobnosti, kot so iznajdljivost, 
komunikacija s sočlovekom, usposobljenost  za 
reševanje problemov in še bi lahko naštevali. 
Kdo si želi vzgajati otroke, ki le tekmujejo in 
težijo k temu, da so boljši od soseda, na tej poti 
pa pozabijo na sočloveka? Toda če ne želimo 
zajadrati v vzgajanje sebičnih posameznikov, 
se moramo lotiti vzgajanja strpnih mladih na 
sistematičen način. Ta način pa predstavlja prav 
program MEPI, zato brž v akcijo!

Manca Maretič Paulus
mentorica programa MEPI na OŠ Železniki

foto: Rožle Bregar

Zakaj v MEPI?

Nevenka Bertoncelj
mentorica programa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka

Mihela Božič
15 let
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Izjave mentorjev in udeležencev programa MEPI

Irena Dokl, 19 let

Vedno sem želela sodelovati v različnih prostočasnih aktivnostih 
in pri tem me je vzpodbudil prav program MEPI ter vsi, ki so 
delovali v njem. Ta tri leta, ko sem se potegovala za priznanja, 
so se iztekla res bliskovito, vsekakor sem se veliko naučila. Želja, 
da nekaj osvojim, me je gnala naprej. MEPI mi je razširil obzorja. 
Postal mi je velik izziv, da se preizkušam na različnih področjih.

Rada delam z mladimi, posebej s tistimi, 
ki imajo veliko pozitivne energije, si 
želijo različnih izzivov, radi pomagajo 
drugim, poskušajo vzpostaviti zdrav duh 
v zdravem telesu, iščejo nova znanja… 
Takšne lastnosti ima mladina, ki se 
vključuje v program MEPI.

Nevenka Bertoncelj
mentorica programa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka

Nataša Veber
mentorica programa MEPI na Gimnaziji Škofja Loka 

Biti mentor programa MEPI te bogati, ker spoznaš mlade ljudi na drugačen, bolj oseben 
način in vidiš, koliko različnih talentov in energije imajo. Vedno znova te presenetijo s 
svojo dobro voljo, pripravljenostjo za učenje česa novega in pomoč drugim ter s svojo 
vzdržljivostjo.

Hana Furlan
16 let

MEPI »rulz«!

Luka Hrvatin, 16 let 

Imeti cilj, ustvarjati, sanjariti, preizkušati 
moč duha, misliti, odkrivati, prodirati v 
skrivnosti, odpirati vrata v neznano!

Mihela Božič
15 let

Če misliš, da zmoreš, zmoreš!

Katja Jezeršek,18 let

Za sodelovanje v programu MEPI sem se odločila, ker se mi je zdelo, da bi 
znalo biti zabavno. Niti sanjalo pa se mi ni, da bom na koncu poleg vse 
zabave, ki sem je bila deležna, dobila še toliko znanja, izkušenj, izzivov, 
zadovoljstva… Najpomembnejše so mi dale odprave. Presenečena sem 
spoznala, da sem sposobna prenašati veliko večje napore, kot bi si kdaj 
mislila. Ne morete si predstavljati, kaj ti v času odprave pomeni en požirek 
vode, če ti je zmanjka, ali pa sončni zahod, ki ga vzreš, ko z zadnjimi močmi 
prilezeš na vrh hriba.

Danijela Krapež, 17 let

V življenju so tako vzponi kot padci in velikokrat 
prehitro obupamo, odnehamo. Prepričani smo, da 
ne bomo zmogli. Na koncu pa kljub vsemu slabemu 
presenetimo samega sebe, kar je več kot odličen 
občutek. Tako nekako je bilo tudi z mojo prvo MEPI 
odpravo. In če sem bila še pred kratkim skoraj 
prepričana, da sem zaključila... Ne! Gremo naprej! In 
naj se pustolovščina nadaljuje =)

S pomočjo programa MEPI spoznavam nove ljudi ter pridobivam 
nove izkušnje, nova znanja in spoznanja. Poleg tega mi MEPI 
daje še več motivacije za dejavnosti, ki jih počnem, postajam bolj 
samostojna pri organizaciji in pridobivam znanje o orientaciji. 
Ponuja mi tudi možnost, da prosti čas preživim v naravi.

Tjaša Pregelj,17 let 




