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A. KONCEPT PROGRAMA  
Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI je program osebnega razvoja najvišje kakovosti 
in najširšega dosega, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. 
Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti. 

 
Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, 
katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, kako si bo posameznik ustvaril svoj socialno - 
psihološki profil. 

 
Od njegove ustanovitve pod vodstvom Edinburškega Vojvode, leta 1956, je v programu 
sodelovalo preko 8 milijonov mladih iz več kot 130 držav. Enkratna sestava programa MEPI 
se z lahkoto priredi in integrira v različne kulture in družbe. Osnovna vsebina ostaja 
nespremenjena po vsem svetu, vendar se dejavnosti, uporaba priredijo tako, da ustrezajo 
različnim potrebam mladih v različnih državah. 

  
Program je priznan na mednarodni ravni, pridobiva na prepoznavnosti na nacionalni ravni; v 
tujini pa  velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena 
sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih. 

 
MEPI je torej univerzalen program. Vlogo izvajalca lahko prevzame vsakdo, ki dela z mladimi 
ljudmi. MEPI dopolnjuje obstoječe programe in aktivnosti. 

 
Vzemite si 10 minut in si poglejte uvodni video o programu MEPI: 
http://www.youtube.com/watch?v=KLumqZl3GC4 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tisto, kar vedno znova utrjuje in potrjuje izkušnjo programa in je nedvomno nujno za njegov uspeh, 
je zavzetost in predanost odraslih.”   Vojvoda Edinburški 

 



B. MEPI V ŠOLAH  
 
Program MEPI s svojim konceptom in filozofijo predstavlja odlično dopolnilo formalnemu 
izobraževanju in s tem mlade pripravlja na večjo imunost današnjih gospodarskih, družbenih 
in okoljskih tveganj ter jim omogoča lažje in hitrejše vključevanje tako v civilno družbo kot na 
trg delovne sile, ki je, predvsem slednji, v današnjem času izredno zahteven in nestabilen 
 
Več kot 9000 šol po svetu izvaja progam MEPI. Program MEPI torej uživa velik ugled tudi v 
izobraževalnem sektorju, saj prinaša program dejavnosti, ki so namenjene osebnostno-
socialnemu razvoju posameznika. Je dober dokaz zagotavljanja obšolskega učenja; 
obstoječim obšolskim programom oz.aktivnostim pa ni konkurenčen, temveč jih dopolnjuje.  
Šola pa lahko z njim prispeva tudi na področju: 
 

 
 

V Sloveniji smo program MEPI v šolah pričeli širiti in vpeljevati s šolskim letom 2004/05. Do 
sedaj smo podelili MEPI licenco preko 50 šolam. Do sedaj je v programu sodelovalo preko 
3500 mladih učencev in dijakov. Delo mentorjev v programu MEPI je priznano tudi s strani 
MŠŠ. V letošnjem letu v sodelovanju z ministrstvom poteka pregled izvajanja progama in 
vzpostavitev skupne strategije, ki bo služila kot model vpeljave in izvajanja programa MEPI v 
osnovnih in srednjih šolah.  

 

»V sivino vsakdanjega življenja posveti žarek. Program MEPI.Ni 

manj težav in problemov, le spremenili so se. Postali so izzivi, ki jih 

lahko dosežemo brez strahov in notranjih stisk. Imamo moč, ki jo 

prepoznavamo in dopolnjujemo na odpravah. Imamo veselje in 

sproščenost, ki nas prevzame v izvajanju veščin in športa. Odpre se 

nam svet razumevanja in notranje lepote, ki jo najdemo v srečanju z 

ljudmi, ko opravimo delo brez plačila. Mnogo je možnosti preživetja 

časa, a le ena je MEPI. Vredno je poskusiti.«     Marija Štremfelj, MEPI mentorica na Gimnaziji Kranj 
 

»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, MEPI mentorica na Gimnaziji Škofja Loka 
 
 
 
»MEPI mi je všeč, ker lahko navdušenje nad življenjem delim z mladimi«  
Primož Umek, MEPI mentor na OŠ Orehek 

POLITIK O OSEBNIH POBUD 

potrebah skupnosti socialne vključenosti 

izobraževanju s pripadnostjo zmanjševanja kriminala 

svetovanju o izbiri poklicne poti osveščanja o drogah 

vseživljenjskem učenju osnovnih veščin 

izobraževanju na osebnostnem, družbenem in 

zdravstvenem področju 

ključnih/osnovnih veščin 

večji upravičenosti na različnih področjih izboljšanja šolskih dejavnosti 

učnih poteh za mlade idr.  



»Program omogoča učitelju mentorju spremljanje osebnostnega razvoja dijakov,  vzpostavljanje 
prijateljskih stikov in tudi trajnejših vezi;  obenem pa pridobivanje  bogatih izkušenj na področju 
vzgoje in izobraževanj.«    
Nuša Fujan, MEPI mentorica na Gimnaziji Domžale 
 

Seznam licenčnih izvajalskih institucij programa MEPI na dan 10.4. 2014 
 
  SREDNJE ŠOLE 

1 Gimnazija Bežigrad 

2 Gimnazija Jesenice 

3 Gimnazija Kranj 

4 Gimnazija Škofja Loka 

5 Srednja tehniška šola Koper 

6 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

7 Šolski center Kranj 

8 Gimnazija Franceta Prešerena Kranj 

9 Gimnazija Domžale 

10 GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN (pod PD Piran) 

11 Šolski Center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

12 Gimnazija Novo Mesto 

 

  OSNOVNE ŠOLE 

13 Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 

14 Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 

15 Osnovna šola Istrskega Odreda Gračišče 

16 Osnovna šola Ivana Groharja 

17 Osnovna šola Naklo 

18 Osnovna šola Orehek Kranj 

19 Osnovna šola Venclja Perka Domžale 

20 Osnovna šola Železniki (LAS Železniki) 

21 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja Vas 

22 Osnovna šola Marije Vere Kamnik 

23 Osnovna šola Dekani 

24 Osnovna šola Škofja Loka - Mesto 

25 Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 

26 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 

27 Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj 

28 Osnovna šola Vojke Šmuc Izola 

 
 

  DRUGI ZAVODI in NVO 

29 Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana 

30 Center za korekcijo sluha in govora Portorož 

31 BRITANSKA MEDNARODNA ŠOLA V LJUBLJANI d.o.o.  

32 Planinsko društvo Piran  

 

  MEPI uradi  

1  Regionalni urad MEPI za Obalno kraško regijo: Športno društvo Mavrica 

2  Lokalni urad MEPI Škofja Loka: Občina Škofja Loka (LAS) 

3  Nacionalni urad MEPI: Zavod MEPI 

  



C. KORISTI   
 

ZA UDELEŽENCE 
Sodelovanje v programu mladim omogoča, da: 

• bogatijo svoje izkušnje na področju izobraževanja z raznovrstnimi koristnimi 
situacijami, ki so jim v izziv; 

• razvijajo dodatne veščine, raziskujejo neznano okolje in sodelujejo pri novih 
dejavnostih; 

• pokažejo vztrajnost in ne odstopajo od zastavljenih ciljev; 

• si pridobijo samozaupanje za samostojno sprejemanje odločitev; 

• dosegajo rezultate pri dejavnostih, ki niso nujno del učnega programa; 

• uživajo v procesu učenja in razvijejo lastni učni program; 

• sodelujejo z učitelji in prostovoljci v neformalnih aktivnostih; 

• napredujejo v osebnem in družbenem razvoju; 

• se izražajo na samozavesten in zrel način; 

• pokažejo in razvijejo ključne/glavne veščine  

• vzpostavijo konstruktivne odnose z najrazličnejšimi odraslimi osebami v svoji lokalni 
skupnosti; 

• v okviru skupnih dejavnosti spoznajo druge ljudi ter tako razširijo svoj krog prijateljev 
tako znotraj kot zunaj šole; 

• s prejemom priznanja pridobijo oprijemljiv dokaz o svoji vztrajnosti in osebnih 
dosežkih; 

• pridobijo ugled pri potencialnih delodajalcih in/ali vlogah za nadaljnje ali višje šolanje; 

• lahko pridobljene veščine uporabijo za napredovanje pri kasnejšem delu; 

• se zabavajo. 
 
 
 

PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI  
Program MEPI je orodje za delo z mladimi. Sodelovanje v programu daje zaposlenim v šoli 
možnost: 

• delati z udeleženci v neformalnem okolju zunaj šolskih klopi, 

• izboljšati odnose z mladimi, še posebej s tistimi, ki ne marajo uradnega šolskega 
okolja; 

• izboljšati svoje organizacijske in strokovne veščine; 

• vzpostaviti stike z različnimi agencijami, službami, organizacijami in ustanovami v 
skupnosti; 

• doživeti podporo drugih učiteljev in prostovoljcev v skupini z istim ciljem; 

• deliti zadovoljstvo in srečo ob dosežkih mladostnikov, ki jih spremljajo osebni izziv, 
napor in vztrajnost; 

• prejeti priznanja za zasluge na področju obšolskih dejavnostih; 

• pridobiti strokovnega znanja; 

• zabave. 
 
 
 
 



ZA ŠOLO 
Čas, ki ga ljudje preživijo v šoli in aktivno sodelujejo pri Programu MEPI, predstavlja 
edinstveno priložnost za priznanje in akreditacijo obšolskih dejavnosti. Z izvajanjem 
programa šola lahko: 
 

• izboljša obete svojih dijakov in študentov za prihodnost, 

• mladim omogoči, da si izborijo realne cilje; 

• s preizkušenim in preverjenim programom, ki izpolnjuje zahteve učinkovite prakse in 
daje merljive rezultate, prispeva k osebnemu razvoju; 

• kaže zavezanost šole mladim; 

• spodbuja razvoj lokalnih mrež in zvez ter izboljša promocijo šole v skupnosti; 

• spodbuja partnerski pristop med šolo, starši in mladimi; 

• deluje kot sredstvo za zmanjševanje izostajanja od pouka, saj mladi pridobijo 
sposobnosti in samozavest za sodelovanje v drugih oblikah izobraževanja.  

• podpira vključevanje v družbo, enakost ter dobra dela in skrb za soljudi v lokalni 
skupnosti; 

• zagotovi uspešen in preverjen program osebnostnega razvoja mednarodnih 
razsežnosti s postavljenimi jasnimi mednarodnimi standardi in kriteriji izvajanja 
programa (socialna franšiza) 

• uporabi mednarodno orodje za beleženje neformalno pridobljenih znanj (indeks 
dosežkov) 

• ponudi rešitev za priznavanje neformalnih dosežkov mladih 

• nadgradi obstoječo »ponudbo« obšolskih dejavnosti 

 
 



D. PRIDOBITEV LICENCE ZA IZVAJANJE PROGRAMA MEPI  
 

POSTOPEK UVAJANJA PROGRAMA MEPI PRI NOVEM IZVAJALCU (okvirna časovnica) 
 

Koraki Tema 
 

Okvirna 
časovnica 

1. Izražen interes šole po pridobitvi licence za izvajanje programa MEPI 
- Posredovanje osnovnih informacij o programu MEPI 

 

1.mesec 

2. Sestanek z vodstvom 
- predstavitev programa in značilnosti socialne franšize 
- dogovor o predstavitvi programa zaposlenim 

 

1.mesec 

3. Izvedba predstavitve (ožjemu ali širšemu krogu predstavnikov 
institucije), vključno s predstavitvijo formalnih pogojev za vstop v 
program kot licenčni izvajalec. Ti so: 

- pogodba,  
- pristopnina (licenčnina) 
- stroški,  
- pregled možnih dejavnosti znotraj in izven institucije 
- oblikovanje tima odraslih (mentor, inštruktor, spremljevalec, 

ocenjevalec) 
- izvedba usposabljanja: mentorjev in inštruktorjev 
- postopek vključitve, izvedbe in odgovornosti izvajalske institucije 
- možnosti vzpostavitve sodelovanja z lokalno skupnostjo (OŠ, SŠ, 

NVO, Občina, posamezno/a podjetje/a, drugi lokalni akterji) 
- drugo 

2.mesec 

4. 
 
 

Identificiranje možnih dejavnosti znotraj institucije in lokalne skupnosti  
Izvajalska institucija pripravi nabor možnih dejavnosti, ki jih ponuja v 

lastnem okviru in nabor vsaj nekaterih drugih dejavnsoti v okviru svoje 

lokalne skupnosti. 

 

1.mesec 

5. Dogovor o predstavitvi programa potencialnim udeležencem (mladim), 
po potrebi zainteresiranim drugim odraslim (potencialnim mentorjem, 
inštruktorjem, …) 
Slednjo predstavitev lahko izvede tudi institucija sama ali v sodelovanju z 

NU (zaposlenimi,prejemniki priznanja, dosedanjimi mentorji).  

 

2.mesec 

6. Udeležba na izobraževanju za voditelje v programu MEPI  
a) Tečaj za  mentorje – Modul 1 
b) Tečaj za inštruktorje/ocenjevalce odprav – Modul 2 
 

 
2.- 4.  mesec 

7. Pregled urejenih formalnosti: 
- podpis pogodbe 
- poravnana pristojbina (strošek izvajalca) 
- podelitev licence 
- izobraženi MEPI voditelji in formiran tim odraslih MEPI 

voditeljev 
- izvedena predstavitev programa in nabor udeležencev 
- formirana skupina/e udeležencev 

4. mesec 

8. Pričetek izvedbe izvajanja programa 4. ali 5. mesec 



NALOGE NACIONALNEGA URADA 

 
1. Podeljevanje licence za izvajanje programa MEPI 

 

2. Podpora pri vpeljevanju programa  
 

3. Sodelovanje pri kontinuiranem izvajanju programa praksi: 
� Svetovanje preko telefona in e-pošte 
� Individualna srečanja 
� Skupna srečanja izvajalcev na lokalni/regionalni ravni  
� Srečanje izvajalcev programa na nacionalni ravni 

 

4. Podpora pri procesu trajnostnega razvoja in izvajanja programa MEPI   
 

5. Organizacija izobraževanja 
 

6. Informiranje o aktivnostih programa 
 

7. Povezovanje izvajalcev programa v mrežo MEPI 
 

8. So-organizacija in so-izvedba predstavitev  
 

9. Avtorizacija indeksov dosežkov 
 

10. So-promoviranje programa 
 

11. Oblikovanje, tisk informacijskega in promocijskega materiala 
 

12. So-organizacija in so-izvedba podelitve mednarodnih priznanj 
 

13. Možnost izstavitve potrdila o upravičenosti do pridobitve točk za napredovanje 
 

 

 

Več informacij: 
Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade 
Regionalni urad MEPI  
Dekani 
E-mail: jasmina.pistan@mepi.info 


