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POVZETEK 

Danes je vse več mladih, ki se izgubljajo v tem sodobnem svetu. Zakaj? Globalizacija prinaša 

veliko dobrega in še več slabega. Prinaša nam moderno tehnologijo, ki nam pomaga pri raznih 

kompleksnih težavah ob opravljanju vsakodnevnega dela, a po drugi strani posega v našo 

zasebno življenje in s tem v naš prosti čas. Vse preveč mlade populacije preživlja svoj prosti 

čas pred računalnikom, televizijo, iPadom ali telefonom. Kakšne spremembe prinaša sodobna 

tehnologija za otroke in mladino, vidimo šele danes po dobrih dvajsetih letih uporabe 

sodobnega računalnika. Sodobni računalnik ni namenjen samo reševanju zapletenih nalog, 

ampak tudi igranju iger, poslušanju glasbe, učenju kitare, virtualnemu komuniciranju, 

gledanju filmov itd. In prav vse to je privedlo do sprememb v razvoju družbe. Mladi tako 

rekoč nimajo želje oz. interesa, da bi se zabavali izven svoje sobe, ker jim je lažje, da se 

zabavajo za računalnikom. Ne čutijo potrebe po fizičnih stikih z vrstniki, ker imajo mnogo 

več virtualnih stikov prek raznih elektronskih naprav, pa čeprav z večino izmed njih niso 

nikoli spregovorili ali jih fizično videli. Vse te spremembe negativno vplivajo na njihov 

osebnostni razvoj, kar se kaže v njihovi psihični in fizični podobi. Posledice so vse bolj krute 

in neomajne. Mladi izgubljajo pristen odnos do človeka, postajajo nesamozavestni, imajo 

nizko samopodobo in slabe življenjske navade ter postajajo vse bolj nestrpni in agresivni, 

skratka imajo vse pogoje, da resno fizično ali psihično zbolijo. Ker so mladi vedno bili in 

bodo tudi v prihodnosti steber družbe, jim želimo pomagati. Zato želimo, da ozavestijo 

problem vpliva sodobne tehnologije na njihov razvoj in jim tako ponujamo različne rešitve. 

Ena od teh je tudi program MEPI, ki mladim omogoča, da opravljajo različne dejavnosti, s 

katerimi pridobijo nova znanja, veščine in izkušnje, ki bi jim pomagali v nadaljnjem življenju. 

Šele ko bodo opremljeni z vsemi potrebnimi orodji za nadaljnje življenje, bodo na svojo pot 

stopili samozavestno, brez strahu in z boljšo samopodobo.  

Ključne besede: globalizacija, moderna tehnologija, prosti čas, osebnostni razvoj, posledica, 

fizične in psihične bolezni, MEPI  

 

  



 

 

ABSTRACT 

A growing number of young people are getting lost in this modern world. The question is – 

why? The globalization brings a lot of good things but even more bad ones. It brings us 

modern technology, which helps us with solving different complex problems of our daily 

work, but on the other hand influences on our personal life and by that on our leisure time. 

Too many young people spend their leisure time in front of computers or television, on iPads 

or mobile phones. What type of changes the modern technology has brought for children and 

young people could not be seen until now, i.e. after nearly twenty years of modern computer 

usage. The function of modern computer is not only to solve complicated tasks, but also to 

play videogames, listen to the music, learn how to play a guitar, virtually communicate, watch 

films etc. And all that combined has led to changes in the development of the society. Young 

people have practically no desire or interest to amuse themselves outside of their room, 

because it is easier for them to have fun behind a computer. They have no need for physical 

contacts with their peers, because they have much more virtual contacts via electronic 

gadgets, even though they have not spoken to most of them nor actually seen them. All these 

changes have a negative effect on their personal development, which can be seen in their 

psychological and physical appearance. The consequences are more and more cruel and 

steadfast. Young people do not establish genuine relationships with the others, they are 

becoming insecure, have a low self-esteem and bad living habits and are becoming 

increasingly intolerant and aggressive. In short, they have all the preconditions for a serious 

physical or mental illness. We want to help them as the young have always been and will be a 

pillar of the community. Therefore we want them to become aware of the influence of modern 

technology on their development and would like to offer them different solutions. One of 

them is also the MEPI programme, which gives young people an opportunity to carry out 

different activities, through which they acquire new knowledge, skills and experiences that 

will help them in their further life. Only when they will be equipped with all the tools needed 

for their later life, they will be able to confidently, fearlessly and better self-esteem. 

Key words: globalization, modern technology, leisure time, personal development, 

consequence, physical and psychological diseases, programme MEPI   
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1 UVOD 

 

 

Prosti čas je za mlade najbolj priljubljen čas, saj ga porabijo za opravljanje svojih najljubših 

dejavnosti. Za mlade je to čas brez obveznosti in šolskih naporov, čas, ko se lahko sprostijo, 

se družijo s prijatelji, se zabavajo, izražajo samega sebe in pridobivajo nove izkušnje. Eden 

izmed načinov doseganja kakovostnega življenja je tudi smiselno preživljanje prostega časa. 

Ta jih lahko obvaruje marsikatere fizične in psihične bolezni ali vsaj omili njene posledice. 

Poleg počitka in razvedrila je najpomembnejša funkcija preživljanja prostega časa razvoj 

osebnosti (telesne, intelektualne, čustvene, estetske, delovne, moralne, socialne kvalitete), ki 

je tesno povezan z neformalnim izobraževanjem in vrstniško socializacijo. Koristno preživetje 

prostega časa ni brezdelje, ampak dejavnost. 

 

Na žalost mladi v zadnjem desetletju vse več svojega prostega časa preživijo pred televizijo in 

računalnikom, ki sta privlačna medija, na žalost pa mladim ne moreta dati tistega, kar 

potrebujejo pri svojem odraščanju in kar jim lahko dajo prijatelji in vrstniki. Posedanje pred 

televizijo in računalnikom mladim ne koristi, ravno obratno, zelo negativno vpliva na njihov 

fizičen in psihičen razvoj. Fizične spremembe se kažejo v naraščanju debelosti med mladimi, 

v krivi drži, v bolečinah v hrbtu. Psihično pa mladi vse več zbolevajo za različnimi oblikami 

depresij in tako postajajo vedno bolj nesamozavestni, nesamostojni, agresivni, nepotrpežljivi, 

neposlušni, asocialni, neodgovorni, nekomunikativni, zagrenjeni in imajo slabo samopodobo.  

V diplomski nalogi želimo mladim predstaviti in jih vzpodbuditi, da začnejo aktivno 

preživljati svoj prosti čas in se s tem izogniti posledicam, ki jih prinaša sodoben način 

mladostniškega življenja. Eden od možnih načinov preživljanja prostega časa za mlade je tudi 

program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI), ki ga predstavljamo v diplomski nalogi. 

Zasnova programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. »Mladim predstavlja ne 

tekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih 

dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do 

samega sebe in ne nazadnje služenje skupnosti.« (MEPI 2015) S pomočjo intervjujev 

izvajalcev in udeležencev programa MEPI bomo predstavili učinke programa na osebno rast 

mladega človeka.  
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V raziskovalnem delu smo se ukvarjali z vprašanjem: Kako program MEPI vpliva na osebno 

rast mladega človeka? Čez celotno delo bomo predstavili teoretični in praktični vidik 

programa MEPI. V teoretičnem delu diplomske naloge bomo iskali odgovore na vprašanja: 

Kako pomemben je prosti čas za mlade? Kako vpliva aktivno in neaktivno preživetje prostega 

časa na osebnosti razvoj mladih? Kako lahko neaktivno preživljanje prostega časa vpliva na 

razvoj psihičnih in fizičnih bolezni mladih? Kaj program MEPI je in kako deluje? Kakšne 

koristi lahko pričakujemo z vključitvijo mladih v program MEPI? 

V praktičnem delu bomo predstavili analitični prikaz petih intervjujev, ki smo jih naredili z 

osebami, ki so vključene v program MEPI kot izvajalci in udeleženci. S kodiranjem bodo 

prikazani ključni elementi, ki nam bodo dali odgovor na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

Kako program MEPI vpliva na osebnostno rast mladega človeka? Kako obvarovati mlade 

pred psihičnimi in fizičnimi boleznimi, katerih vzrok je tudi neaktivno preživljanje prostega 

časa? Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

Na podlagi obdelave dobljenih podatkov bomo predstavili ugotovitve same raziskave. Iz 

ugotovitev bomo razbrali ali je program MEPI res primeren program za mlade kot eden izmed 

preventivnih dejavnikov pred razvojem psihičnih in fizičnih bolezni pri mladini. V kolikor se 

bo izkazalo, da praksa potrjuje teorijo, bi lahko program MEPI predlagali kot 'obvezno 

opremo' vsakega najstnika. V nasprotnem primeru, pa bi pomenilo, da je to program za mlade, 

ki ni dosegel želenih učinkov in ga v bodoče ne bi priporočili mladim. 

 

 

2 PREGLED TEORETIČNE PROBLEMATIKE – MLADI IN 

PROSTI ČAS 

 

 

2.1 Definicija in pomen preživljanja prostega časa pri mladih 

 

Prosti čas je za mlade zelo pomemben. Čas, ki se ga najbolj veselijo, ko ga lahko preživijo 

tako, kot le sami hočejo. Največkrat ga izkoristijo za počitek in zabavo. Seveda je ta čas 

primeren tudi za igro, delo, učenje življenjskih veščin in koristi, ki bi jih lahko uporabili v 
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nadaljnjem življenju. A v sodobnem svetu to ni tako. Danes ga največkrat uporabijo za 

posedanje pred televizijo in računalnikom. CPI – Center RS za poklicno izobraževanje, ki 

deluje na področju razvoja, raziskav in svetovanja pri poklicnem in strokovnem izobraževanju 

v Sloveniji, prosti čas opredeljuje kot »čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi, je čas za 

razbremenitev od naporov v šoli, pri delu in drugih vsakodnevnih obveznosti ter čas, ko se 

svobodno odločamo za različne dejavnosti. Za mladostnike pomeni možnost za sprostitev, ko 

se lahko prosti zunanjih pritiskov družijo s prijatelji, se zabavajo, izražajo sebe in preizkušajo 

svoje sposobnosti«. (CPI 2015, 1) »Prostočasne aktivnosti so pomembne pri doseganju in 

ohranjanju posameznikovega duševnega in telesnega zdravja, zato bi bilo treba skupaj z 

mladimi poiskati aktivnosti, za katere bi bili notranje motivirani in ki bi jim na učinkovitejši 

način omogočile zadovoljevanje psihosocialnih potreb.« (Podgornik 2012, 5) 

 

V CPI-ju (CPI 2015, 1) opredeljujejo tri vrste prostega časa za mlade: 

 počitek (čas brez naporov),  

 razvedrilo (čas, ki nam prinaša ugodje),  

 razvoj osebnosti (telesne, intelektualne, čustvene, estetske, delovne, moralne, 

socialne kvalitete), čas, ki ga porabimo za neformalno izobraževanje in vrstniško 

socializacijo (CPI 2015). 

 

»Dolgo je veljalo prepričanje, da naj izobrazba posamezniku omogoči pridobitev znanj in 

spretnosti, potrebnih za opravljanje službe oz. ustvarjanje profesionalne kariere. Za vzgojo, ki 

bi vključevala prepoznavanje in vrednotenje rezultatov prostega časa, pa ni bilo veliko 

posluha.« (CPI 2015, 1) Vedno se je govorilo, da toliko veljaš, kolikor znaš. Običajno smo si 

ta rek razlagali, da je pomembno le znanje, ki ga pridobimo v šoli oz. njej podobnih 

institucijah. Vse bolj pa se zavedamo, da pa znanje, ki ga pridobimo skozi obvezno šolanje, ni 

dovolj za kakovostno oz. lažjo pot skozi življenje. Za lažje oz. kvalitetnejše življenje so 

pomembne pridobljene veščine in izkušnje, ki nas bodo usmerjale na naši poti. Nekaj teh 

veščin mladi pridobijo seveda tudi v šoli, še več pa z aktivno preživetim prostim časom. 

Mlade moramo vzpodbuditi k pravemu dojemanju pomena prostega časa, ki lahko vpliva na 

njihovo kakovost življenja v pozitivnem smislu. »Zavedati se moramo, da je kakovostno 

življenje pravica in priložnost vsakega posameznika in prosti čas je eden izmed načinov za 
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njegovo doseganje in ohranjanje. Smiselno preživljanje prostega časa nas lahko obvaruje 

marsikatere fizične in psihične bolezni ali vsaj omili njene posledice.« (CPI 2015, 1) 

Mladi se še ne zavedajo, da »nam prostočasne dejavnosti pomagajo pri samo usmerjanju, 

spodbujajo našo notranjo motivacijo, nam pomagajo pri spoznavanju lastnih sposobnosti ter 

nudijo izkušnjo zadovoljstva. Med mladimi bi bilo smiselno tudi z vidika trajnosti in okoljsko 

manj problematičnega preživljanja prostega časa spodbujati sonaravne oblike preživljanja 

prostega časa, med katere uvrščamo tudi taborništvo, ribarjenje…« (CPI 2015, 4) Poleg 

dejavnosti, ki so povezane z naravo, je pomembno, da se mladi ukvarjajo tudi s športom ali z 

interesno dejavnostjo (delom) ali s prostovoljstvom in tako gradijo različne medsebojne 

odnose, s katerimi pridobijo življenjske izkušnje.  

Če omenimo šport gre predvsem za pridobitev tako fizičnih kot psihičnih sposobnosti. S 

športom so mladi telesno aktivni in s tem pripomorejo k boljši gibljivosti, pravilni drži, 

zdravemu prehranjevanju, v bistvu poskrbijo za zdrav organizem. Psihično pri športu mladi 

pridobijo vrednote, kot so vzdržljivost, potrpežljivost in vztrajnost. Dobra fizična kondicija je 

ključ do zdravega življenja vsakega človeka, ne samo mladine.  

»Tudi delo je lahko eno od pomembnih aktivnosti, s katerimi mladi lahko zapolnijo svoj 

prosti čas. Lahko to delo opravljajo v domačem okolju, kot pomoč pri hišnih opravilih, 

lahko pa izven domačega okolja v raznih društvih, krožkih, klubih … Z delom je 

povezanih veliko lastnosti. Razvijamo si toleranco, sprejetje drugačnosti, strpnost, 

uvidevnost, medsebojno pomoč in solidarnost. Kadar smo se pripravljeni prilagajati 

novim razmeram in ljudem, si povečujemo možnost, da se ne troši energija za 

nesmiselne konflikte, ampak za čim večjo ustvarjalnost.« (Zalokar 2003, 130)         

Naslednja koristna dejavnost, s katero mladi pridobijo veliko življenjskih izkušenj in jo lahko 

opravljajo v prostem času, je prostovoljstvo. Vsekakor je vedno bolj prisotno v današnjem 

času, saj je vse več ljudi, ki so potrebni pomoči, ker sami nimajo dovolj sredstev, da bi si 

lahko pomagali. »Prostovoljstvo deluje na različnih področjih: socialnem, športnem, 

rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih 

situacijah (npr. gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih.« (CPI 2015, 

4) Prostovoljec je lahko vsak človek, moški, ženska, otrok, starejši, se pravi vsak, ki ima čut 
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do sočloveka in je pripravljen proti plačilu pomagati. »Prostovoljstvo ima velik pomen za 

skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki 

so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni. Je ena od osnovnih poti odzivanja 

civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi 

in je bodisi samostojna bodisi dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in 

institucij.« (CPI 2015, 4) 

Zavedati se moramo, da lahko nekateri mladi napačno dojemajo pomen kakovostno 

preživetega prostega časa. Razlogov za to je več. Lahko da napačno informacijo dobijo prek 

medijev, družbe ali vzgoje staršev. Tako mlade »lahko na eni strani napačno dojemanje 

prostega časa zapelje v eksperimentiranje s socialnimi vlogami, z vedenjem in idejami 

(alkohol, droge, spolnost, odklonsko vedenje), na drugi pa jih vodi v dolgočasje, pasivnost v 

prostem času ter pomanjkanje samoiniciativnosti«. (CPI 2015, 3) Pogosto mladi svoj prosti 

čas največkrat preživijo v virtualnem svetu, ki pa negativno vpliva na njihovo fizično in 

duševno stanje. Ker so se prvi sodobni računalniki v Sloveniji pojavili konec devetdesetih let 

prejšnjega stoletja, so prve posledice množične uporabe pri mladih vidne šele danes.  

Mediji predstavljajo močan lobi pri oblikovanju izkrivljenih osebnosti mladih. Mediji s 

svojimi marketinškimi potezami mlade informirajo z velikokrat napačnimi informacijami. 

Mladi v svojem prostem času preveč časa namenjajo medijem. Njihov vpliv je tako močan, da 

jim mladi sledijo. Mediji prikazujejo popolno življenje, če si suh, imaš mišice, imaš velike 

prsi, zaslužiš ogromno denar na lahek način, se udeležuješ resničnostnih šovov itd. Ko 

mladim ne uspe postati »popoln«, se jim podre svet. Ne znajo se spoprijeti s tovrstnimi 

težavami. Na žalost jim mediji ne svetujejo, kako si lahko pomagajo. Tako postanejo 

nesamozavestni, imajo slabo samopodobo in navsezadnje lahko zapadejo v depresijo. Zato je 

prav, da vsa družba pravočasno ukrepa in pomaga usmerjati mlade k pridobivanju pomembnih 

življenjskih izkušenj in ne utopij.  

V svetu se ne spreminja samo narava, ampak tudi človeštvo oz. družba. Današnja družba si je 

v osredje postavila nove vrednote, ki pa niso nujno tudi najboljše. Vpliv družbe lahko pusti 

močan pečat na mlade. Družba je vedno bolj individualistično in marketinško usmerjena in to 

se pozna tudi na mladih. Ti z zgledom družbe ne pridobijo zdravih vrednot za življenje. 

Ljudje kradejo, ubijajo, posiljujejo in navsezadnje manipulirajo z ljudmi, a za to niso 
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kaznovani. Ko mladi vidijo te relacije, se marsikdaj niso pripravljeni potruditi za dosego 

svojega cilja. Stik z naravo oz. preživetje prostega časa na svežem zraku dobro koristi 

vsakemu človeku in ne samo mladim. Mladi zelo malo svojega prostega časa preživijo zunaj 

na svežem zraku, večinoma v svoji sobi za računalnikom. Marsikdaj ne vemo, s kakšni 

stvarmi se prek računalnika ukvarjajo. Danes po spletu kroži ogromno novih aktivnosti, ki 

mlade privlačijo predvsem zato, ker jim predstavljajo na lažji način zaslužen denar. Najbolj je 

v porastu medmrežni marketing, kjer prek Facebooka nagovarjajo svoje vrstnike v tovrstno 

mrežo. Vsekakor s tem nič nič narobe oz. je to stvar vsakega posameznika, je pa res, da zaradi 

ukvarjanja s tako aktivnostjo preživijo preveč časa za računalnikom kot pa nekje v naravi ali v 

družbi s prijatelji. Obstaja še cela paleta drugih dejavnosti na spletu in raznoraznih oddaj na 

televiziji, zaradi katerih mladi radi preživljajo prosti čas v svojih domovih. Vsekakor to zanje 

ni najboljša rešitev za aktivno preživljanje prostega časa. 

Lahko pa se pojavi napačno dojemanje prostega časa že v zgodnjem otrokovem obdobju. Za 

to napačno dojemanje niso krivi otroci, ampak starši, ki bi morali otroke pravilno oz. zdravo 

vzgajati. Starši se zaradi lastne časovne stiske oz. lastnih obveznosti premalo trudijo, da bi jim 

svoje otroke uspelo navdušiti za igro, šport, hobije. Starši vse prevečkrat zaradi utrujenosti in 

lastnega miru  kot vzgojno sredstvo za svoje otroke izberejo televizijo, računalnik in druge 

elektronske naprave in tako lahko naprej sledijo svojim ciljem. S temi sredstvi zamotijo svoje 

otroke, ki tudi po več ur dnevno presedijo ob njih. »Premalo se zavedamo, da otrokove 

osebnostne lastnosti, kot sta samozavest in zdrava samopodoba, ne nastanejo same po sebi. Le 

preko lastne aktivnosti bo otrok dobil občutek lastne vrednosti, indirektno pa ga bodo 

pozitivne aktivnosti vedno bolj privlačile in vedno bolj krepile tudi njegovo samozavest.« 

(Zalokar 2003, 129 )   

Po Zalokarjevi (2003) je smisel vzgoje otoka v pridobljenem samozaupanju, ki mu bo 

pomagalo pri reševanju življenjskih situacij.  

 

Pri tem pa bi se morali tako starši kot vzgojitelji prizadevati za razvoj naslednjih otrokovih 

lastnosti: 

 »potrpežljivost, ki bo otrokom omogočila lažje obvladovanje težkih življenjskih 

situacij; 
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 spoštovanje, da bodo znali spoštovati in ceniti sebe in druge; 

 negovanje socialnih odnosov, da bodo dobili občutek za sočloveka; 

 čustvena stabilnost, da bodo lahko kontrolirali in obvladovali svoja čustva.« 

(Zalokar 2003, 129)     

 

»Z aktivnim in ustvarjalnim preživljanjem prostega časa otrok občuti in doživi največ 

zadovoljstva in srečnosti. Iz izkušenj vemo, da je zabava pomembna. Zato vzpodbujajmo 

otroka pri razmišljanju, kaj vse bi še lahko počeli, da bi se zabavali in pri tem osvajali nova 

uporabna znanja (planinarjenje, kolesarjenje, preživeli uro v knjižnici, si ogledali ali pripravili 

lutkovno predstavo …).« (Podgornik 2005, 32)  

Po Zalokarjevi (2001) nam življenje nenehno postavlja nove ovire, dileme, stiske in naloge, ki 

jih moramo rešiti. Prav v tem pa se vidi napredek v osebnostni zrelosti. To nam predstavlja 

uresničevanje in iskanje vsakodnevnih smislov (Zalokar 2001). 

Furlong (2013) v svoji teoriji navaja pomembnost prostočasnih dejavnosti, kot jih navajajo 

Združeni narodi, in sicer, da prostočasne aktivnosti vplivajo na psihološki, kognitivni in 

fizični razvoj, ki se odraža v vseh socioloških družbah. Te aktivnosti so lahko šport, zabava, 

kulturno udejstvovanje, prostovoljstvo oz. koristna dela. Zato poudarjajo, da so za mlade 

primerni prostočasni programi, s katerimi se borimo tudi proti socialnim boleznim, med 

katerimi so najbolj »nevarne« zloraba drog, mladostniško prestopništvo in ostala deviantna 

dejanja (Furlong 2013). Kot vidimo, so teorije različnih avtorjev tako domačih in tujih zelo 

podobne, kar pomeni, da imajo mladi v različnih geografskih okoljih iste navade in da za 

omejitev sodobnih škodljivih navad priporočajo gojenje prostočasnih aktivnosti. 

Mladi preživljajo svoj prosti čas v različnih obdobjih različno. Sami lahko primerjamo 

preživljanje prostega časa s časom, ko smo bili mi mladi, z današnjim časom, ko so naši 

otroci mladostniki. Sprememba preživljanja prostega časa pri mladih je res ogromna. Mi 

nismo imeli računalnikov in vseh ostalih elektronskih naprav, s katerimi bi si zapolnili svoj 

prosti čas in si tako kratkočasili dneve. Imeli smo drug drugega, imeli smo pristen odnos, ki je 

bil dvosmeren – starš-otrok, prijatelj-prijatelj, sošolec-sosed, človek-narava. »Danes odnos še 

vedno obstaja, vendar je največkrat enosmeren, ker se zanj ne potrudimo dovolj. Po našem 
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ravno zaradi pomanjkanja pristnih odnosov med različnimi relacijami prihaja do, če lahko 

rečemo, izkrivljenih osebnosti, ki pa se v bistvu tega sploh ne zavedajo. Ljudje pač nismo 

sami sebi namen, ampak v veselje, pomoč in tolažbo drug drugemu.« (Zalokar 2001, 10)  

 

2.2 Preživljanje prostega časa mladih v 21. stol. 

 

Na spremembe življenjskega sloga mladih pri nas vpliva prehod iz socialistične v 

kapitalistično družbo in s tem pojav tržnega marketinga in demokracije. Življenjske izkušnje 

mladih so se v devetdesetih spremenile predvsem v družinskih in prijateljskih odnosih, v 

odnosu do izobraževanja, zaposlitve, prostega časa in oblikovanja življenjskega sloga. Po 

Kovaču in soavtorjih (2007) za življenjski slog smatramo različne dejavnosti, navade, prakse, 

kulturna usmerjanja in želje, ki se odražajo v hranjenju, oblačenju in delovanju v okolju, kjer 

se srečujemo z drugimi. »Če vse te prakse umestimo v trenutno prevladujoče družbene, 

kulturne in tehnološke procese, potem hitro ugotovimo, da življenjske sloge sodobnih ljudi in 

še posebej življenjske sloge otrok in mladine zaznamujejo predvsem privatizacija javnega 

življenja, individualizem in globalizacija (Livingstone, d'Haenes in Hasebrink, 2001).« 

(Kovač in drugi 2007, 30)  

Individualizem je vse bolj prisoten v celotni družbi in slabo vpliva na medsebojne odnose. 

Čeprav opažamo, da pri starejši generaciji individualizem še ni močno zasidran, pravzaprav 

zato, ker je to še generacija socializma. Pri mlajših pa se individualizem vidi že v med 

vrstniških odnosih. In prav ta individualizacija je močno povezana z globalizacijo in s tem 

potrošniško logiko. Danes na mlade vplivajo družba, različne izobraževalne institucije, 

gospodarstvo, družina. Vsiljuje se jim miselnost, da si le sami lahko pripomorejo k boljšemu 

dosežku na kateremkoli področju. Premalo se jih usmerja v medsebojno sodelovanje in 

solidarnost. 

»Današnja šolajoča se generacija, rojena v devetdesetih, je drugačna od predhodnih. 

Posebej so izpostavljeni predhodniki, ki 'imajo probleme oziroma se ukvarjajo s svojimi' 

problemi in ne več s problemi družbe. Posamezniki se potrjujejo v svojih identitetah, pri 

tem pa pogosto naletijo na probleme, kako uskladiti in uravnotežiti ponotranjena 

pričakovanja do dokaj natančno določenih družbeno strukturiranih vlog (družinskih, 
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spolnih, poklicnih …). Kljub pospešenemu iskanju lastne identitete vsakega 

posameznika lahko rečemo, da celotno generacijo današnjih mladostnikov zaznamujejo 

pojmi, kot so individualizacija življenjskega sloga, pomanjkanje spoznavnih orientacij, 

izobraževalni pritiski, razkroj vrednosti, potrošniško orientiran prosti čas, tveganja biti 

izločen, nezaposljiv, nezanimiv. « (Kovač in drugi 2007, 61) 

»Med mladimi je zaznati pomanjkanje samoiniciativnosti, kreativnosti, pomanjkanje notranje 

motivacije za aktivnejše oblike preživljanja prostega časa, ki bi jim v večji meri omogočile 

učenje spretnosti komuniciranja, pridobivanje kompetenc, prevzemanje socialnih vlog in 

oblikovanje ugodne samopodobe.« (Podgornik 2012, 5) 

Kovač s soavtorji (2007) navaja skozi raziskave, da sta ključna oblikovalca sloga mladih v 21. 

stoletju pasivna miselnost in nezdrave navade, med katerimi najbolj naraščata sedenje in 

prekomerno prehranjevanje. S gojenjem nezdravih navad se mladim spreminja fizična 

stabilnost. Z vplivom medijev na mlade pa se spreminja njihova psihična stabilnost (Kovač in 

drugi 2007). V nadaljevanju Kovač s soavtorji (2007) navaja, da sodobno mladino vse bolj 

privlači virtualni svet, ki ga spoznavajo prek multikinov, televizije in računalnika. Virtualni 

stiki začnejo spodrivati osebne stike. Mladi pa vse bolj strmijo h gledanju resničnostnih 

šovov, kjer ne manjka zapletenih in senzualnih situacij (Kovač in drugi 2007).. Namesto da bi 

gojili in ohranjali pristne stike z vrstniki, sorodniki in okolico, se zapirajo v svoje sobo, ki je 

postala kuhinja, dnevna soba, terasa. »Slovenski raziskovalci v študiji Z zdravjem povezano 

vedenje v šolskem obdobju 2006 (HBSC- Health Behavuiour in School Children) ugotavljajo, 

da se je v zadnjih petih letih izjemno povečal delež časa, ki ga slovenski mladostniki presedijo 

pred računalnikom, zmanjšal pa se je čas, ki ga preživijo skupaj s prijatelji (Jeriček 2007), kar 

zmanjšuje tudi komunikacijsko in socialno kompetentnost mladih.« (Kovač in drugi 2007, 62) 

»Ravno zaradi tega je tudi pomembno, kako in kdaj začnemo svoje otroke usmerjati k 

različnim aktivnostim, da bi spoznavali svoje sposobnosti in neodkrite talente ter v različnih 

skupinah oblikovali svojo socialno in čustveno komponento, kar je za oblikovanje njihove 

osebnosti izredno pomembno.« (Zalokar 2008, 116)  

Otroci in mladina prav z doživljajskimi izkušnjami, ki jih dobijo pri športu, hobijih, v naravi, 

v družbi, med vrstniki dobijo »obvezno opremo« za nadaljnje življenje in si tako zagotovijo 
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preventivo pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi. Najbolj nevarne med njimi so odvisnosti 

od drog, alkohola, spolnosti in ne nazadnje tudi računalnika. Naša naloga je, da otroke 

poučimo o možnih pasteh globalizacije. Predvsem moramo biti starši vztrajni v dobi 

pubertete. V tem obdobju so otroci najbolj ranljivi, čeprav tega ne pokažejo. Poleg tega so 

neposlušni in uporniški. V dobi pubertete, pa če je še težje, moramo vztrajati v medsebojnem 

odnosu. Ne smemo se predati in pustiti otrok pri miru, kajti potem podležejo mirovanju, 

postanejo leni in nesocialni. Otroka moramo spodbujati pri njegovem hobiju, športu ali 

dejavnosti, ki jo opravlja in pri kateri je uspešen. »Zato je nadvse pomembno, da mu znamo 

ustvariti življenjski prostor, v katerem bo lahko svobodno deloval.« (Zalokar 2003, 127) Le 

tako lahko postane osebnost, ki bo znala prepoznati škodljive učinke globalizacije in se znala 

z njimi spopasti. 

Na žalost pridemo do nekih življenjskih spoznaj običajno prepozno. »Ljudje si najbolj 

prizadevamo takrat, ko nimamo časa spoznati stališč in mnenj drug drugega in ko nimamo 

časa razmisliti o svojih odgovorih. Ko pa čutimo, da smo drug drugemu potrebni in v oporo, 

nam ni škoda časa za skupna druženja, razmišljanja in razna opravila, ker nas te stvari vedno 

bolj povezujejo in nam dajejo tudi veliko zadovoljstva. V odnos, v katerem se počutimo varne 

in želene, vlagamo vse svoje najboljše, kar imamo.« (Zalokar 2003, 127) 

In navsezadnje smo spoznali, da skozi različna časovna obdobja tudi mladi različno 

preživljajo svoj prosti čas. Če smo se v drugi polovici prejšnjega stoletja otroci igrali in 

večino prostega časa preživeli v naravi, je danes preživljanje prostega časa pri mladih ravno 

obratno. Danes je igra med otroki zelo redka (razen v vrtcih in njim podobnih ustanovah), 

večino prostega časa pa preživijo v svojih domovih za računalniki in televizijo. Zalokarjeva 

(2003) priporoča, da se je treba prizadevati za odnos, ki nas osrečuje, pa čeprav ta zahteva 

veliko našega fizičnega vložka. Ta pripomore, da se ne razvijejo negativna čustva in odzivi, 

ker za to ni nobene potrebe (Zalokar, 2003). 
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2.3 Posledice in spremembe, ki so jih prinesle globalne spremembe 

 

2.3.1 Zakaj se moramo zavedati posledic 

 

Iz našega otroštva se spomnimo, da nam ni bilo nikoli dolgčas. Igra in druženje sta nam bila 

nekaj samoumevnega. Svoj prosti čas nismo izkoristili za več različnih dejavnosti, saj starši 

niso imeli denarja, da bi nam to omogočili. V prostem času smo se družili z vrstniki in se 

igrali pred domom, šolo, pri gasilskem domu, pred trgovino itd. Danes imajo otroci več 

možnosti za obiskovanje različnih dejavnosti, več možnosti cenejših ali celo brezplačnih 

aktivnosti, pa se jih ne udeležujejo, bodisi so po njihovem brezzvezne ali nezanimive ali jim 

ne odgovarja družba, v glavnem najdejo tisoč in en izgovor, da se aktivnosti ne bi udeležili. 

Po eni strani se ne bi udeležili nobene aktivnosti, po drugi pa tarnajo, da jim je dolgčas z 

obrazložitvijo, da nimajo kaj delati. Po našem videnju jim je dolgčas prav zaradi spremembe 

celotne okolice oz. družbe kot take. Elektronske naprave so privedle do tega, da človek misli, 

da je sam sebi zadosti, vendar v realnem svetu to ne drži. Za svoj obstoj in delovanje 

potrebujemo drug drugega, moramo zgraditi odnos med sorodniki, prijatelji, znanci, 

sodelavci, sošolci. Preveč posedanja pred računalnikom in televizijo mlade zasvoji in lahko 

postanejo odvisni od teh naprav. Navsezadnje so si kot družba samozadostni, ker s televizijo 

in računalnikom zapolnijo potrebo po družbi, naravi, hobijih. Postajajo vse bolj individualisti. 

Ko se otroci nagledajo televizije, naigrajo računalniških igric, naposlušajo muzike, jim še 

vedno ostane čas za igro in družbo. Dogaja pa se, da ne vedo, kaj bi se igrali oz. kako bi se 

zamotili z vrstniki. Ker prehitro obupajo pri iskanju ustrezne aktivne dejavnosti, se vračajo 

nazaj k računalniku in televiziji. Veliko je fantov, ki igrajo nogomet samo prek računalnika, v 

življenju pa so zelo malokrat dejansko igrali nogomet. Tako se vse bolj opazi, da se mladi v 

prostem času vse manj gibljejo oz. ukvarjajo s športom. Na drugi strani imamo mlade, ki so 

osamljeni oz. samotarski in si niso uspeli najti pravih prijateljev, znancev, se ne zabavajo in 

tako še vedno hodijo na dopuste in obiske s starši. Tudi to je eden od negativnih vplivov 

sodobne tehnologije na razvoj osebnosti pri mladih. Otrokom je treba dati vzpodbudo, da svoj 

prosti čas bolj posvečajo stiku z naravo, s športom, s prostovoljstvom, s kulturo in 

navsezadnje stiku s prijatelji. 
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Zalokarjeva (2008) navaja, da današnji otroci največkrat izberejo televizijo in računalnik za 

preganjanje dolgčasa, ki pa na otroke in mladostnike vplivata prej negativno kot pozitivno. 

Današnji otroci zaradi vpliva televizije in računalnika postajajo vse bolj razdraženi, agresivni, 

pasivni do dela in šole in slabo kontrolirajo svoja čustva. »Težko je gledati otroka, ki se mu 

nič ne da, ali tiste, ki so že 'zasedeni' in 'otopeli' zaradi televizije in računalnika. In kakšno 

veselje je spremljati otroke, ki komaj čakajo, da se bodo lahko igrali, telovadili, hodili, 

ustvarjali.« (Zalokar 2008, 149).  

V nadaljevanju pa avtorica (Zalokar 2008) razmišlja, da moramo otroku vzpodbuditi interes 

za doživljanje lepega in dobrega ter za ohranjanje stika z naravo in tako preprečiti, da 

postanejo njihova čutila otopela. Pravi, da se preveč »poudarja samo intelektualne 

sposobnosti, medtem ko čustveni in socialni razvoj zanemarjamo. Ravno ta del postane 

odločujoč v fazi odraščanja, ko moramo znati komunicirati, se prilagajati, najti najboljše 

možnosti in uporabiti različne sposobnosti«. (Zalokar 2008, 134) Pri vsem tem je pomembno, 

koliko izkušenj pridobi otrok skozi življenje, ki mu pomagajo reševati težave, s kateri se 

srečuje vsakodnevno. Podgornikova (2013) pa meni, da je za otroka pomembnejše merilo, 

katera znanja je pridobil in kako jih bo znal kasneje v življenju izkoristi, kot pa to, kakšne 

ocene ima. Intelektualno znanje ti vedno ne da odgovora, kako lažje skozi življenje 

(Podgornik 2013). Sami imamo glede tega izkušnje že s svojimi otroki, namreč otroci so 

dandanes zelo bistri in so že sami ugotovili, da jim znanje, ki ga pridobijo v šoli, ne koristi v 

čisto vsakodnevnih opravilih, navadah, obveznostih. Kot primer lahko povemo razočaranje 

osemnajstletnika, ki si je sam urejal osebno izkaznico. Bil je razočaran, ker v šoli ni dobil 

informacije, kje lahko pridobi identifikacijski dokument, niti ni poznal postopka za njegovo 

pridobitev. Seveda je vprašal starše in ti so mu pomagali. 

V spodnjem grafu (Graf 2.1) je prikazanih osem prostoročnih dejavnosti, s katerimi se mladi 

ukvarjajo. Od leta 2000 je najbolj naraslo ukvarjanje s športom (+93,7), pa tudi obiskovanje 

sorodnikov (+40,2). Pod povprečjem pa so dejavnosti: hodim v kino in gledališče, se 

ukvarjam z glasbo, sodelovanje v humanitarnih dejavnostih, pišem pesmi, dnevnik, pisma in 

pa ukvarjam se s političnimi aktivnostmi. Najbolj pa je upadlo pisanje (–62,9). (Lavrič in 

drugi 2010) 
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Graf 2.1: Prostoročne dejavnosti mladih (primerjava posamezne dejavnosti s povprečjem vseh 

osmih dejavnosti) 

 

Vir: Lavrič in drugi (2010, 256) 

 

Iz zgornje raziskave vidimo, da je vpliv sodobne tehnologije močno posegel v prosti čas 

mladih. Če samo pogledamo upadle dejavnosti, je slika jasna, zakaj nas mora skrbeti za 

mlade. Kot vidimo, je močno upadlo kakršno koli pisanje in to je resen problem. Upadlo je 

zato, ker mladi danes pišejo prek računalnika, in že se lahko opazi slabo znanje lepopisa in 

pravopisa. Upadlo je tudi sodelovanje v humanitarnih dejavnostih. Tudi to je vpliv sodobne 

družbe nasploh. Mladi zgubljajo občutek za sočloveka in postajajo individualisti. To, da se 

med mladimi manjša obisk gledališč in kina, je prav tako odraz sodobne tehnologije. Mladi 

lahko sedaj vse predstave in filme gledajo prek računalnika iz svoje sobe. Edina panoga, ki 

nas rešuje, je šport. Upamo, da bodo mladi čim bolj sledili zdravemu načinu življenja in se še 

naprej ukvarjali s športom in gibanjem nasploh. 

Ena od najpomembnejših posledic, ki so jih prinesle spremembe v razvoju družbe pri mladih, 

je tudi slaba skrb za zdravje. Zaradi premalo gibanja, stika z naravo, stika z ljudmi, nepravilne 

prehrane se že vse več mladih srečuje s povišanim krvnim tlakom, povišanim holesterolom, 

povišanim sladkorjem, depresijami, slabo telesno držo in debelostjo. »V Delu je bilo 
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objavljeno razmišljanje nemškega nevrologa in psihiatra, ki napoveduje, da bo štirideset tisoč 

otrok obolelo za resnimi boleznimi zaradi televizije in računalnikov. Po njegovem otroci pred 

dvanajstim letom sploh naj ne bi gledali televizije, k računalniku pa naj bi sedli še pozneje.« 

(Zalokar 2008, 132) 

2.3.2 Pomen gibanja in športa 

 

Gibanje je človekova vsakdanja dejavnost, ki nam omogoča, da razmigamo ude in smo tako 

fizično krepkejši. Poleg osnovne funkcije pa nam gibanje daje tudi neko svobodo, moč, 

zabavo, igrivost, ustvarjalnost, ki ima visoko vrednost pri vzgoji. Koliko nam je pomembno 

gibanje, se zavemo šele takrat, ko pride do nesreče. Pomemben člen gibanja je šport. Šport 

omogoča človeku zdravo psiho-fizično kondicijo in s tem uravnan življenjski slog z družbo in 

naravo.  

»Gibanje in šport prikazujeta ravnotežje med telesnimi in duševnimi napori v življenju 

otroka, mladostnika in odraslega. Šport je s svojim vplivom na celoten in skladen bio-

psiho-socialni razvoj temeljnega pomena za človekov obstoj. S svojim vplivom oblikuje 

pri človeku vse dele njegove osebnosti, to pomeni biološki, psihični in socialni del (Strel, 

1996a). Športna vadba torej ni le gibalni proces, pač pa se v njej tesno prepletajo 

čustveni, razumski, socialni in vrednostni vidiki. (Učni načrt: Športna vzgoja, 1997, 38) 

(Zurc 2008, 25) 

Zurc (2008) navaja, da je razvoj gibalnih sposobnosti pri mladih odvisen od vsakega 

posameznika posebej. Na to vpliva njihovo zdravstveno stanje ter njihov intelektualni, 

čustveni in socialni razvoj. Telesna rast, duševni razvoj mladostnika, odgovornost za zdrav 

načina življenja,  sprostitev, dobro počutje, oblikovanje čustvenega, kulturnega in spoštljivega 

odnosa do družbe in okolja, zadovoljenje potrebe po športni aktivnosti in nadaljnje gojenja 

športnih aktivnosti je zelo odvisna od gibalne aktivnosti mladostnika (Zurc 2008). Tako lahko 

rečemo, da je pomen gibanja za mlade pomemben za razvoj celotne osebnosti. 

Na pomen gibanja za otrokov razvoj opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (World 

Health Organization – WHO). Zurc (2008) predstavlja, da WHO v svojih poslanicah in 

priporočilih sporoča, da vpliv gibalne aktivnosti vpliva tudi na psihosocialni razvoj otroka, 
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kot so razvoj samopodobe, psihično počutje, vzpostavljanje socialnih stikov. Gibalna in 

športna aktivnost vpliva tudi na razmerje med maščevjem in mišičjem, v korist zadnjega. 

Pomanjkanje gibanja najprej povzroča na telesu kopičenje maščobnega tkiva in s tem 

debelost. WHO poudarja preventivno vlogo gibalne aktivnosti tudi pri preprečevanju in 

nadziranju tveganega vedenja pri otrocih in mladostnikih, kot so nasilje, nezdrava prehrana, 

premalo počitka ter uporaba tobaka, alkohola in drugih snovi. Gibanje in šport, ki sta 

najpomembnejša dejavnika zdravja in razvoja, izboljšujeta kakovost življenja otroka in 

mladostnika. Študije kakovosti življenja jo največkrat uvrščajo med dejavnosti prostega časa, 

čeprav so njeni učinki predvsem na področju posameznikovega zdravja in razvoja. Premajhno 

prisotnost ali popolno odsotnost gibalne aktivnosti v otrokovem razvoju v kasnejšem obdobju 

ni mogoče v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov na psihosomatski status z 

napredovanjem otrokove rasti in zrelostjo vse manjši (Zurc 2008). 

Spodnji Graf 2.2 prikazuje podatke pogostosti opravljanja določene prostočasne dejavnosti 

mladih v letu 2000 in 2010. Izbor sedmih dejavnosti temelji na tem, da so to tiste dejavnosti, 

ki jih ne opravljajo med delom ali izobraževanjem. Primerjava je izvedena tako, da so za obe 

obdobji izračunali povprečje vseh sedmih dejavnosti skupaj, nato pa to povprečje vzeli kot 

podlago za izračun indeksov s stalno osnovo (povprečje vseh = 100) za vsako od sedmih 

dejavnosti. Tako so za obe leti dobili vrednost nad 100 pri dejavnostih, ki so bile v 

posameznih letih nad povprečjem, vrednosti pod 100 pa pomenijo dejavnosti, ki so bile pod 

skupnim povprečjem. (Lavrič in drugi 2010) 
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Graf 2.2: Vsakodnevne dejavnosti mladih (primerjava posamezne dejavnosti s povprečjem 

vseh sedmih dejavnosti) 

 

Vir: Lavrič in drugi (2010, 255) 

 

Iz zgornjega Grafa 2.2 je razvidno, da je visoko nad povprečjem po pogostosti v letu 2010 

ukvarjanje z računalnikom in je od leta 2000 ta dejavnost narasla za največjo razliko, in sicer 

vrednost +52,4. Poleg te dejavnosti je narasla samo še ena dejavnost, to je stik z vrstniki, 

vendar za zelo majhno vrednost, in sicer za +5,0. Vse ostale dejavnosti so upadle. Najbolj pa 

je upadlo predvsem gledanje zabavnih TV-vsebin in opravljanje gospodinjskih opravil. 

(Lavrič in drugi 2010) 

 

2.3.3 Pomen pravilne prehrane 

 

Čezmerna hranjenost ter debelost otrok in mladostnikov vplivata na slabšo kakovost življenja 

in večjo verjetnost pojava različnih kroničnih nenalezljivih bolezni, opozarja Jožica Maučec 

Zakotnik z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ). (Nakrst 2013) Dodaja, da je debelost 

povezana s povečanim tveganjem za nastanek sladkorne bolezni in različnih vrst raka, 

pojavom povišanega krvnega tlaka ter boleznimi srca in ožilja. Izvzete niso niti jetrne bolezni, 
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ortopedski zapleti, dermatološke spremembe, nevrološke in hormonske motnje ter 

psihosocialne posledice. (Nakrst 2013) Zaradi povečanja debelosti v zadnjih letih različne 

institucije in raziskovalci pozivajo k oblikovanju novega življenjskega sloga mladih. (Kovač 

in drugi 2007) Vzroki za to so različne bolezni, katerih posledica je debelost. Debelost lahko 

povzroča tudi povečanje smrtnosti, povečanje kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, 

sladkorna bolezen, diabetes tipa 2, rak, bolečine v hrbtu in sklepih, ter psihične bolezni, kot so 

slaba samopodoba, nizka samozavest, različne oblike depresij, agresij, odvisnosti.  

 

Za lažje razumevanje  bomo v nadaljevanju predstavili tabelo, ki prikazuje indeks telesne 

mase (Body Mass Index – BMI) po spolu in starostnih skupinah prebivalcev držav EU. 

Podatki so zbrani prek anket Eurostatove statistične organizacije v letih 1996–2003, odvisno 

od države. V statistiko so zajete vse države EU z namenom zagotavlja statističnih podatkov 

vsem državam EU in spodbujanja usklajevanja statističnih metod med državami članicam in 

kandidatkami za pristop. (Eurostat 2015) 

Tabela 2.1: Indeks telesne mase po spolu in starostnih skupinah (%) 

 

Vir: Eurostat (2015)  
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Če iz Tabele 2.1 povzamemo podatke in primerjamo število ljudi v starostni skupini od 15 do 

24 let, ugotovimo, da je njihov delež podhranjenih višji kakor pri ljudeh v starostni skupini od 

25 do 34 let. Pri slednji pa je opaziti višje število ljudi s prekomerno težo. V večini evropskih 

držav se delež mladih med 15 in 24 letom starosti, ki so podhranjeni, giblje pod 15 %, razen v 

Franciji (16 %), v Združenem kraljestvu (17 %) in na Nizozemskem (30 %). V vseh evropskih 

državah, z izjemo Malte in Združenega kraljestva, je manj kot 30 % ljudi, starih od 25 do 23, 

pretežkih. Vendar pa je že v starostni skupini od 25 do 34 opaziti, da jih je v večini evropskih 

držav več kot 30 % pretežkih. Pri tem pa velja izpostaviti, da so Estonija, Francija, Italija, 

Litva, Nizozemska in Švica izjeme na tem področju. Medtem ko za Irsko (38 %), Nemčijo (43 

%), Malto (48 %) in Združeno kraljestvo (53 %) poročajo o največjem deležu prekomerno 

težkih ljudi v starostni skupini med 25 in 34 let. Nivo prekomerne teže in debelosti je višji pri 

starejši generaciji, ki šteje več kot pol populacije, stare med 45 in 54, v večini držav EU. 

Delež podhranjenih žensk je večji kot delež podhranjenih moških, kar kaže na to, da so ženske 

bolj pozorne glede svoje teže, nasprotno je debelost bolj razširjena med moškimi v skoraj 

vseh državah in vseh starostnih razredih. V devetih evropskih državah je več kot polovica 

moških, starih med 25 in 34 let, pretežkih, za ženske pa se ta odstotek spusti na 35 % (razen v 

Združenem kraljestvu in Islandiji). (Eurostat 2015) 

 

2.3.4 Preventivni dejavniki 

 

Odgovornost za vse te posledice, ki jih prinese globalizacija na mlade, moramo prevzeti vsi 

oz. družba kot celota. Dobro mentalno zdravje je vse bolj pomembno za ekonomsko rast in 

socialen razvoj v Evropi. Pomembno je, da tako starši kot širša javnost zaznajo te spremembe 

in začnejo ukrepati. Kakšna naj bo vlogo staršev, smo že omenili. Kakšna naj bo pa vloga 

širše populacija, pa bomo predstavili sedaj.  

 

EU (European Commission 2015) s svojo strategijo pri mladih cilja na podporo zdravja in 

dobrega počutja s poudarki na: 

 promoviranju mentalnega in seksualnega zdravja, športa, fizične aktivnosti in 

zdravega načina življenja; 

 preprečevanju in zdravljenje poškodb, prehrambnih motenj, odvisnosti in zlorabe 

substanc; 
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 izobraževanju o hrani; 

 promoviranju sodelovanja med šolami, mladimi delavci, zdravstvenimi 

profesionalci in športnimi organizacijami; 

 ustvarjanju bolj dostopnih in privlačnih zdravstvenih objektov za mlade; 

 dviganju zavedanja, da šport lahko promovira timsko delo, medkulturno učenje in 

odgovornost. (European Commission 2015) 

Evropska komisija zagovarja integriran pristop za naslavljanje teh problemov, vključujoč 

interesne skupine na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. (European 

Commission 2015) Program MEPI, ki ga bomo v nadaljevanju predstavili, je ena od možnosti 

kako preprečiti negativne posledice, ki jih prinaša globalizacija na mlade. Program promovira 

šport in zdrav način življenja, preprečuje razne odvisnosti, promovira sodelovanje z občino in 

šolskimi institucijami ter pomaga k promoviranju timskega dela in medvrstniškega druženja.  

 

 

3 PROGRAM MEPI 

 

 

3.1 Predstavitev programa  

Za program MEPI smo prvič izvedeli na informativnem dnevu Gimnazije Škofja Loka. 

Program je bil zanimiv tako za nas kot za dijake. Ko se je naš dijak odločil, da se bo programa 

udeležil, smo ga pri tem spodbudili, predvsem zato, ker program omogoča zelo veliko 

preživljanja prostega časa v naravi, ker omogoča gibanje in druženje z vrstniki. Da lahko 

potrdimo ali ovržemo to trditev smo opravili intervjuje z vključenimi osebami v program 

MEPI. Program je namenjen mladim od 14. do 25. leta, kar pomeni, da se v program lahko 

vključiš po dopolnjenih 14 letih in ga moraš zaključiti do 25. leta. Kaj pravzaprav program 

MEPI je? 

»Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani 

mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem 

času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih 

(prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje 
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potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in 

zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. « (MEPI 2015) 

Kot smo že napisali v uvodu, je program MEPI ne tekmovalen program med vrstniki, ki si ga 

udeleženci prikrojijo po svoje. Cilj programa je doseči cilj, se pravi določeno stopnjo 

(bronasta, srebrna ali zlata) glede na zmožnosti, ki jih posameznik ima. V bistvu se v tem 

programu za doseg cilja vsak udeleženec bori sam s sabo, s svojo voljo, s svojo 

potrpežljivostjo, s svojo odgovornostjo in s svojo vzdržljivostjo. V programu predvsem pri 

odpravi se udeleženci programa MEPI srečujejo z različni ovirami in zankami, ki jih lahko 

premagajo z veščinami in znanji, ki so jih skozi program MEPI pridobili. Pri tem ne gre samo 

za pridobitev fizičnih veščin, kot sta moč in kondicija, in psihičnih, kot sta timsko delo in 

samozavest, ampak predvsem veščin, pomembnih za življenje. Take veščine so predvsem 

tiste, ki nam pomagajo preživeti v naravi brez sodobne tehnologije. Mladi se naučijo spati na 

prostem, znajo narediti naravno kurišče, znajo prepoznati zdravilna zelišča, znajo si poiskati 

hrano, znajo se orientirati v naravi, v glavnem gre za skupek veščin, ki jim pomagajo v 

nadaljnjem življenju. Ko dosežejo želen cilj, so zelo veseli in samozavestni. Kot smo se 

pogovarjali z naši udeleženci programa MEPI, jim bo udeležba v tem programu ostala v 

spominu za vse življenje. Veseli in zadovoljni so bili, da so dosegli zastavljeni cilj, da so pri 

tem dobili nove izkušnje, stike in navsezadnje priznanje princa Philipa, ki pa v svetu velja za 

eminentno osebnost.  

»Izviren naziv programa je Priznanje vojvode Edinburškega ali Duke of Edinburgh’s Award 

(DOFE). Program je leta 1956 ustanovil princ Philip, mož britanske kraljice Elizabete II. in 

vojvoda Edinburški, v sodelovanju z nemškim pedagogom, priznanim zagovornikom 

izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ter vodjo prve uspešne odprave na Mount Everest 

lordom Huntom.« (MEPI 2015) V Sloveniji so program začeli izvajati leta 1997 in to prek 

organizacije British Council v Sloveniji, ki mladim omogoča, da prek učenja angleščine, 

izobraževanja ali sodelovanja pri projektih navežejo stik z Anglijo. Tudi profesorica 

Gimnazije Škofja Loka je iskala stik z Anglijo, ki bi bil poučne oz. izobraževalne narave. 

Našla je prav program MEPI, ki ga že 11. leto uspešno gojijo. V Sloveniji se je v program 

vključilo več kot tisoč mladih. Zavod MEPI (MEPI 2015) pa navaja, da je do danes v 

http://mepi.si/mepi/james-hampson/
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programu sodelovalo že več kot devet milijonov mladih iz več kot 140 držav. Se pravi, da je 

program MEPI zelo razširjen in tudi zelo obiskovan.  

Program MEPI sestavljajo nacionalna pisarna, svet zavoda in svetovalni odbor. »Nacionalna 

pisarna opravlja redne naloge, medtem ko so člani sveta zaupnikov predstavniki podpornikov 

programa MEPI. Svetovalni odbor predstavljajo različni predstavniki deležnikov programa 

MEPI. Nacionalni pisarna ima redno zaposleni dve osebi, in sicer predsednico in programsko 

koordinatorko; ostali so prostovoljci.« (MEPI 2015) Program se lahko izvaja v kateri koli 

izobraževalni ustanovi: osnovni šoli, srednji šoli, gimnaziji, mladinskem centru, vzgojno-

izobraževalni ustanovi, izobraževalnem zavodu, mladinskem domu, podjetju z mladim 

kadrom, celo na centru za socialno delo. 

Program MEPI je sestavljen iz štirih aktivnosti oz. področij. To so šport, veščina, 

prostovoljno delo in odprava. Vsa štiri področja so vključena v vse stopnje, tako bronasto, 

srebrno in zlato (glej Sliko 3.1). Zadnja zlata stopnja se nadgradi še s projektom neznani 

prijatelj, ki traja pet dni oz. štiri noči in pomeni udeležbo v organizirani aktivnosti v 

nepoznanem okolju z neznanimi ljudmi. V Gimnaziji Škofja Loka so zlato odpravo združili 

skupaj s projektom neznani prijatelj. V Gimnaziji Škofja Loka poteka zlata odprava v mestu 

Truro na skrajnem zahodu Anglije. Tema, s katero se bodo ubadali na letošnji odpravi, je 

energija in alternativni viri ter varstvo okolja v okviru trajnostnega razvoja regije. Pri 

Gimnaziji Škofja Loka gre za izmenjavo dijakov mepijevcev, se pravi angleških in slovenskih 

dijakov. Angleški dijaki pridejo opravit zlato odpravo v Slovenijo, slovenski dijaki pa gredo 

opravit zlato odpravo v Anglijo. Poznamo pa tudi primer Gimnazije Kranj, ki je zadnjo zlato 

odpravo imela v državi Wisconsin v Ameriki. Mentorja programa MEPI v Gimnaziji Kranj 

sta tudi znana alpinista in športna pedagoga Marija in Andrej Štremfelj. 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili posamezno stopnjo programa. Vsaka zahteva več 

od udeleženca programa, kar pomeni, da se vložek v program MEPI s stopnjo povečuje. 

Mladi si cilje na posameznih stopnjah postavljajo glede na starost, sposobnosti, prednostne 

naloge. V program običajno stopiš v najlažjo bronasto stopnjo, lahko pa tudi direktno v 

srebrno ali zlato. Za vsako opravljeno stopnjo udeleženec programa MEPI dobi odlikovanje 

(glej Sliko 3.2), na koncu opravljene zlate stopnje pa še dodatno priznanje. 
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Slika 3.1: Prikaz stopenj programa MEPI 

 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (2015) 

Slika nam prikazuje stopnje programa MEPI glede na najnižjo starost, ki omogoča, da se 

mladostnik programa lahko udeleži.  

Kaj zahteva posamezna stopnja od udeleženca (MEPI 2015): 

BRONASTA STOPNJA:  

 udeležijo se je lahko mladi, ki so stari nad 14 let, 

 udeležba ne sme biti krajša od šest mesecev, 

 udeleženec mora doseči cilje pri vseh štirih izzivih (prostovoljstvo, veščine, šport, 

odprava), 

 v prostovoljstvu, veščini in športu mora biti dejaven vsaj tri mesece, 

 enega od izzivov mora slediti vsaj šest mesecev, 

 odprava traja dva dneva oz. eno noč. 
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SREBRNA STOPNJA: 

 udeležijo se je lahko mladi, ki so stari nad 15 let, 

 udeleženec mora doseči cilje pri vseh štirih izzivih (prostovoljstvo, veščine, šport, 

odprava), 

 v prostovoljstvu, veščini in športu mora biti dejaven vsaj šest mesece, 

 odprava traja tri dni oz. dve noči, 

 če udeleženec programa vstopi direktno v srebrno stopnjo (ni predhodno delal 

bronaste stopnje), mora biti pri eni od treh aktivnosti, prostovoljstvu, veščini ali 

športu, dejaven dodatnih šest mesecev,  

 stopnjo se lahko zaključi najhitreje v šestih mesecih, če je udeleženec pridobil že 

predhodno bronasto priznanje, ali v 12 mesecih, če je v program vstopil direktno. 

 

ZLATA STOPNJA: 

 udeležijo se je lahko mladi, ki so stari nad 16 let, 

 udeleženec mora doseči cilje pri vseh petih izzivih (prostovoljstvo, veščine, šport, 

odprava in neznani prijatelj), 

 v prostovoljstvu, veščini in športu mora biti dejaven vsaj dvanajst mesecev,  

 če udeleženec programa vstopi direktno v zlato stopnjo (ni predhodno delal 

srebrne stopnje), mora biti pri eni od treh aktivnosti, prostovoljstvu, veščini ali 

športu, dejaven dodatnih šest mesecev, 

 odprava traja štiri dni oz. tri noči, 

 projekt neznani prijatelj traja pet dni in štiri noči in pomeni udeležbo v 

organizirani aktivnosti v nepoznanem okolju z neznanimi ljudmi, 

 stopnjo se lahko zaključi najhitreje v 12 mesecih, če je udeleženec pridobil že 

predhodno srebrno priznanje, ali v 18 mesecih, če je v program vstopil direktno 

(MEPI 2015). 
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Slika 3.2: Odlikovanja programa MEPI 

 

Vir: MEPI (2015) 

Odlikovanja so narejena v obliki značke, ki jo lahko pripneš na oblačilo.  

Kot vsak program ima tudi program MEPI (MEPI 2015) svoj indeks dosežkov in vpisno 

mapo. V indeks dosežkov se vpiše napredek udeleženca skozi program, v vpisno mapo pa 

udeleženec shranjuje plan svojih aktivnosti. Ocenjevalec oz. mentor zapiše svojo oceno o 

dosežku udeleženca programa MEPI. Neuspeh se ne zabeleži. Udeleženca se ocenjuje glede 

na izpolnjevanje osnovnih zahtev, glede na stopnjo razumevanja in zavedanja o opravljeni 

aktivnosti na določenem področju. Za vključitev v program MEPI je treba plačati pristopnino 

25 evrov. Vsi ostali stroški so vezani glede na dejavnosti, ki jih posameznik opravlja. To so v 

glavnem stroški povezani s prevozom, prehrano in opremo (MEPI 2015). 

Do danes je v Sloveniji v program vključenih že več kot 3500 mladih in podeljenih je bilo že 

več kot 1200 priznanj MEPI. Tabela 3.1 prikazuje gibanje števila mladostnikov, ki so aktivni 

oz. so vstopili v program MEPI ter število mladostnikov, ki so v posameznem letu prejeli 

priznanje MEPI na vseh treh stopnjah. (Društvo MEPI 2015) 

Tabela 3.1: Prikaz gibanja števila udeležencev od 2001 do 2012  

Vir: Društvo MEPI (2015) 

Iz Tabele 3.1 lahko razberemo, da je število aktivnih skozi leta naraščalo vse do leta 2005, 

potem je v letih 2006/07 padlo na 193 aktivnih. Po letu 2007 pa je število aktivnih spet 

št. udeležencev 2001 2002 2003 2004 2005 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

št. aktivnih 0 36 4 216 312 193 193 410 430 450 480 400

št. vstopnikov 23 16 35 198 240 176 176 391 398 380 390 330
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naraščalo vse do leta 2012, ko je padlo iz 480 na 400 aktivnih oseb. Razlogov za upad 

udeležencev v programu MEPI je lahko več: neučinkovitost samega programa, 

neprepoznavnost programa ali pa upad natalitete v državi. 

V program MEPI (Skavti 2015) so lahko vključeni različni izvajalci: osnovne šole, srednje 

šole, nevladne organizacije in podjetja. Licenco dobijo, ko izpolnijo temeljne zahteve. 

Medsebojno sodelovanje med njimi na vseh področjih je zaželjeno. V kolikor udeleženci ne 

zaključijo svojih dejavnosti na eni inštituciji, lahko svoje sodelovanje nadaljujejo na drugi 

licenčni organizaciji. Vsekakor jih je pri tem potrebno spodbujati, da uspešno 

zaključijo(Skavti 2015). 

Tabela 3.2 nam prikazuje seznam licenčnih izvajalskih inštitucij programa MEPI na dan 20. 4. 

2015, ki je urejen po kronološkem redu pridobitve licence. Iz tabele razberemo, da se je MEPI 

v Sloveniji pojavil leta 2004 in da je prav Gimnazija Škofja Loka (kjer smo dobili udeležence 

za naše intervjuje) ena izmed prvih licenčnih izvajalcev programa MEPI.  

Od 51 licenčnih izvajalcev v Sloveniji je od tega 21 osnovnih šol, kar predstavlja 41% vseh 

vključenih, 20 srednjih šol, kar predstavlja 40% vseh vključenih, 9 nevladnih organizacij, kar 

predstavlja 17% vseh vključenih in 1 podjetje, kar predstavlja 2% vseh vključenih izvajalcev 

v programu MEPI.  

Program se je zaenkrat razvil v naslednjih regijah: Gorenjski, Osrednje slovenski, Obalno-

kraški, Jugovzhodni Sloveniji, Savinjski regiji in Zasavju. Na Gorenjskem je vključenih 22 

izvajalcev, kar predstavlja 43% vseh vključenih, v Osrednje slovenski regiji je vključenih 17 

izvajalcev, kar predstavlja 33% vseh vključenih, v Obalno-kraški regiji so vključeni 4 

izvajalci, kar predstavlja 8% vseh vključenih, v Jugovzhodni Slovenji je vključen 1 izvajalec, 

kar predstavlja 2% vseh vključenih, v Savinjski regiji so vključeni 4 izvajalci,  kar predstavlja 

8% vseh vključenih in v Zasavju sta vključena 2 izvajalca, kar predstavlja 4% vseh 

vključenih. Zadnja 2% sta namenjena nacionalni organizaciji Združenju slovenskih skavtov in 

skavtinj, ki pa deluje na področju celotne Slovenije. Iz teh podatkov razberemo, da program 

ne deluje enakomerno na področju celotne države. Nobenega izvajalca ni v Pomurski, 

Podravski, Koroški,  Posavski, Primorsko-notranjski in Goriški regiji.  
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Leta 2014 se je vključilo v program MEPI v Sloveniji kar 20 izvajalcev, se pravi 39% vseh 

vključenih, s 7 izvajalci oz. 14% vključenih mu sledi leto 2007 in nato že leto 2015 (podatki 

zbrani do 20.4.2015) s 5 vključenimi, kar predstavlja 10% vseh vključenih izvajalcev. V vseh 

ostalih letih so odstotki precej manjši. 

Tabela 3.2: Seznam licenčnih izvajalskih inštitucij programa MEPI na dan 20. 4. 2015,  po 

kronološkem redu pridobitve licence 

 

Vir: Skavti (2015) 

zap. št. Licenčni izvajalci programa MEPI vrsta regija v programu od

1 Šolski center Kranj SŠ Gorenjska 2004

2 Gimnazija Škofja Loka SŠ Gorenjska 2004

3 Srednja šola Domžale SŠ Osrednje slovenska 2004

4 Osnovna šola Škofja Loka - Mesto OŠ Gorenjska 2004

5 Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka SŠ Gorenjska 2004

6 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik OŠ Osrednje slovenska 2005

7 Osnovna šola Železniki (LAS Železniki) OŠ Gorenjska 2006

8 Osnovna šola Marije Vere Kamnik OŠ Osrednje slovenska 2006

9 Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja OŠ Osrednje slovenska 2006

10 Gimnazija Jesenice SŠ Gorenjska 2007

11 Osnovna šola Naklo OŠ Gorenjska 2007

12 Osnovna šola Orehek Kranj OŠ Gorenjska 2007

13 Osnovna šola Antona Ukmarja Koper OŠ Obalno-kraška 2007

14 Osnovna šola Venclja Perka Domžale OŠ Osrednje slovenska 2007

15 Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana OŠ Osrednje slovenska 2007

16 Britanska mednarodna šola v Ljubljani d.o.o. D.O.O. Osrednje slovenska 2007

17 Gimnazija Kranj SŠ Gorenjska 2008

18 Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka OŠ Gorenjska 2010

19 Srednja tehniška šola Koper SŠ Obalno-kraška 2011

20 Gimnazija Bežigrad (Mednarodni oddelek) Ljubljana SŠ Osrednje slovenska 2011

21 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja Vas OŠ Gorenjska 2012

22 Gimnazija Franceta Prešerena Kranj SŠ Gorenjska 2012

23 Osnovna šola Dekani SŠ Obalno-kraška 2012

24 Planinsko društvo Piran NVO Obalno-kraška 2012

25 Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor OŠ Gorenjska 2013

26 Šolski Center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana SŠ Osrednje slovenska 2013

27 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj OŠ Gorenjska 2014

28 Gimnazija Novo mesto SŠ Jugovzhodna Slovenija 2014

29 Srednja zdravstvena šola Celje SŠ Savinjska regija 2014

30 Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana SŠ Osrednje slovenska 2014

31 Gimnazija Vič SŠ Osrednje slovenska 2014

32 Gimnazija Celje - Center SŠ Savinjska regija 2014

33 Društvo za razvoj športa in počitniških dejavnosti DOMEN Kranj NVO Gorenjska 2014

34 Osnovna šola Vojke Šmuc Izola OŠ Gorenjska 2014

35 Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj OŠ Gorenjska 2014

36 Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI - Društvo GAHA Slovenija NVO Gorenjska 2014

37 Zavod O, zavod škofjeloške mladine NVO Gorenjska 2014

38 Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov NVO Nacionalna organizacija 2014

39 Občina Škofja Loka (LAS); Lokalni urad Škofja Loka NVO Gorenjska 2014

40 Osnovna šola Preska OŠ Osrednje slovenska 2014

41 Osnovna šola Jurija Vege Moravče OŠ Osrednje slovenska 2014

42 Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana NVO Osrednje slovenska 2014

43 Osnovna šola Domžale OŠ Osrednje slovenska 2014

44 III.Osnovna šola Celje OŠ Savinjska regija 2014

45 Zveza tabornikov Slovenije NVO Osrednje slovenska 2014

46 Šolski center Celje -Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije SŠ Savinjska regija 2014

47 Gimnazija Moste SŠ Osrednje slovenska 2015

48 Srednja šola Zagorje SŠ Zasavje 2015

49 Uršulinski samostan Sv. Duh NVO Gorenjska 2015

50 Šolski center Škofja Loka SŠ Gorenjska 2015

51 Osnovna šola Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi OŠ Zasavje 2015
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3.2 Pomen in koristi programa 

Program MEPI mlade opremi z različnimi veščinami, izkušnjami, znanji, vrednotami, 

komunikacijskimi sposobnostmi, ki jih ne morejo pridobiti pri formalni izobrazbi skozi 

šolanje oz. jih pridobijo v takšni obliki v manjši meri. Neformalno druženje v prostem času je 

primeren način, da se mladi z veseljem in povsem prostovoljno odločijo za vključitev. 

Filozofija programa MEPI temelji na 10 načelih (MEPI 2015): 

 Netekmovalnost – udeleženec programa ne tekmuje z drugimi, ampak le sam s 

seboj. Pri dosegu cilja se sooča z odločnostjo, vztrajnostjo in zmogljivostjo. 

 Splošna dostopnost – program je dostopen mladim od dopolnjenega 14. leta do 

25 let, ki imajo željo po vključitvi. 

 Prostovoljnost – v program se mladi vključujejo povsem prostovoljno. Program 

se izvaja v prostem času mladih. Za dosego cilja dobijo priznanje. 

 Prilagodljivost – v program so vključeni udeleženci, mentorji in inštruktorji. Med 

seboj so zelo povezani, saj postavljalo cilje na posameznih štirih področjih glede 

na sposobnosti, prednostne naloge in starost udeleženca. 

 Uravnoteženost – v programu se prepletajo štiri različna področja, ki mladim 

omogočajo vsestranski razvoj. 

 Stopnjevanje zahtevnosti – z napredkom v naslednjo stopnjo se poveča vložek 

udeleženca programa za dosego cilja. Vsaka naslednja stopnja je zahtevnejša. S 

tem udeleženec poveča trud, predanost in odgovornost vložka v program. 

 Usmerjenost k dosežkom – zaključitev programa predstavlja udeležencu izziv. 

Izziv mora biti ravno prav zastavljen, da ni prelahek ali pretežak. 

 Osebni razvoj – program mlade opremi z veščinami, znanjem izkušnjami, kot so 

komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, 

vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost. 

 Maraton in ne sprint – program je usmerjen k postopnemu doseganju ciljev in s 

tem napredovanju v višjo stopnjo. Progam od udeleženca zahteva vztrajnost in 

predanost in navsezadnje navdušenje, da ga bo uspešno opravil v daljšem 

časovnem obdobju. Občutek osebne zmage in zadovoljstva ob dosegu ciljev in 
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preseganju pričakovanj ter lastnih zmožnosti udeležencu programa ostane za vse 

življenje.  

 Zabava/prijetnost – mladi se največ in najhitreje naučijo skozi zabavo in med 

vrstniki. V takem okolju in s temi ljudmi se dobro počutijo, saj pozitivno vplivajo 

na njih. Poleg tega pa so za dobro vzdušje in širjenje ter učenje pomembnih 

izkušenj pomembni tudi mentorji in inštruktorji, vključeni v program MEPI. 

(MEPI 2015) 

Slika 3.3: Zlata odprava MEPI 

 

Vir: Nahtigal, osebni arhiv (2015) 

 

Na sami odpravi je več kontrolnih točk, na katerih mepijevce pričakajo mentorji in inštruktorji 

programa MEPI. Na zgornji sliki (slika 3.3) inštruktor programa MEPI v Gimnaziji Škofja 

Loka, štabni vodnik Valter Likar, na eni od kontrolnih točk usmerja mepijevce na začrtani 

poti. Udeleženki imata v rokah zemljevid s planom poti, ki jo morata osvojiti za dosego cilja. 
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Slika 3.4: Tabor odprave MEPI 

 

Vir: Nahtigal, osebni arhiv (2015) 

Na odpravi, ki so različno dolge, mladi naredijo tabore v naravi. Na sami poti so opremljeni s 

šotori in nujno opremo za preživetje v naravi. Na primernem mestu se utaborijo. Tabor na 

sliki 3.4 je postavljen nekje na Soriški planini. Njihova pot je bila: Škofja Loka–Soriška 

planina–hrib Vogel–Bohinjsko jezero.  

Slika 3.5: Prikaz veščine inštruktorja odprave 

 

Vir: Nahtigal, osebni arhiv (2015) 
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Na odpravi mepijevci pridobijo ogromno novih znanj in izkušenj. Slika prikazuje inštruktorja, 

štabnega vodnika Valterja Likarja, ki mladim prikazuje, kako si iz naravnih materialov 

zgradijo udoben in praktičen tabor. Pridobljene izkušnje jim lahko služijo tudi v nadaljnjem 

življenju. 

Koristi, ki jih program MEPI doprinese mladim (MEPI 2015): 

 pridobijo nove izkušnje in veščine, 

 prepoznavajo svoje zmogljivosti in pomanjkljivosti, 

 pridobijo boljšo samopodobo in večjo samozavest, 

 spoznajo nove interesne dejavnosti, veščine, športe, 

 spoznajo, kaj je zdrav življenjski slog, 

 ohranjajo stik z vrstniki in sklepajo nova prijateljstva, 

 razvije se jim čut do sočloveka, 

 naučijo se prevzemati odgovornost, 

 spoznajo se z vrednotami, kot sta solidarnost in timsko delo, 

 ohranjajo stik z okolico in naravo ter se zavejo njunega pomena, 

 pomaga odvrniti od raznih odvisnosti, 

 v tujini opravljen program služi kot pripomoček za hitrejšo zaposlitev (MEPI 

2015).  

Po navedbah Zavoda MEPI so številne raziskave pokazale, da vse naštete koristi pozitivno 

vplivajo na mlade, in sicer izboljšajo šolski uspeh, povečajo možnost zaposlitve, spodbujajo 

med vrstniško druženje, spodbujajo željo po učenju in podpirajo strpnost. Program MEPI prav 

tako pozitivno vpliva na področju preprečevanja deviantnega vedenja in s tem lažje ponovne 

vključitve v družbo ter deluje preventivno proti nasilju v družini kot tudi proti zlorabi drog. 

(MEPI 2015)  

Vpliv programa MEPI so raziskovale različne ustanove navaja organizacija Intaward. Z 

raziskavami so ugotovili predvsem pozitivne učinke programa. Skupina mladih z univerze 

Surrey v Združenem kraljestvu trenutno opravlja raziskavo na tematiko vpliva programa 

MEPI na medkulturni dialog in razumevanje med mladimi v petih različnih državah znotraj 

Evrope, Mediterana in regije arabskih držav. Projekt bo trajal dve leti in bo dal odgovore na 
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vprašanje: Kako lahko MEPI združi in izboljša razumevanje ter socialno vključitev različnih 

mladostnikov, ki prihajajo iz različnih ozadij? (The Duke of Edinburgh's International Award 

Foundation 2012) 

Intaward piše tudi o raziskavi kako vpliva MEPI na razvoj osebnosti mladih in prihaja iz 

Avstralije. Anketa je bila narejena leta 2011 v Avstraliji in je pokazala, da je več kot 75 % 

udeležencev programa MEPI zaskrbljenih glede klimatskih sprememb, vendar pa jih program 

MEPI povezuje z okoljem ter jih spodbudi, da ukrepajo. Eden od udeležencev je komentiral: 

»Zaradi MEPI-ja sem začel hoditi v naravo ter do nje ustvaril čudovit odnos.« Ta občutek 

ukrepanja je lahko temelj za velike predanosti. Ugandske skavte so leta 2011 na njihovi zlati 

odpravi spremljali naporno vreme in nevarne ceste. Njihovo epsko potovanju je potekalo od 

Ugande do Švedske. Napolnjeni s slo po izboljšanju okolja so na svoji poti posadili 100.000 

dreves ter domačine navdihnili, da bodo še sami nadaljevali taka dejanja. (The Duke of 

Edinburgh's International Award Foundation 2012) 

Za mladostnike, ki vsako leto sodelujejo pri programu MEPI, so prednosti doseganja katere 

koli stopnje neomejene. Tukaj je težko vse zapisati, vsekakor pa bo udeležencem poleg 

zabave doseganje novih stvari pomagalo zgraditi samozavest ter razviti uporabne veščine, 

spoznavanje novih ljudi jih bo navdihnilo ter ustvarilo dolgotrajna prijateljstva in navsezadnje 

lahko program MEPI pomaga pri vpisu na fakulteto, univerzo ali pri iskanju službe. 

Enostavno program MEPI pomaga na poti do produktivne in uspešne prihodnosti. Mnogi 

udeleženci programa MEPI pravijo, da spreminja življenje:  

»Končanje tako bronaste kot zlate stopnje MEPI me je naučilo, da so izzivi in bolečina 

na poti le začasni; uspeh pa traja vse življenje! MEPI mi je pomagal oblikovati sebe 

takšnega, kot sem danes. Sploh si ne znam predstavljati, kaj bi počel danes, če ne bi bil 

del programa MEPI; ne bi sklenil toliko prijateljstev, ne bi imel toliko uspeha v 

zaposlovanju in definitivno ne bi bil tako samozavesten, kot sem.« (Tanglwst Melville, 

dokončal bronasto in zlato stopnjo) (The Duke of Edinburgh's Award (DOFE) 2015) 

 

 

 



Nahtigal, Klavdija. 2015. »MEPI - aktivno preživljanje prostega časa za mlade.«  

Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

32 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

 

 

4.1 Raziskovalni problem in opredelitev ciljev 

 

Namen empiričnega dela diplomske naloge je podrobneje raziskati vpliv programa MEPI na 

osebnosti razvoj mladega človeka. Predvsem želimo raziskati, kako sodobna tehnologija 

vpliva na osebnostni razvoj mladine, kakšne so posledice in kako jih lahko lajšamo oz. 

omilimo. Kot preventivno obliko preživljanja aktivnega prostega časa za mlade predstavljamo 

program MEPI. V ta namen smo izvedli intervjuje na določenem vzorcu ljudi, ki so vključeni 

v program MEPI.  

 

Cilji raziskave so naslednji: 

 ugotoviti, kako mladi danes preživljajo prosti čas, 

 kakšne so posledice sodobne tehnologije, 

 kako se obvarovati pred negativnimi vplivi sodobne tehnologije.  

Čez celotno delo bomo lahko razbrali teoretični in praktični vidik programa MEPI in njegov 

vpliv na osebno rast mladega človeka. Teoretični del našega raziskovanja nam bo prinesel 

odgovore na vprašanja: kaj je program MEPI, kdaj se je pojavil, kako deluje, kakšen je njegov 

namen in kaj doprinese k kakovosti življenja mladih. V praktičnem delu bomo dobili 

analitični prikaz petih intervjujev, ki smo jih naredili z osebami, ki so vključene v program 

MEPI v Sloveniji, se pravi z vodjem odprav, štabnim vodnikom Valterjem Likarjem – 

pripadnikom Slovenske vojske, z mentorico in voditeljico programa MEPI na Gimnaziji 

Škofja Loka Matejo Prevodnik Mayland in tremi dijaki, ki so vključeni v ta program. S 

kodiranjem bodo prikazani ključni elementi, ki nam bodo dali odgovor na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje. 
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Pri raziskovanju problema smo si zastavili tri glavna raziskovalnih vprašanja.  

Ta vprašanja so: 

Vprašanje 1: Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka? 

Vprašanje 2: Kako obvarovati mlade pred psihičnimi in fizičnimi boleznimi, katerih vzrok je 

tudi neaktivno preživljanje prostega časa? 

Vprašanje 3: Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

 

 

5 METODOLOGIJA  

 

 

5.1 Raziskovalne metode 

 

Za raziskavo smo uporabili kvalitativno metodo pol strukturiranih intervjujev, ki smo jih na 

podlagi transkriptov petih intervjujev analizirali (kodirali) z obstoječimi sekundarnimi podatki 

iz raziskav in teorij ter razprav o aktivnem preživljanju prostega časa mladih in vlogi 

programa MEPI pri tem. 

5.2 Raziskovalni vzorec 

 

Za intervju smo izbrali osebe, ki so vključene v program MEPI. Dve osebi sta udeleženi kot 

mentorja oz. voditelja programa MEPI, ostale tri osebe pa opravljajo program MEPI. Ena 

oseba je zaposlena v Gimnaziji Škofja Loka kot profesorica in je vključena v program prek 

službene obveze. Ena oseba je zaposlena v Slovenski vojski kot štabni vodnik in je v program 

vključen prek službene dolžnosti. Ob tem lahko poudarim, da sta obe osebi, ki sta prek svojih 

služb vključeni v program MEPI, povedali, da to ni bilo edino merilo za vključitev v program 

MEPI, ampak da oba rada sodelujeta v projektih z mladimi, da jim s tem lahko posredujeta 
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svoje znanje in izkušnje. Ostale tri osebe so dijaki 4. letnika Gimnazije Škofja Loka in so v 

program vključeni prostovoljno prek šole. Pri izboru nismo imeli drugega ključa kot v 

intervju vključiti direktne »uporabnike« programa MEPI.  

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki so bili zbrani s pomočjo kvalitatitvne raziskave, in sicer intervjuja. Pri tej obliki 

intervjuja nismo uporabljali do potankosti vnaprej pripravljenega vprašalnika, ta je bil zgolj 

vodilo oz. predloga za intervju. Z intervjuvancem smo bili v neposrednem stiku, vsem 

vprašanim so bila postavljena enaka usmeritvena vprašanja z določenimi podvprašanji, 

odvisno od tega, kako je pogovor stekel. Vsa vprašanja in odgovore smo si beležili pisno in s 

snemanjem. Za tak način smatramo, da bo tudi v naši nalogi zagotavljal primerljivost 

odgovorov za kasnejšo kakovostno obdelavo ter analizo. 

Kvalitativno metodo za raziskavo ali pol strukturirane intervjuje smo izvedli v skladu z 

dogovorom z intervjuvanci. Vse intervjuje smo izvedli na podlagi njihovega predhodnega 

dovoljenja. Izbor lokacij smo prepustili njim. V štirih primerih so se vprašani odločili za 

miren lokal, kjer smo lahko v miru poklepetali. V enem pa smo intervju izvedli v domačem 

okolju. 

Intervjuje smo naredili z dvema vodjema program MEPI in tremi dijaki, ki ta program 

obiskujejo v Gimnaziji Škofja Loka, na različnih lokacijah. Najbolj smo bili navdušeni nad 

lokacijo intervjujev, ki smo jih opravili z vodjema programa MEPI. Bili smo na samem 

prizorišču dogajanja, na odpravi v vasi Artviže na Primorskem. Po celodnevnem spremljanju 

odprave smo intervju naredili v bližnjem gostišču. Intervju za enega dijaka smo imeli v 

domačem okolju, ker je naš sorodnik. Dve dijakinji smo intervjuvali v njunem lokalnem 

gostišču. Vsi intervjuji so bili opravljeni v poznem popoldanskem času. 

5.4 Postopek obdelave podatkov  

 

Najprej smo posnete intervjuje analizirali tako, da smo jih prepisali po posnetku kot transkript 

brez mašil in osebnih »vložkov« v pogovoru. V drugem koraku smo transkript razdelili na 



Nahtigal, Klavdija. 2015. »MEPI - aktivno preživljanje prostega časa za mlade.«  

Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

35 

 

sestavne dele oz. enote kodiranja. Iz postavljenih vprašanj intervjuvancem smo izluščili 

ključne pojme in jih prikazali v tabeli. 

 

Tretji korak urejanja gradiva smo opravili tako, da smo za enote določili pojme glede na 

odgovore intervjuvancev in jih nato pretvorili v kategorije. Kategorije in pojme smo povezali 

v njihovi soodvisnosti. Tak zgoščen tekst z združenimi odgovori na vsa vprašanja smo nato 

analizirali in navedene odgovore uporabili za ugotovitev, ali potrjujejo naše trditve o 

programu MEPI.  

5.5  Časovnica za izdelavo raziskovalne naloge 

 

S pomočjo časovnice smo prikazali terminski pregled dejavnosti skozi izdelavo diplomske 

naloge. Kot že omenjeno, so bili navdih za izbor teme otroci, ki obiskujejo programa MEPI.  

 

Gradivo in literaturo smo dobili v knjižnici in na internetu. Sledila je določitev glavnega 

raziskovalnega vprašanja, in sicer kako program MEPI vpliva na osebnostno rast mladega 

človeka. Odgovore smo dobili z intervjuji, ki smo jih opravili z mentorji in dijaki programa 

MEPI na Gimnaziji Škofja Loka. Osebe smo povabili k pogovoru prek e-pošte s kontaktnim 

pismom. Seveda smo jih predhodno poklicali in vprašali, ali so sploh pripravljeni sodelovati 

pri intervjuju na to temo. Vsem smo razložili, da se jim osebno ni treba razkriti, vendar se 

nihče ni odločil za to, tako da so v diplomski nalogi vse osebe resnične. Po zbranih podatkih 

smo iz intervjujev naredili transkripte. To nam je vzelo zelo veliko časa, ker smo morali 

prepisati posnete vsebine. S kodiranjem smo prišli do naših ugotovitev, ki so zapisane v 

sklepu diplomske naloge. 
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Tabela 5.1: Časovnica za izdelavo raziskovalne naloge 

2014/2015 

Časovni potek izdelave 

naloge 

15. 8.–

1. 10.  

2014 

1. 10.–

20. 10.  

2014 

20. 

10.–1. 

11.  

2014 

20. 

10.–1. 

11.  

2014 

4. 12.  

2014 

11. 6.–

1. 8.  

2015 

20. 8.–

25. 8.  

2015 

Sep. 

2015 

Izbor teme in začetek 

zbiranja gradiva 
        

Pregled strokovne 

literature 
        

Pregled predhodnih 

raziskav 
        

Določitev raziskovalnega 

problema 
        

Določitev raziskovalnih 

vprašanj 
        

Opredelitev cilja in 

namena 
        

Izbor in utemeljitev 

metode raziskovanja 
        

Kontaktno pismo         

Priprava usmeritvenih 

vprašanj 
        

Zbiranje podatkov         

Analiza zbranih podatkov         

Pisanje poročila         

Predstavitev rezultatov         

Vir: Nahtigal, osebni arhiv (2015) 

Zgornja Tabela 5.1 prikazuje časovnico izdelave naše raziskovalne naloge. Časovnica je 

terminološko razdeljena na posamezna opravila naše diplomske naloge.  
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

 

Ugotovitve raziskovalne naloge so navdušujoče. Vse osebe so navdušene nad programom 

MEPI, kar nas je presenetilo.  

 

Skozi serijo vprašanj je razbrati, da se isti pojmi večkrat ponovijo in s tem sorazmerno tudi 

kategorije:  

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da je aktivno preživljanje prostega časa 

pomemben dejavnik za mlade in njihov razvoj. Glavni razlogi, zakaj, so: da 

pridobivajo veščine za kasnejše življenje, da pridobivajo socialne sposobnosti in 

postanejo bolj družabni, da se zavedajo, kako družba funkcionira, da se ne 

dolgočasijo, da se izognejo raznim odvisnostim, da se srečajo s stvarmi, ki jih ne 

podoživijo med samim študijem, da postanejo samostojni, timski in zaupljivi. Dijaki 

so predvsem videli prednost v tem, da aktivnost pozitivno vpliva na njihovo zdravje in 

so tako bolj odporni. Eden od dijakov pa je aktivno preživljanje prostega časa opisal 

kot raziskovanje s preseganjem limitov v življenju. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da je vpliv sodobne tehnologije lahko pozitiven 

ali negativen. Predvsem so imeli vsi isto mnenje, da gre za pozitivno uporabo takrat, 

kadar služi učenju oz. pridobivanju informacij. Če je uporaba sodobne tehnologije 

predozirana, je vpliv negativen in lahko vodi v odvisnost. Obe vodji programa sta se 

strinjali, da nam računalnik samo poda informacijo, ne more pa nam dati izkustev, ki 

so pomembna za življenje. Zanimivo je razmišljanje enega dijaka, ki omenja zdajšnjo 

generacijo mladih kot generacijo, ki bi vse naredila po liniji najmanjšega napora z 

obrazložitvijo, da je lažje preživljati prosti čas za računalnikom kot pa iti ven in tudi 

lažje je navezati virtualne stike kot realne. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da program MEPI predstavlja aktivno 

preživljanje prostega časa za mlade. Vsi so navedli iste razloge, se pravi, ker vsebuje 

dejavnosti, kot so šport, veščine, prostovoljstvo in odprava. Ena oseba je povedala, da 

tudi zato, ker je program ponujen in dostopen vsem. Vsi trije dijaki pa so bili istega 

mnenja, da je aktivno predvsem zato, ker se dejavnosti ne opravljajo doma.  
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 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da mladim vključitev v program MEPI pomeni 

druženje in udeležbo na odpravi v Anglijo. Ena oseba je izpostavila, da vključitev v 

program MEPI mladim pomeni predvsem opravljanje več dejavnosti hkrati. Najbolj so 

mladi pozitivno presenečeni nad prostovoljstvom. Ena od oseb je povedala, da dijaki, 

ki obiskujejo MEPI, vzamejo ta progam za sprostitev, eni za izziv, drugi da dosežejo 

določene rezultate. Vsi trije dijaki so se v program MEPI vključili zaradi druženja in 

zabave. 

 Tri osebe od petih so povedale, da po uspešnem zaključku programa MEPI dobiš 

priznanje MEPI, ki ima veliko težo predvsem v Angliji. S tem priznanjem lažje dobiš 

zaposlitev. Pri nas to še ni v veljavi. Ena oseba je trdila, da program sporoča, da nisi 

hodil samo v šolo, ampak da si naredil tudi nekaj zase in nekaj dosegel. Vsi trije dijaki 

vidijo korist programa MEPI v boljšem preživljanju prostega časa in pogostejšem 

druženju ter spoznavanju novih prijateljev. Eden od dijakov je omenil, da program 

MEPI doprinese dve vrednoti: tovarištvo in vztrajnost. 

 Na vprašanje kako MEPI vpliva na osebnostno rast mladega človeka so imeli dijaki 

težave pri odgovoru. Eden sploh nič ni odgovoril, drug ni znal, tretji dijak pa je 

omenil, da ta program mladega človek predvsem utrdi in mu omogoča živeti z naravo. 

Ostala dva intervjuvanca sta bila enakega mnenja, da mladi pridobijo samozavest in 

samopodobo. Ena oseba je izpostavila, da program vpliva predvsem na razširitev 

socialnih omrežij. Poleg tega jih timsko delo prisili v prilagajanja in pomoč drug 

drugemu, ker so danes mladi preveč individualisti. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da jim pridobljene veščine iz programa MEPI 

koristijo kot popotnica v življenju. Tri osebe so povedale, da jim program MEPI 

koristi predvsem pri pridobivanju samozavesti, ostali dve pa, da jima pridobljene 

veščine koristijo predvsem pri timskem delu, kjer moraš biti prilagodljiv in vztrajen. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da je program zasnovan tako, da lahko mlade 

preventivno zavaruje pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi. Vsi trije dijaki vidijo 

preventivo predvsem kot vključitev oz. stik z mladimi, se pravi druženje z vrstniki ter 

spoznavanje dobrih vzornikov, dobrih stvari in dobrih vrednot. Ena od oseb je 

povedla, da če ima oseba predispozicije za psihične bolezni, je na dobri poti, da do 

tega ne pride s pomočjo vključitve v program MEPI. Ena od oseb pa je izpostavila, da  
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ne deluje  preventivno samo na fizično aktivnost, npr. gibanje, ampak da morajo dijaki 

v danih situacijah tudi več razmišljati in s tem se tudi umsko bolj razvijajo. 

 Vse intervjuvane osebe dobro poznajo program MEPI. Vsi so našteli različne veščine 

in športe. Poleg tega imajo še prostovoljstvo in odpravo. Fizične aktivnosti so ples, 

taborniki, pilates, streljanje, sabljanje, varstvo otrok, gasilstvo, košarka, nogomet, 

pevki zbor itd. Psihične aktivnosti pa so lahko prisotne na dveh področjih. Prvo je 

miselno področje, ki se kaže z vključitvijo v novinarski ali računalniki krožek, drugo 

področje pa se kaže z vzdržljivostjo in vztrajnostjo na odpravah. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da ima program MEPI prednosti, kot so: timsko 

delo, druženje z vrstniki, pridobitev samospoštovanja in dobre samopodobe, fizična 

okrepitev. Ena od oseb je povedala, da je prednost tudi, da se mladi srečajo z 

vsakodnevnimi dolžnostmi, ki jih danes malo zanemarjajo, in da dobijo čut za 

sočloveka pri opravljanju prostovoljstva. Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da 

nekih velikih slabosti ni. Dve dijakinji sta se strinjali, da bi lahko izbrali boljši termin 

odprave, ki je zdaj konec junija, ko je veliko dela v šoli. Po drugi strani pa sta rekli, da 

je v bistvu ta termin dober zaradi vremena in je vse skupaj res težko uskladiti. Ena 

oseba je izpostavila, da je lahko edina slabost, ki jo vidi, poškodba, kar pa se ti lahko 

konec koncev zgodi tudi doma, ko delaš. Ena oseba pa je izpostavila slabost, ki je 

nekako vezana na kateri koli program, in sicer, da se posameznik ne more vključiti v 

skupino oz. da je skupina tako močna, da nekoga izločijo. 

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da program MEPI vpliva na osebnostni razvoj 

mladega človeka. Ena oseba je povedala, da vpliva predvsem na samopodobo, 

samozavest, organiziranost, timsko delo, prevzemanje odgovornosti. En dijak je 

izpostavil, da vpliv čuti kot izpolnitev vrednot v smislu, da nekaj pridobiš in daješ 

vrstnikom.  

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da je program MEPI primeren za aktivno 

preživljanje prostega časa za mlade, predvsem zato, ker omogoča opravljanje različnih 

dejavnosti v enem programu. Eden od dijakov je povedal, da je to primeren program 

za mlade in ne otroke ravno zaradi tega, ker se od mladih v teh letih (od 14 naprej) že 

pričakuje, da so samostojni, samoiniciativni in zrelejši.  



Nahtigal, Klavdija. 2015. »MEPI - aktivno preživljanje prostega časa za mlade.«  

Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

40 

 

 Pri vprašanju glede prepoznavnosti programa MEPI so bila mnenja naših 

intervjuvancev zelo mešana. Vsi so se strinjali, da je program MEPI premalo 

prepoznaven, prav tako, da največji uspeh za promocijo programa dosežejo prav dijaki 

sami, ko širijo informacijo od ust do ust. Ena oseba je povedala, da ga mladi poznajo, 

zelo slabo pa ga poznajo starejši in javnost. Štiri osebe so rekle, da se za program 

MEPI običajno izve na informativnem dnevu šole. Dva dijaka sta se vpisala v 

program, zanj sta izvedela prav na informativnem dnevu. Ena dijakinja se je vpisala v 

program, ker ga je obiskoval njen brat in jo je navdušil. Ena oseba pa je povedala, da 

je prepoznavnost programa MEPI odvisna tudi od okolja, kjer se izvaja, in od 

vključitve občine vanj. Ena dijakinja je povedala, da je po njenem mnenju program 

MEPI bolj prepoznaven med gimnazijami, saj ne pozna nobenega, ki bi bil vanj 

vključen z drugih šol. Ena oseba je povedala, da sicer program MEPI ima svojo 

internetno stran, kjer lahko izveš vse o njem, vendar nihče od intervjuvanih dijakov za 

to stran sploh ni vedel.  

 Dva dijaka sta menila, da je vključitev v program MEPI konstantna in se ne spreminja 

kaj dosti. Ena dijakinja ni vedela, ali se povečuje ali zmanjšuje vključitev vanj. Ena 

oseba je povedala, da se št. oseb, vključenih v program, krepko povečuje in to 

predvsem na gimnazijah. Ena oseba pa, da je v bistvu povečevanje vključitev v 

program MEPI odvisno od uspešnosti zavoda pri njegovi širitvi. Po pokrajinah je 

program najbolj prepoznaven na Primorskem, v Ljubljani in na Gorenjskem. 

 Ena oseba je rekla, da moraš za navdušenje tega programa med mladimi najprej 

navdušiti profesorje, da bodo prepoznali njegovo vrednost kot prednost za mlade in 

sebe. Ena oseba je izpostavila, da lahko mlade za vključitev v ta program navdušijo 

pridobljene veščine in pozitivna prisotnost sodelujočih. Vsi trije dijaki pa bi svoje 

vrstnike navdušili s tem, da bi jim povedali, kako se imajo super, kako se smejijo in 

zabavajo. Prenos informacij poteka od ust do ust.  

 Vsi intervjuvanci so se strinjali, da pri samem programu ne bi ničesar spremenili, 

dodali, ukinili. En dijak je izpostavil, da bi mogoče dodali malo več neformalnega 

druženja med vključenimi dijaki. Ena dijakinja pa je omenila, da bi bila lahko v 

programu še kakšna izmenjava, kot je ta v Anglijo. 
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 Vse intervjuvane osebe ne izvajajo aktivnosti. Ena oseba je mentor in voditelj odprav, 

ena oseba je samo voditelj odprav, dva dijaka sta vključena kot udeleženca in 

organizatorja aktivnosti, ena dijakinja je samo udeležena v aktivnostih, ni pa 

organizatorka oz. vodja aktivnosti. 

 V program MEPI so se naše intervjuvane osebe vključile zaradi različnih razlogov. 

Dijaki so izpostavili tri že omenjene, se pravi: zaradi dobre predstavitve na 

informativnem dnevu, zaradi bratovega navdušenja in navdušenja drugih oseb. Ena 

oseba je povedala, da je hotela na ta način vzpostaviti stik z Anglijo, in ta program je 

po njenem primeren, saj omogoča opravljanje več dejavnosti hkrati. Eden od 

intervjuvanih je omenil, da je bil v prvi vrsti v program vključen po službeni dolžnosti, 

vendar je bil vanj povabljen ravno zato, ker je specialist za preživetje v naravi. S 

svojimi doživetimi izkušnjami in učenjem iz realnosti lahko tako pomaga mladim in 

ne samo vojski, kjer svoje znanje posreduje po uradni dolžnosti.  

 Vse intervjuvane osebe so se strinjale, da jim vključitev v program MEPI pomeni neki 

odnos, medsebojno druženje. Ena oseba je izpostavila, da ji program predstavlja 

oseben izziv, ker tako lahko spozna dijake tudi izven šolskih klopi. Dve osebi sta 

povedali, da skozi ta program prenašata svoje znanje na dijake in da sta zelo veseli, da 

jima je to omogočeno. Eden od dijakov je izpostavil, da zanj vključitev pomeni 

pridobitev priznanja MEPI in pa ostalih vrednot, kot so tovarištvo, samozavest in 

solidarnost. 

 Pri zadnjem vprašanju, ali bi še kaj dodali, so bili dijaki precej skopi z odgovorili. Dve 

dijakinji sta kratko in jedrnato odgovorili NE, da jima je vse v redu. En dijak je 

povedal, da je to ena izmed najboljših dejavnosti, kar jih je imel, in da mu ni žal, da se 

je vključil vanjo. Ena oseba je izpostavila, da naj bo program kot tak nespremenjen in 

naj še naprej deluje v taki obliki in s takimi pravili. Ena oseba pa je povedala, da mladi 

danes izgubljajo stik z vrstniki, stik s preživljanjem časa v naravi, stik z odgovornostjo 

in da je družba preveč materialistično naravnana, in prav ta program omogoča 

doživljanje te drugačnosti. Prav ta ista oseba je izpostavila, da so težave pri vzpodbudi 

profesorjev za vključitev v program MEPI, ker 90 % programa deluje na prostovoljni 

bazi in ni mogoče govoriti o kakšni finančni koristi. 
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V nadaljevanju predstavljamo primerjavo dobljenih ugotovitev s teoretičnim pregledom. 

Skozi teoretično predstavitev programa MEPI vidimo, da je program zasnovan za mlade, ki bi 

radi aktivno preživeli prosti čas zunaj zidov. Gre za program, v katerem so mladi lahko 

aktivni na različnih področjih in jim le-te predstavljajo oseben izziv, sprostitev, med vrstniško 

druženje in zabavo. Program mlade opremi z veščinami, znanjem in izkušnjami, ki so 

pomembna za nadaljnje življenje. Za dosego cilja programa ni pomemben čas, v katerem ga 

bodo uspešno zaključili, ampak vztrajnost in predanost. Program je organiziran v okolju in z 

ljudmi, ki pozitivno vplivajo na mlade in s katerimi se radi družijo. O vseh teh trditvah smo 

vprašali naše intervjuvane osebe. Vse trditve lahko skozi dobljene ugotovitve potrdimo. Naše 

osebe so resnično podoživele program v taki obliki, kot je predstavljen. V bistvu je bilo 

njihovo navdušenje še nad našimi pričakovanji. Udeleženci programa so radi obiskovali 

program, uživali so v naravi in se zabavali na taborih. Vsekakor je dobro vzdušje mladih v 

takem programu odvisno od njihovih mentorjev in inštruktorjev, kar profesorica Mateja 

Prevodnik Mayland in štabni vodnik Valter Likar vsekakor sta. Mladi so predvsem izpostavili 

bogate izkušnje štabnega vodnika Valterja Likarja, ki jih je delil z njimi. Z žarom v očeh so 

govorili o prigodah, ki so se jim zgodile na odpravah. In navsezadnje, če primerjamo mnenje 

o programu MEPI med našimi udeleženci programa in tujimi udeleženci, vidimo, da ni 

nobene razlike. Vsi so program radi obiskovali, vsi so se iz njega nekaj naučili in navsezadnje 

je bil ta program za njih neko posebno doživetje, ki ga ne bodo pozabili nikoli v življenju. 

 

7 SKLEP  

 

 

Pri raziskavi naših vprašanj smo prišli do sklepa, da je program MEPI zelo primeren za 

aktivno preživljanje prostega časa za mlade, ker pozitivno vpliva na osebno rast mladega 

človeka, ker varuje mlade pred psihičnimi in fizičnimi boleznimi in navsezadnje ker mladim 

omogoča pridobiti izkušnje in veščine, ki jim pomagajo v nadaljnjem življenju.  

 

S pomočjo treh glavnih raziskovalnih vprašanj smo sestavili vprašalnik z dvajsetimi vprašanji, 

ki so nas usmerjali skozi intervjuje izbranih oseb. 
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Zakaj je večina intervjuvancev menila, da je program MEPI primeren za mlade: 

 ker ponuja aktivno preživljanje prostega časa.  

 ker na tak način mladi lahko ohranjajo stik z naravo in ljudmi. 

 ker omogoča fizične in psihične aktivnosti, ki so pomembne za razvoj mladih. 

 ker je v eni dejavnosti združenih več aktivnosti. 

 ker mladim omogoča pridobitev dobre samopodobe in samozavesti. 

 ker mladi dobijo občutek za odgovornost in organiziranost.  

 ker se srečujejo z vzdržljivostjo, vztrajnostjo in solidarnostjo. 

 ker omogoča med vrstniško druženje, zabavo in timsko delo. 

 in navsezadnje, ker nobeni od oseb ni žal, da se je v program MEPI vključila, in so z 

veseljem del te zgodbe. 

 

Sami smo program MEPI poznali samo iz ust svojih dveh otrok. Za vstop v ta program sta se 

odločila sama. Zaradi njunega navdušujočega pripovedovanja smo se odločili, da natančneje 

raziščemo, kaj pravzaprav program MEPI je. Intervjuvanci so nas s svojimi zgodbami 

enostavno »zasvojili«. In to pozitivno. Vsekakor so imeli vsi pozitivno mnenje o programu 

MEPI. Njihovo navdušujoče pripovedovanje te enostavno ne more pustiti ravnodušnega. Vsi 

so takoj privolili v intervju in nam povedali še »razširjene« zgodbe, ki so del programa MEPI. 

Ko vidiš tako mentorje in dijake, da so s srcem predani programu, si rečemo da je to tisto 

pravo, kar je dobro za dušo in telo tako za mentorje kot za dijake. Program, namenjen za 

sprostitev, za pobeg od vsakdanjika, enostavno za dobro počutje. Dijaki niso pokazali 

apatičnega odnosa do teh dejavnosti, kot jim je dandanes v navadi. Prav tako ne mentorji, 

čeprav je njihovo sodelovanje v večini prostovoljno. 

Na koncu koncev skozi zgodbe spoznamo, kako malo je treba, da so mladi oz. ljudje 

zadovoljni. Dijake navdušuje program, ki ni obvezen in za katerega ne prejmejo nič, v smislu 

npr. dodatnih točk za vpis na fakulteto. Prav tako mentorje navdušuje progam, za katerega ne 

dobijo dodatnega plačila in zaradi katerega se jim ne spremni službeni status. Osrečuje jih 

odnos do narave in ljudi. In to je tisto, kar današnji mladimi manjka oz. manjka vsem ljudem, 

in tega se premalo zavedamo.  
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Sami smo preživeli en dan na zlati odpravi z mentorji in dijaki škofjeloške gimnazije. Tega 

dne ne bomo nikoli pozabili. Ne najlepšega dne sredi tedna smo se odpeljali na Primorsko, v 

okolico Kozine. Na kontrolni točki smo skupaj z mentorji čakali dijake oz. skupine dijakov. 

Kljub slabemu vremenu, okvari avtomobila in utrujenosti je bilo druženje sproščeno, polno 

smeha in optimizma, da bo vsem uspelo doseči cilj. Ko čutiš to energijo, veš, da so pravi 

ljudje, ki usmerjajo mlade k zastavljenim ciljem, in so pravi dijaki, ki spodbujajo drug 

drugega, da opravijo nalogo.  

V bodoče bi si želeli, da bi bile šole oz. javnost bolj pripravljena podpreti ta ali podobne 

programe, s katerimi bi mlade navdušili za ohranjanje stika z naravo in ljudmi, in tako 

pripomogli, da se ne zasvojijo s tehnologijo, ki vse bolj agresivno vstopa v življenja mladih in 

jih kreira po svoje.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: KONTAKTNO PISMO 

Pozdravljeni! 

Sem Klavdija Nahtigal, zaposlena, mama dveh otrok. V letu 2012 sem se odločila za 

nadaljevanje moje pridobljene izobrazbe in se vpisala na izredni študij - smer Socialni 

menedžment na FUDŠ v Novi Gorici.  

V okviru študija želim izdelati diplomsko nalogo, ki vključuje intervjuje oseb, ki so udeležene 

v programu MEPI. Za temo moje naloge sem si izbrala program MEPI zato, ker me to 

področje zelo zanima osebno in strokovno. Poleg tega ga obiskujeta oba moja otroka. 

Ukvarjala sem bom z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji:  

 Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka? 

 Kako obvarovati mlade pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi, katerih vzrok je tudi 

neaktivno preživljanje prostega časa? 

 Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

 

Pri mojem raziskovalnem delu bi potrebovala vašo (tvojo) pomoč. Rada bi z vami (tabo) 

naredila intervju. Glede lokacije in termina srečanja se lahko dogovorimo po telefonu. Sem se 

pripravljena prilagoditi vašim (tvojim) željam. Hvaležna vam (ti) bom, če se boste (boš) 

mojemu povabilu odzvali (odzval). Želim, da se dobro počutite (počutiš) v moji družbi in vam 

(ti) zagotavljam, da mi lahko zaupate (zaupaš). Vaša (tvoja) identiteta ni cilj naloge, zato ste 

(si) lahko brez skrbi glede danih informacij. 

Za vsa vprašanja sem vam (ti) na voljo nam moj mail….ali tel. številko…! 

Z željo po čimprejšnjem snidenju vas (te) pozdravljam, 

Klavdija Nahtigal 

 

  



 

 

 

PRILOGA 2: USMERITVENA VPRAŠANJA (IZVAJALCI) 

1. Je po vašem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

2. Kakšen se vam zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj? 

3. Ali program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

5. Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

6. Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka?  

7. Ali mu pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, 

samopodoba, tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

8. Je lahko program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi, 

katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, agresija, 

pasivnost itd.)? Zakaj?  

9. S katerimi aktivnostmi se mladi v programu soočajo: katere so fizične in katere 

psihične aktivnosti? 

10. Katere so po vašem prednosti in slabosti vključitve mladih v program MEPI? 

11. Ali vključitev mladih v progam MEPI vpliva na njihov osebnostni razvoj? Kako? 

12. Je po vašem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

13. Se vam zdi, da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

15. Kako bi mlade še bolj navdušili za program MEPI? 

16. Ali bi v programu kaj spremenili (dodali, ukinili, povečali aktivnosti – veščine)? 

17. Ali tudi sami izvajate katero od aktivnosti? 

18. Zakaj ste se vključili v program MEPI? 

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za vas? 

20. Bi še kaj dodali? 

 

 



 

 

 

PRILOGA 3: USMERITVENA VPRAŠANJA (UDELEŽENCI) 

1. Je po tvojem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

2. Kakšen se ti zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj? 

3. Ali program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

5. Kakšne koristi po tvojem doprinese vključitev v program MEPI? 

6. Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka?  

7. Ali ti pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, 

samopodoba, tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

8. Je lahko po program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi 

boleznimi, katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, 

agresija, pasivnost itd.)? Zakaj? 

9. S katerimi aktivnostmi se v programu soočate: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti? 

10. Katere so po tvojem prednosti in slabosti vključitve mladih v program MEPI? 

11. Ali vključitev v progam MEPI vpliva na tvoj osebnostni razvoj? Kako? 

12. Je po tvojem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

13. Se ti zdi, da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

15. Kako bi sovrstnike še bolj navdušil za program MEPI? 

16. Ali bi v programu kaj spremenil (dodal,  ukinili,  povečali aktivnosti-veščine)? 

17. Ali tudi sam izvajaš katero od aktivnosti? 

18. Zakaj si se vključil v program MEPI? 

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za tebe? 

20. Bi še kaj dodal? 

 

 



 

 

 

PRILOGA 4: TRANSKRIPT 1 – OSEBA A (Mateja Prevodnik Mayland - koordinator 

programa MEPI) 

1. Je po vašem mnenju aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

 

Ja, vsekakor pomemben dejavnik zato, ker na ta način pridobivajo veščine za kasnejše 

življenje. Ker pridobivajo socialne sposobnosti, postanejo bolj družabni. Se zavedajo kako 

družba funkcionira, na kakšen način se lahko vključijo v družbo. V končni fazi tudi zato, ker 

jim je dolgčas in ne začnejo destruktivno vplivati proti sebi in ostalim. Tako, da se na ta način 

lahko izognejo raznim odvisnostim, se pravi ali od drog in alkohola ali odvisnostim od video 

igric in ostalih modernih odvisnosti, od telefonov, MP3 in tako naprej. Tako, da še vedno 

ohranjajo stik z družbo in znajo komunicirati. 

2. Kakšen se vam zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven ali negativen? Zakaj? 

 

Lahko je oboje. Jaz mislim, da je moderna tehnologija na vsak način napredek in služi 

dobremu. Tako kot pri vsaki drugi stvari pa gre za dozo uporabe in če je ta zadeva selektivno 

uporabljena in ustrezno dozirana potem je to na vsak način lahko zelo pozitiven vpliv. Ker to, 

da je danes nekdo računalniško pismen, je danes pravzaprav nujnost. Ko gre za razno razne 

medije lahko iz teh medijev izvemo mnogo. Pa ne gre samo za učenje kot tako, ampak gre 

tudi za komunikacijo. Tako, da v tem primeru na vsak način pozitivno. Če pa gre zadeva v 

skrajnost, pa je, tako kot pri vsaki zadevi, je pa pač negativna. Zdaj, če nekdo rajši preživi 3 

dni za računalnikom kot pa da bi se družil z vrstniki, namesto da bi šel ven, namesto da bi 

doživeli nekaj, pa si rajši zadevo ogleda na ekranu, to seveda ni isto. Vemo, da se učimo na 

izkustvih, in preko računalnika pač ne pridemo do izkustva ampak samo do informacij. Samo 

z informacijo pa nimamo kaj početi, ker rabimo izkustvo. 

3. Ali program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

 

Na vsak način. Program MEPI, pravzaprav že zgodovinsko je bil ustanovljen v Angliji, zato 

ker so želeli tiste, ki niso bili privilegirani vzpodbuditi h konstruktivnemu preživljanju 

prostega časa. Želeli so ponuditi tistim, ki niso imeli možnosti in so jim odprli poti do 



 

 

 

dejavnosti, do katerih prej niso prišli. V Sloveniji program ni bil ustanovljen in ni bil prinesen 

s tem namenom, da bi izključno nekomu, ki ima manj možnosti to ponudil, ampak je bil 

ponuden vsem z idejo, seveda, da mora biti program tudi dostopen vsem. Je pa znotraj tega 

lahko veliko razlik, ker program MEPI ni samo odprava, ki je zadnja ampak je seveda prej 

podkrepljena z veščinami, s prostovoljstvom in s športom. Tako, da te tri dejavnosti že same 

na sebi brez odprav dajo udeležencu precejšnjo širino in veliko aktivnosti. Z veščinami se 

lahko nekaj naučiš na kateremkoli področju. To ne pomeni, da mora biti neka šolska reč. To 

so lahko gasilci, taborniki, pevski zbor ali celo kvačkanje. Ko gre za prostovoljstvo, pa je to 

dimenzija, ki je v Sloveniji malo zamrla, in mislim da je na naši šoli in v našem okolju na 

področju Škofje loke vsi priznajo in da je z razširitvijo MEPI v naši občini prostovoljstvo 

dobilo en nov zagon. Na naši šoli na vsak način se je število prostovoljcev na račun MEPI 

programa potrojilo. Kar je zagotovo pozitivna izkušnja. Poleg tega pa kljub temu, da mogoče 

vidimo prostovoljstvo kot  eno dejavnost, ki ni najbolj privlačna za mlade, marsikomu ponudi 

in da mnogo več kot je pričakoval, in so dijaki pravzaprav zelo navdušeni pravzaprav nad 

prostovoljstvom. Dobro lahko se grejo igrat v vrtec. Tudi to je ena varianta ki je za njih nova. 

Zelo zanimiva je izkušnja tistih, ki gredo v dom ostarelih, ali pa v dom slepih in slabovidnih, 

da nekomu  berejo. To je za njih popolnoma nova izkušnja, ki je enako pozitivna za nekoga, 

ki dobi pomoč, kot za tistega, ki jo daje. In to je dimenzija, ki jo naši dijaki omenjajo, ko jih 

sprašujemo o tem kaj so dobili pravzaprav do MEPI. In zelo zanimivo, v tem primeru se 

velikokrat zgodi, da ni odprava tista, ki jo najprej omenijo. Jasno je odprava nekaj, kar je 

nekako češnja na torti itn., ampak prostovoljstvo je zelo velikokrat tisto nad katerim so bili 

najbolj presenečeni, da so toliko dobili od tega, kar seveda niso pričakovali. To se pravi, 

šport, vemo, veliko se jih vključi v MEPI že kot aktivni športniki, ki že trenirajo v nekih 

klubih in so že vključeni v neke programe. Marsikdo pa ne. In za marsikoga je lahko šport 

tisti izziv, ki je nekomu popolnoma običajen za njih. Ja, pa to kar je za njih izziv. Kar mu 

prinese popolnoma nekaj novega, in pomeni precej, ker se pač prej niso ukvarjali. In 

velikokrat se zgodi, da se potem na začetku lotijo kakšne malo manj zahtevne zadeve, kot je 

aerobika, pilates ali pa badminton, pa lahko zaradi tega potem nadaljuje na kakšno bolj 

zahtevno stvar ali pa tudi ne. To je zelo individualna stvar.  

 



 

 

 

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

 

Jaz mislim, da je to ena nova oblika kjer lahko združijo različne dejavnosti. Ker karkoli že 

počnejo je zelo ozko. Ali je samo šport ali je samo neka dejavnost ali so samo prostovoljci, 

kakorkoli že je, je vsaka reč v svoji zgodbi. Z MEPI pa lahko te stvari združim. Ravno na 

gimnaziji smo se odločili za ta program. Deloma tudi zato, ker je veliko gimnazijcev, ki so 

dejavnih na različnih področjih, pa niso imeli priložnosti teh zadev združiti pod eno streho. In 

za marsikoga pomeni MEPI to, da končno lahko združijo stvari, ki ih imajo radi in jih počnejo 

pod eno streho. Lahko pa je tudi vse ostalo. Deloma pripadnost, deloma nek dober glas, ki 

smo si ga ustvarili. Marsikoga potegne zaključna odprava v Anglijo. Marsikdo mi je rekel, da 

se je začel z MEPI ukvarjat prvič zato, ker je že določene stvari počel, običajno je potrebno 

prostovoljstvo dodat. Prostovoljstvo ni bilo tisto, ki je bilo že prej. Ampak, da so pripravljeni 

to narediti, ker se gre za zlato v Anglijo, na primer. Tudi to je bil že razlog.  

5. Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

 

Te koristi so lahko na različnih nivojih. Na osebnostnem nivoju doprinese ogromno koristi. 

To je en nivo. Že se pa dobi določena dela ali počitniška ali pogodbena že zato, ker si bil v 

MEPI. Ker delodajalec je že videl glede kvalifikacije, glede šole je ne vem, deset kandidatov, 

ti pa s tem izkazuješ, da si počel še marsikaj drugega, da nisi samo v šolo hodil, ampak, da si 

tudi zase nekaj naredil in tudi nekaj dosegel. Ne, da pokaže da si nekaj naredil, ampak, da si 

tudi nekaj dosegel. 

6. Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka?  

 

Na vsak način jaz mislim, da vsi pridobijo na samozavesti in boljši samopodobi. Mislim, da 

sta to glavni dve značilnosti, ki bi veljali za vse. Zdaj, ostalo pa je zelo individualno. Nekdo 

lahko, da se prej ni nikoli s športom ukvarjal in da se zdaj športno aktivno preživlja prosti čas 

tudi sedaj. Prostovoljstvo je sigurno tista dimenzija, ki jo prej velika večina nikoli ni imela in 

jo sedaj dobi. In se na ta način, kot ljudje, dobi čut za sočloveka. Timsko delo je izjemno 

pomembno tukaj. Delovanje v timu, prilagajanje, pomoč eden drugemu, to so stvari, ki našim 

generacijam niso tako zelo tuje, tem mladim generacijam pa so, ker večinoma so bolj 



 

 

 

individualisti in je skupinsko delo nekaj kar se žal morajo naučit. Ne pridejo že z nekimi 

izkušnjami, ampak zelo veliko mladih se tukaj nauči skupinskega dela. Do neke mere 

komunikativnosti, do neke mere lahko podjetnosti, v okviru tega kar počnejo morajo marsikaj 

tudi organizirati, kar pomeni, da se soočajo z organizacijo česarkoli že, ali je to manjša 

prireditev ali predstavitev nečesa, ali je to nakup majic. Preko MEPI se lahko seznanijo z 

razno raznimi dejavnostmi in razno raznimi ljudmi s katerimi se sicer ne bi nikoli srečali. 

Lahko navežejo neke stike, razširijo neka socialna omrežja. Mreženja se lahko grejo naprej, ki 

jim lahko zelo pomaga in pridejo do ljudi, ki jim pomagajo ali pri izobraževanju ali pri 

zaposlitvi. Samozavest je ta glavna. Ko vidijo, da nekaj lahko dosežejo, da lahko presežejo 

sami sebe. Mislim, da je to za vsakega posameznika najbolj dragoceno.  

7. Ali mu pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

 

Ja, na vsak način. Te pridobljene veščine, veliko teh je zelo praktičnih, ki jih lahko, če 

govorim o odpravi, to pomeni da so samozavestni, ko gre za preživljanje počitnic kjerkoli že 

in preživetje v naravi kot tako. Marsikdo se potem navduši za hojo v hribe, taborjenje in tako 

naprej, česar prej niso počeli, ker niti niso vedeli kako. Po MEPI pa so opremljeni s temi 

veščinami in jih ni več strah. 

8. Je lahko program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi, 

katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, agresija, 

pasivnost itd.)? Zakaj?  

 

Absolutno. Ravno program MEPI pač vzpodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Tako, da na vsak način je eno dobro izhodišče za to. Pri nas lahko začnejo učenci že v 

osnovni šoli, kar pomeni, da lahko v tretjem letniku zaključi zlato stopnjo. Kar seveda, ko gre 

za psihične bolezni takšne in drugačne, običajno se lahko začne v tako zgodnji dobi, dozorijo 

pa v kasnejšem obdobju. Če ima kdo tako iztočnico je po mojem mnenju na dobri poti, da do 

tega ne bo prišlo. Lahko se po zaključeni zlati stopnji vključi tudi naprej med vodnike, kar 

pomeni, da nazaj pridejo kot mentorji ali pa kot vodje odprav, kar pomeni, da lahko naprej 

delujejo v tem sklopu mladih, ki imajo opravljen MEPI in imajo razno razne izmenjave po 



 

 

 

celem svetu pravzaprav. Lahko sodelujejo v mednarodnih projektih. Na vsak način je to ena 

od, če ne dobrih iztočnic, pa tudi poti stran od tega kar sem naštela, se pravi psihičnih bolezni. 

9. S katerimi aktivnostmi se mladi v programu soočajo: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti? 

 

Ko gre za veščine so tukaj lahko aktivnosti razno razne. Od pevskega zbora, gledališke 

skupine, gasilcev, tabornikov, jezikovnih tečajev, računalniških tečajev, tečajev spretnosti kot 

so kvačkanje, klekljanje, kuharski tečaji, šivalni tečaji, fotografski tečaji. Pri športu pa so cela 

paleta športov od pilatesa, aerobike do timskih športov, košarka, rokomet, obojka, atletika 

potem jahanje, celo eno sabljačico smo že imeli, taekwondo, kickboksing, squash, ni da ni. 

Zdaj, če gre za neke računalniške tečaje potem seveda tukaj gre za programiranje, je to to. 

Lahko so dejavni na literarnem področju, lahko so dejavni na področju novinarstva mogoče. 

Potem seveda, ko gre za psihične variante je tukaj tudi učna pomoč, ki je del prostovoljstva za 

ali učence ali dijake. Lahko igrajo šah.  

10. Katere so po vašem prednosti in slabosti vključitve mladih v program MEPI? 

 

Prednosti sva že veliko povedali. Če ponovim to kar sva imeli prej, samozavest in dobra 

samopodoba itn. Seveda se lahko nekdo na vsak način fizično okrepi. Prvič zato, ker je 

vključen v šport, drugič zato, ker se pripravlja na odpravo. Na vsak način je to lahko tudi 

prednost, jaz mislim. Prednost je tudi, da se srečajo z vsakodnevnimi dolžnosti, ki jih mladi 

danes malo zanemarjajo. Prednost je da dobijo čut do sočloveka pri prostovoljstvu in pa 

seveda timsko delo.  

A slabost kakšna je?  

Slabost, ne bom rekla, da je to slabost MEPI, ampak slabost kateregakoli program je lahko, da 

se nekdo ne more vklopiti v skupino oz., da skupina v kateri je, tako nekako močna ali zaprta, 

da nekoga izločijo. Pa to ne pomeni, da inštruktor ali mentor to dopušča, ampak se to lahko 

nekako podtalno dogaja. Tako, da mi smo imeli do sedaj en tak primer. Sicer pa mislim, da 

slabosti kot takih v MEPI ni. MEPI je program, ki ni tekmovalen. Vsak sam zastavi cilj in 

zato ni pod kakršnimkoli pritiskom, da mora nekaj doseči, ampak naj bi dosegel tisto, kar si je 



 

 

 

sam zadal. Ne tekmovalnost je velika prednost MEPI. Tudi, da je končno nek program, ker si 

pravzaprav sam sebi tekmovalec.  

11. Ali vključitev mladih v progam MEPI vpliva na njihov osebnostni razvoj? Kako? 

 

Seveda. Samopodoba in samozavest, delo v supini, organizacija, samodisciplina tudi, 

odgovornost do sebe in do skupine.  

 

12. Je po vašem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

 

Ja. 

 

13. Se vam, zdi da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

 

Obstaja zavod MEPI, ki ima sedež v Ljubljani, ki ima spletno stran, ki ima Facebook stran 

tako, da, ko gre za te medije je pač informacija dostopna na teh medijih. Potem pa je odvisno 

od okolja. V Škofji Loki smo se že na začetku uspeli tako uspešno organizirat, da se programi 

izvajajo na osnovnih šolah in na gimnaziji kot nadaljevanje. Mislim, da je to izredno 

pomembno za uspešnost programa. Da imajo mladi možnost nadaljevanja v istem okolju. Pri 

nas smo seveda že takrat zelo hitro vključili tudi občino. In uspešno sodelujemo z občino že 

od začetka. Predvsem, ko gre za prostovoljne dejavnosti. Tam smo lahko sodelovali 

obojestransko. Na naši šoli deloma informacijo širijo že dijaki sami. Vedno obvestimo starše 

in dijake o programu na uvodnih roditeljskih sestankih za 1. letnike, na informativnih dnevih. 

Na oglasni deski objavljamo kaj se nam dogaja. Tudi neko slikovno gradivo je tam, ko se gre 

za poročilo iz odprav. Prisotni smo v lokalnih medijih, kar pomeni, da takrat ko so odprave se 

pojavi članek v Gorenjskem glasu, Ločanki, Loških razgledih, lokalnih časopisih. Občasno 

zadeva pljuskne čez lokalne časopise, se pravi v Dnevniku, tudi v Delu smo že bili. Predvsem, 

ko gre za mednarodno izmenjavo. Mednarodna izmenjava velikokrat pride v širše medije in 

ne samo lokalne. Seveda, ko se gre za podelitve predvsem zlatih priznanj. Podelitve zlatih 

priznanj so organizirane na republiški ravni, čeprav je prireditev kot taka organizirana preko 

deležnikov, se pravi preko šol. Šole pravzaprav ustvarjajo program te prireditve, vendar pa 

Zavod MEPI priskrbi prostor pa vabljenje pomembnih ljudi. Tako, da te prireditve oz. 

podelitve zlatih priznanj vedno dosežejo tudi medije ne samo pisane, ampak tudi televizijo. 



 

 

 

Leta 2008 ob obisku kraljice Elizabete v Sloveniji je princ Philip, ki je začetnik tega programa 

podelil našim zlata priznanja in takrat je bila zadeva zanimiva za novinarje. Potem leta 2013 

je bila podelitev na katero je prišel princ Edvard, in je on podelil zlata priznanja na Brdu. 

Sicer je častni pokrovitelj MEPI predsednik republike, kar pomeni da bo letos priznanja 

podelil Borut Pahor, ker nimamo letos predvidenega mednarodnega kraljevega obiska. Tako, 

da take prireditve vzbudijo pozornost medijev. Sicer smo redno prisotni v lokalnih medijih in 

tudi na radiu lokalnem smo imeli že živ prenos oz. iz terena intervju, ko smo bili na odpravi. 

Pa seveda v šolskem časopisu smo prisotni. 

 

To drži, da ste vi pripeljala program MEPI na šolo?  

Ja, to drži.  

 

Kje ste se pa vi seznanila z njim?  

Mi smo dobili na šolo informacijo o tem. Jaz sem pa takrat pravzaprav iskala eno možnost 

kako bi se šola povezala z Veliko Britanijo. Iskala sem nek stik kako bi dobili neko izmenjavo 

in ta program, glede na to, da takrat so bili šele začetki in je zelo temeljil še na povezavi z 

Anglijo, se mi je zdela možnost in priložnost, da dobimo izmenjavo z Anglijo, in smo jo 

seveda tudi dobili.  

 

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

 

Ja se. Odvisno je seveda tudi od tega kako je uspešen Zavod pri širitvi tega programa. In 

zadnja leta očiten viden napredek. Tako se je program deloma uveljavil na Primorskem, se 

nekako širi po Ljubljani, sicer bolj počasi, sega tudi do Štajerske, Gorenjska pa je že kar 

dobro pokrita. Posebej še Škofjeloško področje, kjer v obeh dolinah osnovnih šolah že 

izvajajo program na bronasti stopnji. V Škofji Loki so letos vse tri osnovne šole izvajale 

program, in ko gre za srednje šole smo bili do sedaj edina srednja šola, ki izvaja program. 

Letos pa so pristopili k izvajanju tudi Šolski center Škofja Loka.  

15. Kako bi mlade še bolj navdušili za program MEPI? 

 

Jaz mislim, da gre predvsem za prepoznavnost tega programa. Jaz mislim, da je zadevo 

potrebno predvsem razširit po šolah, in, če bi šole, kot organizacije to bolj sistematično 



 

 

 

ponujale, sem prepričana, da bi se več mladih vključilo v ta program. V tem primeru pa mora 

šola prepoznat vrednost tega programa kot prednost zase. Tudi pri nas, na primer, smo mogli 

kot šola prepoznati ta program kot nekaj, kar je dobro za nas, kar koristi našim dijakom in kar 

koristi tudi nam mentorjem.  

16. Ali bi v programu kaj spremenili (dodali,  ukinili, povečali aktivnosti-veščine)? 

 

Glede na to, da so Angleži 60 let ta program izboljševali in poskušali najti neko optimalno 

varianto, mu pravzaprav niti ni kaj očitati, ker karkoli je že bilo neprimernega ali 

neustreznega v programu, so že pred nami to ugotovili. Ker mladi ljudje, ne glede na to, ali so 

v Angliji ali so pri nas, imajo enake želje in enake težave in so enako mogoče zahtevni. Bomo 

rekli zato, da se z njimi dela. Na vsak način je do neke mere potrebno prilagoditi delovanje 

tudi državi in kulturi, ampak te prilagoditve so minimalne. Jaz mislim, da je zadeva že kar 

dobro dorečena in zelo dobro domišljena. Glede dolžine mislim, da je zelo ustrezno 

razporejena na začetek brona, ki je relativno, ne bom rekla enostaven, ampak nekaj takega, 

kar pravzaprav vsak zmore, ker obveznosti tam so po 3 mesece. Kar pomeni, da 3 mesece ni 

težko zdržati, tudi, če ni nekaj kar posamezniku najljubše. Ko gre za odpravo traja dva dni, 

vsega skupaj dnevno po nekaj 12 kilometrov, kar je tudi sprejemljivo za nekoga, ki nima 

kakšne posebne fizične kondicije. Tako, da pogoji za bron so zelo dosegljivi in tam lahko 

dijak ali učenec vidi, če se vidi v tem programu, in ali bo nadaljeval ali ne. Tako, da kar je 

usipa je večinoma iz brona na srebro. Medtem ko od srebra do zlata pa ni veliko usipa. Zdaj 

aktivnosti so tako raznolike jih jaz nikakor ne bi krajšala, povečevala pa tudi ne. Mislim, da je 

kar zahteven projekt za vsakega posameznika, da je aktiven na tem področju in jaz jih ne bi 

spreminjala. In tudi, ko gre za odprave dva dni za bron, tri dni na srebru in štiri za zlato, je 

dovolj, nikakor ne premalo, preveč pa tudi ne. Mislim, da teh 60 let izkušenj, ki so jih Angleži 

vložili v to. Princ Philip je bil že od začetka pobudnik tega programa, tako, da mislim da so že 

v začetku štartal precej sistematično in z mislijo na to, da je program zanimiv in dovolj 

zahteven v smislu, ravno dovolj, zato da je to izziv in ne preveč, zato, da bi bil breme.  

17. Ali tudi sami izvajate katero od aktivnosti? 

 



 

 

 

Ja. Jaz sem mentor in voditelj odprav. Izvajam pa tudi filmski krožek na šoli, ki ga imajo 

lahko dijaki kot veščino. Tako, da sem mentor filmskega krožka oz. temu rečemo filmska 

vzgoja.  

18. Zakaj ste se vključili v program MEPI? 

 

Na začetku zato ker sem želela da šola na nek način naveže stik z Veliko Britanijo pa na 

začetku se mi je zdelo, da je ta program nekaj, česar pravzaprav v Sloveniji še nisem 

zasledila, in ki zelo lepo združuje različne dejavnosti, ki jih marsikateri dijak že opravlja in 

tega še ni bilo.  

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za vas? 

 

Osebno izziv zagotovo. Delo z mladimi, ki mene osebno pelje ven iz razreda, ker lahko dijake 

spoznam v popolnoma drugačni luči. Kjer lahko tudi oni mene spoznajo v popolnoma 

drugačni luči in na ta način mislim, da vzpostavimo drugačne boljše odnose, da usklajujemo 

šolo s tem kar ni v šoli. Poleg tega, jaz sem bila včasih tudi tabornica in mi je bilo zelo všeč, 

da lahko ta svoja taborniška znanja naprej nadaljujem v nekem drugačnem okrilju. Pa v 

končni fazi sedaj ko sem že toliko časa koordinatorica si ne predstavljam, da tega ne bi več 

počela. Postalo je del mene kljub temu, da je zahtevno časovno in tudi fizično in psihično 

marsikdaj, ker je treba marsikdaj razno razne stvari reševati, pa prej sploh ne misliš nanje. 

Ogromno je nekih komunikacijskih priprav, se mi vseeno zdi, da lahko na ta način ponudimo 

mladim nekaj kar rabijo in kar manjka v slovenskem prostoru.  

20. Bi še kaj dodali? 

 

Da je danes mogoče v družbi neko tako vzdušje tudi med mladimi, da izgubljajo stik z 

vrstniki, da izgubljajo stik s preživljanjem časa v naravi in da marsikomu prvič ponudimo 

možnost, da sploh prespi v šotoru, da si sam nekaj skuha, da je odgovoren sam zase. Da je, 

žal, družba materialistično usmerjena, da imamo težave tudi pri vzpodbujanju kolegov, da bi 

se vključili v ta program, ker stvar je seveda 90% na prostovoljni bazi, in tukaj o nekih 

finančnih koristi nima smisla govoriti, ker je ni, ker tudi stroški niso pokriti. Tukaj dejansko 

moraš biti s srcem pri stvari, ali pa te ni. Tako, da imamo težave s tem, da kolegi niso 

pripravljeni več investirati svojega prostega časa za skupno dobro.   



 

 

 

PRILOGA 5: TRANSKRIPT 2 – OSEBA B (Valter Likar, štabni vodnik slovenske vojske - 

vodja odprave) 

1. Je po vašem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

 

Absolutno. Prvič zaradi tega, ker se srečajo s stvarmi katere jih ne podoživljajo med samim 

študijem. Je za njih nekaj drugačnega. Nek izziv je. Izziv pa je predvsem zato, ker morajo 

obvladati in pri tem so izpostavljeni temu, da morajo bit samostojni, da morajo biti zaupljivi, 

da so timski. Spoznajo timsko delo, skupinsko delo in to se tukaj tudi naučijo, kar je zelo 

pomembno. V tem smislu. 

2. Kakšen se vam zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj? 

 

Jaz bi rekel tako. Stvar navade je. Računalnik je pozitiven, absolutno, ker je neka nova 

tehnologija. Tudi neki napredek v človeškem razvoju na tehnološkem razvoju. Se pa 

absolutno tudi strinjam, da je to kot eno vrsto cigaret, ki te zasvoji. Isto kot igre na srečo, če si 

ti preveč skozi na računalniku, je to lahko problem. 

3. Ali program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

 

Seveda. Predvsem zaradi tega, ker so že zaradi same oblike programa vključeni v različne 

aktivnosti npr. pomoč starejšim ljudem, pomoč pri organizaciji, pomoč pri obnovi nečesa. 

Potem ni samo to. So druge dejavnosti kot so igre, kulturne dejavnosti, prostovoljna dejavnost 

kot neke vrste varstvo skratka je več teh področij v MEPI. Te odprave in priprave na odprave 

in fizične svari so samo en del tega programa. To je nekje en zaključek bi rekel oz. to je eno 

priznanje poleg vsega ostalega prostovoljnega dela, kulturnih stvari. Potem sodelovanje pri 

raznih krožkih: kvačkanje, pletenje je tu, nekako skupek tega so pohodi. Ker on dobi na 

pohodih bronasto priznanje mu omogoča nadaljevanje v srebro in naprej do zlata. In ta zadnji 

pečat mu je, ne samo značka, ampak tudi indeks.  

 



 

 

 

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

 

Dijaki sami povedo, da je to sprostitev. Drugič, je en velik izziv za njih in pa nasploh neka 

drugačnost izven študija. Izziv je dejansko pridobivanje nekih novih izkušenj. Dijaki tudi 

govorijo kako je to fajn in so ponosni, ko dosežejo te rezultate. In ne samo rezultate, ampak 

tudi nasploh druženje. Najbolj so veseli, ko sodelujemo skupaj z angleško gimnazijo in so tudi 

veliki prijatelji med sabo. In potem kasneje, ko končujemo šolo, se oni slišijo, imajo stik. Celo 

hodijo v Anglijo eden k drugemu, ali oni dol hodijo.  

5. Kakšne koristi doprinese mladim vključitev v program MEPI? 

 

Na primer podoživljanje vsega tega. Prvič je napor. Drugič je spoznavanje neznanega okolja, 

je to za njih čisto nekaj samoumevnega. Jih je tudi malo strah.  

6. Kako program MEPI vpliva na osebno rast mladega človeka?  

 

V bistvu to sem že nekaj povedal. Predvsem na pridobitvi samozavesti. 

7. Ali mu pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

 

Absolutno. Me drugim tudi, če ti lahko povem, sigurno so ti povedali otroci, da tisti indeks, ki 

ga dobijo ima visoko vrednost pri zaposlovanju. Tak človek, ki pokaže tak indeks npr. v 

Angliji ima absolutno vso prednost pri zaposlovanju, medtem, ko pri nas to še ni prav 

dorečeno.  

Ali je to priznanje prednost samo pri zaposlitvi ali tudi pri vpisu na fakulteto?  

To pa ne bi vedel. Mislim, da na vseh področjih.  

 

8. Je lahko program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi, 

katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, agresija, 

pasivnost itd.)? Zakaj?  



 

 

 

Ja, seveda je. Prvič, v to preventivo je vključeno ne samo ti pohodi, se pravi fizično npr. 

gibanje, ampak tudi razmišljanje. Z udeležbo na vseh teh prostovoljnih dejavnostih, krožki in 

tako naprej, so poleg šole, študija vključeni še v te dejavnosti in precej se razvija tudi umski 

del, samopodoba. 

9. S katerimi aktivnostmi se mladi v programu soočajo: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti? 

 

Srečajo se z vzdržljivostjo, vztrajnostjo. Potem bi rekel, dobijo neko samospoštovanje v 

skupinah med enimi in drugimi, kjer se kje drugje mogoče ne bi, ker jih to prisili. In pa bolj 

realistično razmišljanje in odločanje, npr. kaj bodo naredili, oz., kako bodo izpeljali zadevo. 

Prevzeti morajo odgovornost za svoja dejanja. Poizkušamo jih naučiti, da vsi v skupini 

sodelujejo pri odpravi. S tem, če je vodja v dvomih, da mu priskočijo v trenutku tudi ostali na 

pomoč. Zmeraj ni tako, ker se mladi radi pohecajo in potem gre stvar malo mimo, ampak 

sedaj že nekako toliko pritiskamo na njih, da naj eno uro odprave eden vodi skupino, pa drugo 

uro nekdo drug in tako avtomatsko ga prisili v to, da prevzame odgovornost, da bo doživel 

tisto odgovornost tudi sam.  

10. Katere so po vašem prednosti in slabosti vključitve mladih v program MEPI? 

 

Slabosti ni nobene. Edina slabost, ki je, da lahko pride do kakšnih poškodb pri odpravi. Je pa 

res, da se to lahko zgodi tudi doma, če sečeš drva.  

Pa so poškodbe vplivale na to, da se mladi niso več odločali za nadaljevanje programa?  

Ne. Smo imeli deklico, ki je imela 2. stopnjo opekline, ni šla peš in se je vozila z nami in ni 

hotela iti domov. Je pa res, da se tako hitro povežejo mladi med seboj, že prej pri pripraviti na 

odpravo in na sami odpravi, da dejansko kar hočejo vztrajat.  

 

11. Ali vključitev mladih v progam MEPI vpliva na njihov osebnostni razvoj? Kako? 

 

Seveda vpliva.  



 

 

 

12. Je po vašem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

 

Ja, zelo primeren. Mislim, da je program zelo podoben taborništvu. V taborništvu naredijo 

tabor in tam so. Prvič, so tu premični tabori, je to neka zelo velika fizična dejavnost, in drugič, 

je še ta MEPI širši program. Kot sva že na začetku rekla, ni samo odprava, ampak še 

prostovoljstvo, šport in veščina. 

13. Se vam, zdi da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

 

Jaz bi rekel, da mladi zelo dobro poznajo ta program. Edino, kar ga zelo slabo poznamo 

javnost in starejši. Bi rekel, da iz tistega področja kjer otroci izhajajo npr. Selške ali Poljanske 

doline, ga starejši ljudje in ostali poznajo. Pri nas na Vipavskem ne vejo zanj. Isto v Angliji, 

bilo koga vprašaš za MEPI, ga vsi poznajo, tudi civilisti.  

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

 

Ja, zelo se povečuje. Predvsem na gimnazijah in pa tudi po številu. Prejšnja leta smo jih imeli 

od 15 do 30. Zdaj jih imamo pa že krepko čez 50 npr. na posamezno odpravo oz. pripravo na 

odpravo.  

15. Kako bi mlade še bolj navdušili za program MEPI? 

 

Jaz bi rekel tako. Če še to malo izpostavim. Ti dijaki so pri izvajanju tega programa, če se 

samo dotaknem odprav in priprav, morajo biti malo bolj boljši, se pravi učni uspeh, ker jim po 

pripravah ali odpravah takoj sledi ali matura ali izpit. Ker pa je odsotnost tik pred maturo 4 

dni. To po eni strani vidim kot eno prednost, ker je to za njih dobro, in za profesorje, da 

nimajo težav kasneje. Z druge strani pa je to ovira, oz. ovira v tem smislu, da pač ne omogoča 

tudi tistim, ki niso tako izobraženi. Imeli smo že primer dijaka, ki je imel že kar nekaj cvekov 

in je želel to podoživljat, in je imel željo, ampak zaradi učnega uspeha ni upal nadaljevati 

naprej. Meni se zdi, če povem po pravici, kakor so nama profesorice govorile, pa ne da bi se 

pri tem izpostavljal, z Janijem se probava potrudit po najboljših močeh, da jim pokaževa te 

veščine npr. vžig ognja in take stvari. To je za njih zelo zanimivo. To je nekaj nenavadnega. 

Če jim prinesem kakšno kačo ali pa kobilice, ko pečemo. To je za njih nekaj novega. In lahko 

rečejo, da sva legende. In potem to slišijo te informacije, ko nas vidijo, ko prideva na šolo in 



 

 

 

to vidijo drugi dijaki, ki so mlajši in zato se tudi povečuje ta program. Se pravi, je tudi najina 

prisotnost in pozitivno sodelovanje s profesorji, je dolgoletno obrodilo take sadove. Iz ust do 

ust je največja reklama.  

16. Ali bi v programu kaj spremenili (dodali,  ukinili, povečali aktivnosti - veščine)? 

 

Ne, ne bi nič ukinil. Ne bi nič spreminjal in tudi nimam nobene pravice spreminjat, ker te 

zakone je postavil princ Philip iz Anglije. Preko teh zakonov ne moremo iti, ker to se dela že 

od 57 leta.  Edino, kar se spreminja, je, da se znotraj prilagodi, je pa v mejah zakonov.  

17. Ali tudi sami izvajate katero od aktivnosti? 

 

Jaz vodim odpravo. Druge aktivnosti se izvajajo na šoli. 

18. Zakaj ste se vključili v program MEPI? 

 

Čisto enostavno sem dobil ukaz in sem šel. (smeh). Ne, tudi oseben interes. Prej sem bil 

specialist za preživetje v naravi in kot sem prej povedal, zakaj vojska sodeluje, je bil to še en 

tak izziv dodaten in sem rekel, zakaj pa ne bi pomagal. Ni treba, da samo vojski pomagam, 

ampak tudi mladini. Pravzaprav sem se zdaj še nekaj konkretnega spomnil. Jaz prej tega 

programa sam nisem poznal. Sem pisal knjigo, kot specialist za šport imam zelo bogato 

zbirko gradiva svojega lastnega, prvič iz izkušenj, drugič iz doživetega, ki sem ga doživel in 

pa iz učenja iz neke realnosti oz. doživetega. To je za preživetje v naravi. Ko sem bil na misiji 

v BiH sem videl tiste otroke, kako so ob cesti prodajali jagode. Družine so jim pobili. Oni so 

ostali sami. Majhni otroci, še 10 let ne stari. In od tistih otrok sem jaz tudi kupoval, ko sem še 

mimo s patruljo. In en dan tistega otroka ni bilo. Sem slišal, da je nasedel na mino. Samo, da 

so preživeli, so lahko preživeli med sabo. Ko sem govoril s kirurgom v Sarajevu mi je 

povedal, da so med ofenzivo ljudje tudi jedli travo in zaradi tega posledično je prišlo tudi do 

notranjih krvavitev in so jih težko rešili in so tudi umrli. Ker želodec naš ni prilagojen za jesti 

travo in pride do notranjih krvavitev, kar pomeni, da ljudje pa so imeli dovolj zelišč okoli 

sebe. Zelišč niso poznali. Imeli so jih okrog blokov, hiš, in to je v meni sprožilo eno tako 

reakcijo kot poznavalcu za te stvari, se pravi za preživetje, da sem rekel da bom jaz začel 

pisati o tem. Jaz sem bil predan temu in še zmeraj sem, in imam zelo bogato znanje s svojimi 



 

 

 

izkušnjami in nadgrajujem z mnogimi tečaji. Potem pa je prišel mail. Mislim, da sem 

avtomatsko brez oklevanja pristal na sodelovanje.  

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za vas? 

 

Za mene pomeni to eno veliko, bi rekel prvič, meni je doprinesel nekaj izjemno lepega. Vesel 

sem, da sem podal svoje znanje tako mladim dijakom, ki ga imam sam. Če povem po pravici, 

tudi v svoji vojski nisem dal toliko znanja kakor sem ga dal na tem področju dijakom. Drugič, 

to znanje in nasploh vključitev v MEPI me je pripeljalo do stika s kraljevo družino, in pa 

omogočeno mi je bilo tudi to, da sva bila s kolegom v Angliji že dvakrat in tam sodelovala pri 

odpravi naših dijakov. Jaz sem bil kot opazovalec in ocenjevalec, ki sem prehodil in Jani tudi 

te poti. In to je nekaj lepega. Že 11 leto se tako lepo razumemo in sodelujemo in to si želimo 

še naprej.  

20. Bi še kaj dodali? 

 

Dodal bi samo to, da se to pospešeno naprej nadaljuje v taki obliki. Tudi mi spoznavamo neke 

nove lastnosti oz. neke nove prijeme pri tem. Predvsem pa je tako Princ Philip napisal 

program, oz. ta pravila, oz. kodeks obnašanja, kako mora naprej. Mi tukaj imamo zelo 

različno okolje. Naša Slovenija je zelo razgibana. Je čisto drugačna od angleške pokrajine. Pri 

nas imamo, karikiram, 70% gozda, v Angliji tega ni. Pa tudi teren je precej razgiban. Dosti 

bolj razgiban kot v Angliji, zato moramo tudi sami majhen prilagoditi ta program, ki pa ne 

odstopa veliko. Malenkosti. Ena ta malenkost je, kot sem že rekel, pri nas je toliko poti 

prepredenih, da vrišeš tisto ki je vrisana v karti. Dosti poti ni vrisanih v karti. So boljše poti pa 

tudi pripeljejo na tisto točko.  



 

 

 

TRANSKRIPT 3 – OSEBA C (Marcel Nahtigal - udeleženec) 

 

1. Je po tvojem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj?   

 

Ja jaz bi rekel, da je. Če izhajamo iz tega, da, če ne počneš nič aktivnega in si skozi doma, ne 

moreš odnesti nič od življenja. Se nič novega ne naučiš, k ničemur ne stremiš in si sam v 

bistvu ujet v eno in isto zadevo. Ne raziskuješ in ne poskušaš preseči svojih limitov. To je 

glavni razlog zakaj bi mogel biti človek aktiven na različnih področjih. Se pravi tako lahko 

ugotoviš, da če pač na enem področju ne uspeš, lahko uspeš na drugem oz. vsaj poskušaš na 

drugih. 

A potem ti razmišljaš, da če človek aktivno preživlja prosti čas na različnih področjih, da 

potem napreduje?  

Ja, ja, osebnostni razvoj. Več stvari kot veš, oz. več stvari ko probaš, več stvari načeloma 

potem veš. 

 

2. Kakšen se ti zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj?  

 

To je ful dvorezen meč.  

Od kdaj ti uporabljaš računalnik?  

Jaz uporabljam računalnik odkar se spomnim. Jaz sem rojen 96 in sem za generacijo, ko so 

računalniki že prišli u veljavo. Moji najbolj zgodnji spomini, kar se spomnim je, da sem igral 

računalniške igrice. Zdaj, kako pa vpliva na mlade. Ja, ful je odvisno od človeka, od vsakega 

posameznika posebej. Zdaj lahko vpliva negativno. Imaš ljudi, ki so omejeni zaradi same 

tehnologije in ne znajo imeti nekega medosebnega kontakta z drugimi ljudmi. Imaš pa ljudi, 

ki v bistvu ne vpliva nič na njih, razen mogoče jim celo v bistvu pripomore, da imaš ti veliko 

socialno omrežje in preko tega ti še vedno lahko ohranjaš stike z ljudmi na drugem koncu 

Sveta, ki jih drugače ne bi mogel.  

 



 

 

 

Ja, ampak ta socialna mreža je v bistvu računalniška socialna mreža. Pristnega stika pa tukaj 

sigurno ni?  

Ja lahko je. Recimo jaz imam čisto hipotetičen primer. Imam prijatelja iz Škotske in preko 

računalnika lahko vzdržujem normalen stik. Kot prijatelja se pogovarjava sem tja. Ko pa je bil 

tukaj ta prijatelj, sva se dobila na kavi in je bilo fino.  

 

Že. Samo jaz mislim, da to ni prijatelj?  

Ja znanec, prijatelj… ne vem.  

 

Ja, jaz mislim da ta mreža, recimo, da nekdo ki se z nekom pokonekta na Facebooku, da je že 

prijatelj? Mislim, to ni prijatelj.  

Ja, saj tukaj se strinjam.  

 

In tako so mladi potem velikokrat zavedeni. In jim tudi prehitro zaupajo. V bistvu, preveč 

hitro danes sprejmemo vsakega za prijatelja?  

Ja, to je res. Sploh zato, ker sedaj damo vse svoje osebne informacije na internet in potem 

vsak, ki si ga v bistvu videl enkrat v življenju, te doda na FB-ju za prijatelja in dostopa do 

vseh teh osebnih informacij.  

 

Se ti zdi, da fizično se že vidi na mladih, da toliko presedijo za računalnikom? Se ti zdi da ste 

dosti gibljivi?  

Definitivno ta tehnologija potegne nekaj za sabo. Mislim, zdaj ne smemo gledati da so vse 

prostočasne dejavnosti samo tiste, ki se dogajajo zunaj, izven hiše in si aktiven. Ampak 

preživljaš prosti čas tudi normalno za računalnikom, zdaj, ko se je odprlo več možnosti. 

Problem je le v tem, da je, v narekovajih, lažje preživljati prosti čas pred računalnikom, kot da 

bi šel ven in tudi lažje je navezovat virtualne stike, kot realne stike. Smo taka generacija, ki bi 

rada vse naredila po liniji najmanjšega odpora, in v bistvu prihaja v veljavo. Še zmeraj pa, da 

bi rekel, da se fizično pozna na njegovem videzu, npr. debelost pa to, bi rekel, da niti ne v 

Sloveniji. Študije kažejo, kot sem jaz bral na internetu, da debelost narašča. To je dejstvo. 

Ampak mislim, da ni to samo zaradi tehnologije, ampak vseh teh fast food variant. Kaj sem 

hotel reči…V moji šoli pri športni vzgoji so trije razredi fantov in tukaj je od tridesetih 



 

 

 

dijakov recimo eden oz. dva, da sta pretežka. In tudi k tečemo Cooperja, vsi dosegamo neke 

pričakovane norme. Zato ne bi rekel, da se tukaj ful pozna, da smo mladi noter.  

 

Koliko pa ima sošolcev očala?  

Mah, ja to jih pa je nekaj. Samo zanimivo pa je nekaj, da jaz in pa moj sošolec, ki bi smatral 

za naju, da so nama najbolj všeč računalniške igrice, nimava očal, ko pa drugi sošolec, ki je 

športnik jih pa ima.  

 

Ja kaj pa ostali? Saj mogoče ostali ne igrajo računalniških igric pa kljub temu preživijo veliko 

časa za računalnikom?  

Ja, to je res. Vsi veliko časa preživijo za računalnikom.  

 

Kaj pa slaba drža?  

To je lahko zelo povezan s tvojo okolico, ko si ti za računalnikom. Ti rabiš ergonomsko 

okolje. Obstajajo neke smernice o tem. Definitivno vpliva to na slabo držo, vendar jaz nebi 

opazil tega pri mladih.  

 

In kakšen se ti zdi vpliv tehnologije na mlade in njihov osebni razvoj?  

V tem primeru bi rekel negativen. Jaz osebno imam napredek tehnologije kot zelo pozitivno 

stvar, samo, ko pride do mladih, pa pride do problema, ker mladi ne znajo vrednotit teh stvari, 

ne znajo se omejiti, kar se tiče uporabe moderne tehnologije, in potem pride do odvisnosti s 

tehnologijo. Kar pomeni preživljanje prostega časa s tehnologijo in virtualnim svetom. 

 

3. Ali zate program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj?  

 

Ja, definitivno. Ja MEPI je sestavljen iz 4 dejavnosti, in sicer prostovoljstvo, šport, veščina in 

odprava. In pri vsaki od teh dejavnosti ti opravljaš neko aktivnost, ki pa so v bistvu vse 

prostočasne in pa od doma. Ti se moraš recimo ukvarjati s športom.  

S kakšnim športom si se ti ukvarjal?  

S skatebordingom.  

 



 

 

 

Potem imaš prostovoljstvo. Ja ali moraš sam poiskati organizacijo, ali ti pomagajo pri tem 

koordinatorji?  

Ja, v bistvu imamo na naši šoli tako narejeno, da na začetku šolskega leta svetovalna delavka 

skliče sestanek na katerem predstavi ljudi iz različnih prostovoljnih organizacij, ki predstavijo 

svojo dejavnost. In tako se vključimo v eno ali več teh organizacij za prostovoljno delo. Jaz 

sem se npr. odločil za vrtec. Za bronasto stopnjo sem prostovoljstvo opravljal v vrtcu kot 

vzgojitelj. To sem šel po šoli tja za 1 uro na teden. Še to, kar se športa tiče moraš imet pri 

MEPI vse črno na belem.  

 

Se pravi moraš biti v nekem športnem klubu kjer ti lahko potrdijo, da ga opravljaš. Kaj pa za 

veščino?  

Za veščino sem jaz vključen v šolsko impro ligo.  

 

Kaj imajo pa lahko ostali za veščino?  

Veščina je lahko karkoli, ples, gasilske, pevski zbor, igranje kitare…karkoli v bistvu.  

 

Kaj je pa odprava?  

To se najlažje predstavljate kot nek tabor tabornikov ali skavtov. V bistvu je isto, samo da 

nismo skozi locirani na enem mestu, ampak se premikamo. Za zlato odpravo smo prehodili 80 

km v štirih dneh, se pravi vsak dan po 20 km.  

 

Kje pa ste imeli zlato odpravo?  

Ja v Angliji v Cornwall.  

 

Koliko odprav pa imate?  

Obstajajo tri stopnje. Imaš MEPI na bronasti, srebrni zlati stopnji. Za vsako stopnjo obstajata 

dve odpravi. Prva je priprava na odpravo, druga pa je odprava. Ti dve odpravi se ne 

razlikujeta v težavnosti. V bistvu pri nas je bilo tako, da je bila celo priprava na odpravo težja 

in smo potem res zelo lahko prehodili odpravo. 

  

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

  



 

 

 

V prvi vrsti je res to druženje s prijatelji. Tukaj se družimo s mladimi iz naše gimnazije. Ko 

sem zvedel za MEPI, sem rekel, da grem noter, ker je mene to veselilo. Pritegnila me je prav 

ta zlata odprava. Ker meni je ful dobro na tak način nekak preživljati prosti čas. Sploh pa tisti 

posladek na koncu, ko rečejo, da bo šel za zlato odpravo v Anglijo hodit, je to res nagrada ki 

nanjo čakaš tri leta. Zato sem se odločil, da se vključim. Potem pa itak, ko si notri v tem 

programu spoznaš ljudi in rataš neka družba. Notri dobiš dosti prijateljev, ki so tudi iz drugih 

razredov.  

Kdaj si pa prvič zvedel za MEPI?  

Jaz sem prvič slišal za MEPI na informativnem dnevu. Takrat so okvirno povedali kaj je to. 

Da se sodeluje s Slovensko vojsko. To mi je bilo ful fino, ker je potem na nivoju zadeva,  npr. 

poti nam vedno pripravlja Valter, štabni vodnik Slovenske vojske.  

 

5. Kakšne koristi po tvojem doprinese vključitev v program MEPI?  

 

Najbolj izpostavljena korist, ki pa pri nas ni niti tako izpostavljena, ampak je bolj pomembna 

v Angliji, pa je to, da ti imaš potrdilo, da si to opravil. V Angliji ima to priznanje zelo veliko 

veljavo, ker je v bistvu mednarodno priznanje s pomočjo katerega lahko ti potem tudi lažje 

dobiš službo ali pa ti daje neke plus točke, če ga priložiš pri vpisu na fakulteto. Kar pa se tako 

tiče, bi pa nasploh rekel, da ti spoznaš ljudi, da se družiš več, da si aktiven na več področjih, 

da izkusiš nekaj novega. Jaz npr. ne bi nikoli v življenju delal v vrtcu, če ne bi opravljal 

prostovoljstva. In je to neka izkušnja v življenju. Je nekaj na čem lahko gradiš naprej.  

Kaj pa kakšna veščina oz. ali si se kaj naučil na teh odpravah?  

Ja res je. Valter nam je pokazal veliko zadev. Oponašati zna veliko živali, da jih lahko 

prepoznamo. Na zlati odpravi nam je v Angliji nabiral školjke, katere smo probali surove. 

Valter je ful ekspert za preživetje v naravi, in mislim, da celo dela knjigo na to temo. Ja kar se 

tega tiče, če ti ni bilo kaj pokazano kako preživeti v naravi si lahko sam vprašal in ti je bilo 

pokazano. V resnici se naučiš brat karte in ocenit razdalje poleg postavljanja bivaka oz. 

šotora. Naučiš se bit vztrajen, ko ti recimo 80 km hodiš in pride četrti dan z žulji na nogah in 

20 kg ruzakom na hrbtu je lahko naporen. Ljudje se jokajo, ljudje se zderejo, ampak smo 

vztrajni, vsi si pomagamo in načeloma so vsi prišli do konca. Se pravi tovarištvo in vztrajnost. 

To je definitivno kar bi dal jaz v ospredje.  



 

 

 

6. Kako program MEPI vpliva na tvojo osebno rast?  

Hahahaha… 

7. Ali ti pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje itd.)?  

 

Ja, bi rekel da. Samozavesti sigurno. Sploh, če vidiš danes mladostnike, ki so nezadovoljni s 

svojo samopodobo pa ni nobene potrebe po tem, ker so čisto normalni ljudje in se v bistvu 

zgledujejo po izkrivljenih podobah, ki jih ustvarjajo mediji in nimajo te moči, da bi rekli, ja 

sej to v resnici sploh ni res.  

 

Mogoče prav zato, ker niso toliko v zunanjem svetu?  

Ja, mogoče ravno zato, ker so priklenjeni preveč na ta tehnološki svet. Čeprav mislim, da kar 

se tiče samopodobe in samozavesti, da to tudi izhaja iz družine. Poleg tega mediji v slabi 

samopodobi iščejo kupca, zato, je dobro, da se družimo z vrstniki, ki te pohvalijo in lahko 

pridobiš na samopodobi. Če bi poslušali medije si predebel, prekosmat, smrdiš, … 

 

8. Je lahko po tvojem program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi 

boleznimi, katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, 

agresija, pasivnost itd.)? Zakaj? 

 

Glede na to, da MEPI je aktivno preživljanje prostega časa, kjer se ti naučiš nekaj novega in 

se družiš z vrstniki, pa imaš tukaj neke dobre vzornik (Valter). Lahko se naučiš dobrih stvari 

in dobrih vrednot.  

 

Verjetno ti to postane zanimivo?  

Ja normalno, da te zanima. Saj ljudje strmimo k temu, da bi čim več izvedeli. Samo, če si ti v 

nekem zaprtem okolju za računalnikom imaš ti čisto drugačne interese zato, ker si tudi 

drugače omejen, kot če bi bil zunaj. Če ti sediš za računalnikom te lahko zanima samo to, da 

slediš update-om na FB-ju, kar je v bistvu neumnost.  

 

Ali pa slediš resničnostnim showom ali pa se nenehno SMS-aš?  



 

 

 

Sigurno je to drugače kot preživljanje časa v naravi, ko postaviš šotor, narediš ogenj in se še s 

50 drugimi ljudmi pogovarjaš in učiš novih veščin. Valter je res najbolj zanimiva oseba, on 

veliko ve. On ti že sam veliko pove, potem ga pa še mi kaj vprašamo in je super.  

 

Pa tudi tako je po moje. Če si ti doma za računalnikom se ti nič ne dogaja, kot če greš ven v 

naravo?  

Ja, ampak v današnji družbi, če greš ti ven si ti tisti, ki si, v narekovajih, izobčen. Ti greš 

lahko ven na vas, v park pa boš ti edini tam. Če pa si doma na virtualnem omrežju si pa ti tam, 

kot bi rekel med 500 prijatelji.  

 

In kaj je rezultat tega danes, da moramo organizirati nek program isto mislečih, ki ste se 

zavestno odločili da boste aktivno preživljali prosti čas, mi smo se pa sami zunaj igrali, 

družili?  

Ja, to sem ravno razmišljal dva dni nazaj. Da sedaj mladina nujno potrebuje razlog, povod da 

gre ven, nikoli ne bi šel ven kar tako brez razloga. Če ne drugega se reče gremo na kavo. Bolj 

ko se ljudje družijo, si širijo obzorja bolj ti lahko vrednotiš različne zadeve.  

 

9. S katerimi aktivnostmi se v programu soočate: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti?  

 

Fizična aktivnost je šport, veščine (plesalec, igralec), prostovoljstvo, odprava kjer hodiš. 

Mislim, odvisno kaj opravljaš katero veščino ali prostovoljstvo. Ta hoja pa vpliva tudi na 

psihično stabilnost. Ker ljudje se pri tej odpravi tudi psihično zlomijo.  

10. Katere so po tvojem prednosti in slabosti vključitve v program MEPI? 

 

Prednosti sem že vse naštel: samozavest, tovarištvo, vztrajnost, družiš se s prijatelji, 

spoznavaš nove stvari, spoznaš novo državo, njihovo kulturo in ljudi (Anglija), ukvarjaš se z 

različnimi stvarmi. Recimo jaz verjetno ne bi nikoli delal v vrtcu. Negativne stvari v bistvu ne 

vidim. Sam program po sebi je zame v redu in veliko odneseš od tega. 

11. Ali vključitev v progam MEPI vpliva na tvoj osebnostni razvoj? Kako?  

 



 

 

 

Ja vpliva. Če ta razvoj rečemo kot neko socializacijo, je v bistvu program MEPI neka 

prostočasna dejavnost, kjer si ti z vrstniki od katerih nekaj pridobiš in daješ. Ja tukaj so tudi te 

skupne vrednote, ki jih imamo. 

12. Je po tvojem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade?  

 

Ja, zelo primeren. Point  je v tem, da je to program za mlade. Mislim, da za manjše to ne bi bil 

primeren program, ker se pričakuje od tebe, da si samoiniciativen, samostojen in nekako bolj 

zrel. Program lahko začneš obiskovati od 14 leta dalje. 

13. Se ti zdi, da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

  

Ne, se mi ne zdi da ga poznajo. Ti programi so najbolj razširjeni med gimnazijami.  

 

Ali je za vključitev v program MEPI potrebno, da si gimnazijec?  

Ne. Poznam primer, ko fant hodi na tehnično smer Iskre v Kranju, in ker oni ne izvajajo 

MEPI programa, se je vključil v ta program preko Kranjske gimnazije in ga tudi opravil.  

 

Se pravi, da lahko opravljaš program preko katerikoli šole, kjer ga izvajajo?  

V prvi vrsti izvejo za program MEPI na predstavitvah oz. informativnih dnevih. Še največ pa 

po moje izvejo od vrstnikov od ust do ust. V resnici jaz še nisem slišal za program preko 

medijev ali interneta. V bistvu samo takrat, ko sem jaz dal intervju za lokalni radio in časopis. 

 

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje?  

 

Jaz mislim, da je kar ena konstanta. Mi smo sicer velika generacija.  

15. Kako bi sovrstnike še bolj navdušil za vključitev v program MEPI?  

 

To bi bilo v  resnici dosti težko narediti. Ali te veseli, ali te ne veseli. Vsem je to že bilo 

predstavljeno, tako, da težko še vplivaš na kakšnega. Jaz sem recimo rekel sošolcem, da mi je 

bilo najboljše v Angliji, ko smo hodili 80 km, in spoznal pokrajino, ljudi, se naučil surfat, v 

glavnem top. No, eni so rekli: o daj, kaj je s tabo, jaz ne bi nikoli toliko hodil, ej jaz ne bi šel v 

Anglijo, ej meni je to preveč denarja, …izgovori.  



 

 

 

Mislim mene bolj zanima kaj bi ti nekomu rekel, ki sploh ni športen, tak zaprt, da bi ga 

navdušil za MEPI?  

Jaz bi mu rekel, da naj gre samo zato, ker se imamo fino. To je glavni razlog. Ti moraš uživati 

na zadevah na katerih si. Mi, ki smo s prijatelji tam, se zafrkavamo, smejimo pogovarjamo … 

Sicer pa, kje pa še v resnici v tem svetu dobiš 4 dni, ko si z vrstniki konstanto skupaj in se 

pogovarjaš. Ti se v bistvu z njimi pogovarjaš v 4 dneh toliko kot se s sošolci v celem letu 

nikoli nisi in sploh nimaš potrebe po tem. 

 

16. Ali bi v programu kaj spremenil (dodal,  ukinil, povečal aktivnosti - veščine)? 

  

Jaz mislim, da je v redu zasnovan ta program, samo, da bi bilo mogoče več druženj samih 

udeležencev, tako neformalno. Ker šport, veščino in prostovoljstvo vsak opravlja 

individualno, pač kar hoče, in smo v bistvu res skupaj samo na odpravi in sestankih.   

17. Ali tudi sam izvajaš katero od aktivnosti oz. si soudeležen kot organizator?  

 

Ja, kot prostovoljec sem delal za KŠ Škofja Loka, kjer sem bil organizator različnih 

prireditev. Ena od teh je Dijaški živ-žav. Kar se tiče veščine je moja veščina improvizator v 

Šolski impro ligi preko KUDA KIKS v Kranju. Tam sem udeležen kot udeleženec in 

organizator.  

18. Zakaj si se vključil v program MEPI?  

 

Privlačila me je sama predstavitev na informativnem dnevu. 

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za tebe?  

 

Nekaj je to priznanje, ki ga dobiš. Nekaj pa vse te vrednote, ki jih dobiš, tovarištvo, 

samozavest, solidarnost.  

 

20. Bi še kaj dodal?  

 

Samo, da je MEPI res OK. Da je to ena izmed boljših dejavnosti, ki sem jih imel. In ni mi žal, 

da sem se vključil.  



 

 

 

PRILOGA 6: TRANSKRIPT 4 – OSEBA D ( Ines Kavčič – udeleženka) 

1. Je po tvojem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

 

Ja, ker je zdravo, da se razgiblješ na vsake toliko časa, ker se vsak človek more pač zaradi 

mišic in tudi ostalih bolezni, ne samo debelosti. Če ti veliko časa preživiš v naravi rataš mal 

bolj odporen na vse viruse. 

2. Kakšen se ti zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj? 

 

Jaz tudi mislim, da so pozitivne pa negativne. Pač, je dober ker je toliko napredoval, da pač 

lajša pri službah, pri šolskem delu. Je pa tako, da ga moraš uporabljat v mejah normale in da 

imaš še vedno stik z ljudmi. Se mi zdi, da je veliko težje navezat stik z ljudmi zaradi 

telefonov, ker nismo več navajeni. 

3. Ali zate program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

 

Zato, ker moraš itak že to, vse tri aktivnosti, veščino, šport, prostovoljstvo opraviš je že del 

tega, da pač si nekje drugje kot recimo za telefon, računalnik ali televizijo. Je že to pač bolj 

aktivno. Potem še te odprave si tudi zelo aktiven. Še vseeno, da ti zmoreš zlato odpravo moraš 

biti vsaj malo aktiven sploh tukaj, kar smo imeli v Sloveniji. In pripravljen moraš biti in se 

moraš tudi malo ukvarjat s športom.  

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

 

Mislim, da se prav zaradi te odprave, da se ful pač udeležujejo MEPI programa. Drugače pa 

ja, itak vse. Zabavo imaš, druženje pa aktivno te, mislim, prisili te, da se tudi če vmes malo 

obupaš z nečim veš, da moraš opraviti, in če nič drugega te malo obveza drži, da moraš 

narediti do konca.  

5. Kakšne koristi po tvojem doprinese vključitev v program MEPI? 

 



 

 

 

Bolšje preživljanje prostega časa, pa tudi spoznavanje prijateljev, novih ljudi.  

6. Kako program MEPI vpliva na tvojo osebno rast?  

 

Naučiš se živeti z naravo, s tem, da se utrdiš. 

7. Ali ti pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

 

Predvsem nam koristi skupinsko delo. Tukaj moraš res znati sodelovati, pa potrpežljiv biti.  

 

Ja danes so otroci res bolj individualisti?  

Ja, tekmovalnost. Že zaradi šole, ker itak vse temelji na tekmovalnosti, ne vem, mora bit 

toliko slabših, da si ti lahko sprejet na faks. Npr. če je 100 vpisanih in jih 30 vpišejo, jih 

moraš ti 70 premagati. 

  

8. Je lahko po tvojem program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi 

boleznimi, katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, 

agresija, pasivnost itd.)? Zakaj?  

 

Ja, ravno s temi odpravami pridobiš vzdržljivost. Se mi zdi, da je sploh zlata, pač ne samo 

fizično, ampak tudi psihično naporna. Sploh, če imaš tako vreme, da je dež 4 dni, pa moraš 

tudi to zdržat. Pa ti verjetno ni toliko fizično težko, mislim je tudi, sam psihično je slabše, 

čakaš, da bo nehalo, pa ne neha. Pač hodiš.  

9. S katerimi aktivnostmi se v programu soočate: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti? 

 

Za šport sem imela ples, za veščino tabornike, za prostovoljstvo pa sem v vrtec hodila. In tudi 

vsa tri leta isto. 

10. Katere so po tvojem prednosti in slabosti vključitve v program MEPI? 

 



 

 

 

Malo so slabo izbrani termini za odprave, ker je ravno konec leta, in če imaš ti malo slabše 

ocene v šoli se ti kar pozna tisti teden. Drugače, itak ne morejo pa dati prej, ker je od vremena 

odvisno.  

Kaj pa prednosti?  

Aktivno preživljanje prostega časa.  

 

Smeh. A bi ti priporočala to kakšnemu?  

Ja. 

 

11. Ali vključitev v progam MEPI vpliva na tvoj osebnostni razvoj? Kako? 

 

Da. 

12. Je po tvojem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

 

Ja. 

13. Se ti zdi, da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

 

Jaz sem izvedela od brata, ki je starejši in je že hodil. Pač, če nimaš da te en navduši, potem 

ne veš. Se mi zdi, da ful ni, mislim v Sloveniji je to samo tukaj na Loški, na Ekonomski pa na 

Kranjski. Mislim, da drugje sploh ni v Sloveniji. Mislim, da je tko. Takrat, ko so podelitve, ko 

pridejo podelit priznanja iz Anglije, so samo te tri šole. Dvomim, da imajo druge šole pa 

posebej. Tko, da je dosti nepoznan program.  

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

 

V prvem letniku nas ni bilo veliko. Potem pa se nam jih je v drugem letniku priključilo kar 

veliko. Tisti, ki so že delali bronasto v osnovni šoli, samo potem tudi niso šli vsi do zlate. Se 

mi zdi, da tam srebra ne dokončajo.  

 

A je toliko težje?  

Vem, da jih je ful veliko nehalo takrat zaradi šole.  

 



 

 

 

15. Kako bi sovrstnike še bolj navdušila za vključitev v program MEPI? 

 

Pač, sej sam poveš kako je dober. Po navadi najbolj navdušiš s tem, če si že končal in, da si 

imel to izmenjavo. Ker recimo meni  je bilo ful dobro, ko smo imeli tam (Anglija) zlato, ker 

je bil sprehod 80 km dolg.  

16. Ali bi v programu kaj spremenila (dodala,  ukinila, povečala aktivnosti-veščine)? 

 

Ja, še kakšno izmenjavo. Ja pač, to se mi zdi še najbolj taka izkušnja. Mislim, spoznaš še 

druge. Tri leta smo v bistvu spoznavali te kar smo bili iz šole. Edino z zlato odpravo smo še 

drug folk spoznali.  

17. Ali tudi sama izvajaš katero od aktivnosti oz. si soudeležena kot organizator? 

 

Ne, jaz nisem nič organizirala.  

18. Zakaj si se vključila v program MEPI? 

 

Ker sem iz bratovih izkušenj slišala, da je dober.  

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za tebe? 

 

Druženje, aktivno preživljanje prostega časa. 

20. Bi še kaj dodala? 

 

Ne. Smeh. 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA 7: TRANSKRIPT 5 – OSEBA E (Ela Reven - udeleženka) 

1. Je po tvojem aktivno preživljanje prostega časa za mlade pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

 

Ja. Zaradi debelosti in vseh bolezni kar lahko pride. Zaradi tega, ker je boljše bit zunaj kot 

noter.  

2. Kakšen se ti zdi vpliv sodobne tehnologije (računalnik, telefon) na mlade in njihov 

razvoj? Pozitiven, negativen? Zakaj? 

 

Oboje dvoje. Pozitivno je pač, ker se po telefonu lahko veliko zmeniš. Negativno pa je potlej, 

ker si potem preveč na telefonu in se potem s tem zamotijo kot pa s čim drugim, kar bi bilo 

bolj pametno.  

3. Ali zate program MEPI predstavlja aktivno preživljanje prostega časa za mlade? Zakaj? 

 

Ja, ker si aktiven, ker moraš pač delat tisto kar je treba.  

 

Kaj si ti imela od veščin?  

Tabornike.  

 

Kaj pa šport?  

To sem imela pa pilates.  

 

4. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za udeležence programa (druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

 

Vse kar ste naštela. Spoznaš nove ljudi, pa se z njimi zabavaš, različne fore. Pa z Angleži je 

tudi v redu, smo se vsi ful zaštekal.  

5. Kakšne koristi po tvojem doprinese vključitev v program MEPI? 

 

Boljše preživljanje prostega časa. Smeh.  



 

 

 

6. Kako program MEPI vpliva na tvojo osebno rast?  

Ne vem.  

 

Ti bom malo pomagala, si kaj bolj samozavestna, te je strah, … 

Ne, pač to me že zaradi tabornikov, ki sem jih prej obiskovala. Tako, da me ni strah žužkov 

pa to. Če pač ne bi bila navajena že pri tabornikih, bi se pač mogla tukaj bolj to navadit.  

 

7. Ali ti pridobljene veščine koristijo kot popotnica v življenju (samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje itd.)? 

 

Predvsem timsko delo. Biti moraš vztrajen, zaradi hoje, ki te zmatra. Prilagajaš se ostalim, ker 

gre za timsko delo. 

8. Je lahko po tvojem program MEPI preventiva za mlade pred fizičnimi in psihičnimi 

boleznimi, katerih vzrok je neaktivno preživljanje prostega časa (depresije, debelost, 

agresija, pasivnost itd.)? Zakaj?  

 

Ja. Druženje in to kar smo že govorili. 

9. S katerimi aktivnostmi se v programu soočate: katere so fizične in katere psihične 

aktivnosti? 

 

Za šport sem imela pilates. Za veščino sem imela tabornike. Za prostovoljstvo sem imela pa 

tudi tabornike. Ker sem jaz imela en vod, ki sem jih učila. To sem imela na vseh stopnjah isto. 

 

10. Katere so po tvojem prednosti in slabosti vključitve v program MEPI? 

 

Ne vem, če je kakšna slabost drugače. Edino čas, v bistvu, tko. 

 

11. Ali vključitev v progam MEPI vpliva na tvoj osebnostni razvoj? Kako? 

 



 

 

 

Da. 

 

12. Je po tvojem to primeren program za aktivno preživljanje časa za mlade? 

Ja. 

13. Se ti zdi, da mladi poznajo ta program? Zakaj ja in zakaj ne? Kje izvejo zanj? 

 

Odvisno. Tukaj v Žireh se ne ve. Pač pa eni lahko že v devetem razredu delajo. Jaz sem šele 

potlej izvedela v gimnaziji. Potem mi je pa še ena mami od enega rekla, da je tukaj ful fajn.  

14. Se vključevanje v program MEPI med mladimi povečuje? 

 

Ne vem. 

15. Kako bi sovrstnike še bolj navdušil za vključitev v program MEPI? 

 

Ne vem. S piknikom. Pri nas je odprava bolj težka. V bistvu smo imeli mi bolj pripravo težko 

kot odpravo. Saj so tudi predstavitve na šoli, ampak mislim, da jih še vseeno ne privabi tako. 

Edino, če bi bile predstavitve med poukom. Smeh. 

16. Ali bi v programu kaj spremenila (dodala,  ukinila, povečala aktivnosti - veščine)? 

 

Zame so MEPI taborniki s temi odpravami zraven. MEPI je orientacija od tabornikov. 

Taborniki imajo še sto drugih stvari.  

17. Ali tudi sama izvajaš katero od aktivnosti oz. si soudeležena kot organizatorka? 

 

Ja, jaz organiziram program, kaj bomo delali, kaj se bomo učili, kako bomo preživeli tisti dve 

uri pri tabornikih. Vodim otroke čez celo leto, ne samo toliko kot je obvezno.  

18. Zakaj si se vključila v program MEPI? 

 

Zaradi tega ker so rekli, da je dober. 

 



 

 

 

19. Kaj vključitev v program MEPI pomeni za tebe? 

 

Druženje. Aktivno preživljanje prostega časa. Smeh. 

20. Bi še kaj dodala? 

 

Ne. Smeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA 8: KODIRANJE TRANSKRIPTOV 

ENOTA POJMI KATEGORIJE 

1. Je po tvojem/vašem 

aktivno preživljanje 

prostega časa za mlade 

pomemben dejavnik v 

njihovem razvoju? Zakaj? 

A: Ja, vsekakor pomemben 

dejavnik zato, ker na ta način 

pridobivajo veščine za kasnejše 

življenje. Ker pridobivajo socialne 

sposobnosti, postanejo bolj 

družabni. Se zavedajo kako 

družba funkcionira, na kakšen 

način se lahko vključijo v družbo. 

V končni fazi tudi zato, ker jim je 

dolgčas in ne začnejo destruktivno 

vplivat proti sebi in ostalim. Tako, 

da se na ta način lahko izognejo 

raznim odvisnostim, se pravi ali 

od drog in alkohola ali 

odvisnostim od video igric in 

ostalih modernih odvisnosti, od 

telefonov, MP3 in tako naprej. 

Tako, da še vedno ohranjajo stik z 

družbo in znajo komunicirati. 

B: Absolutno. Prvič zaradi tega, 

ker se srečajo s stvarmi katere jih 

ne podoživljajo med samim 

študijem. Izziv pa je predvsem 

zato, ker morajo obvladat in pri 

- pridobivajo veščine za kasnejše 

življenje 

- pridobivajo socialne sposobnosti 

in postanejo bolj družabni 

- se zavedajo kako družba 

funkcionira 

- se ne dolgočasijo in ne začnejo 

destruktivno vplivati proti sebi in 

ostalim 

- se izognejo raznim odvisnostim 

- še vedno ohranjajo stik z družbo 

in znajo komunicirati 

- srečajo se stvarmi, katere ne 

podoživljajo med samim študijem 

- »Izziv pa je predvsem zato, ker 

morajo obvladat in pri tem so 

izpostavljeni temu, da morajo bit 

samostojni, da morajo biti zaupljivi, 

da so timski.« 

- »Če izhajamo iz tega da, če ne 

počneš nič aktivnega in si skoz 

doma ne moreš odnest nič od 

življenja. Ne raziskuješ in ne 

poskušaš preseči svojih limitov.« 

Družba 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

Zdravje 



 

 

 

tem so izpostavljeni temu, da 

morajo bit samostojni, da morajo 

biti zaupljivi, da so timski. 

C: Ja, jaz bi reku da je. Če 

izhajamo iz tega da, če ne počneš 

nič aktivnega in si skoz doma ne 

moreš odnest nič od življenja. Ne 

raziskuješ in ne poskušaš preseči 

svojih limitov. 

D: Ker je zdravo, da se razgiblješ 

na vsake toliko časa, ker se vsak 

človek more pač zaradi mišic in 

tudi ostalih bolezni, ne samo 

debelosti. Če ti velik časa preživiš 

v naravi rataš mal bolj odporen na 

vse viruse. 

E: Ja. Zaradi debelosti in vseh 

bolezni kar lahko pride. Zaradi 

tega, ker je boljše bit zunaj kot 

noter.  

- ker se je zdravo gibati 

- »Če ti velik časa preživiš v naravi 

rataš mal bolj odporen na vse 

viruse.« 

-zaradi pozitivnega vpliva na 

zdravje 

 

 

 

 

2. Kakšen se ti/vam zdi vpliv 

sodobne tehnologije 

(računalnik, telefon) na 

mlade in njihov razvoj? 

Pozitiven, negativen? 

Zakaj? 

A: Lahko je oboje. Jaz mislim, da 

moderna tehnologije na vsak 

način je napredek in služi 

dobremu. Tako kot pri vsaki drugi 

- moderna tehnologija na vsak 

način je napredek in služi dobremu 

itd.,  če je ta zadeva selektivno 

uporabljena in ustrezno dozirana 

- če gre za predoziranje je vpliv 

negativen 

- učimo se iz izkustev, ki jih ne 

dobimo preko računalnika 

Zdravje 

Tehnologija 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

 



 

 

 

stvari pa gre za dozo uporabe in 

če je ta zadeva selektivno 

uporabljena in ustrezno dozirana 

potem je to na vsak način to lahko 

zelo pozitiven vpliv. Če pa gre 

zadeva v skrajnost pa je tako kot 

pri vsaki zadevi, je pa pač 

negativna. Vemo, da se učimo na 

izkustvih in preko računalnika pač 

ne pridemo do izkustva, ampak 

samo do informacij. Samo z 

informacijo pa nimamo kaj počet, 

ker rabimo izkustvo. 

B: Računalnik je pozitiven, 

absolutno, ker je neka nova 

tehnologija, tudi neki napredek v 

človeškem razvoju na 

tehnološkem razvoju. Se pa 

absolutno tudi strinjam, da je to 

kot eno vrsto cigaret, ki te zasvoji. 

Isto kot igre na srečo, če si ti 

preveč skoz na računalniku je to 

lahko problem. 

C: Zdaj lahko vpliva negativno. 

Imaš ljudi, ki so omejeni zaradi 

same tehnologije in ne znajo imeti 

nekega medosebnega kontakta z 

drugimi ljudmi. Imaš pa ljudi k v 

bistvu ne vpliva nič na njih, razen 

mogoče jim celo v bistvu 

pripomore, da imaš ti veliko 

- računalnik nam poda samo 

informacije 

- računalnik predstavlja napredek v 

tehnološkem razvoju 

- predstavlja pa tudi odvisnost, ki te 

lahko zasvoji 

- zaradi ljudi, ki so omejeni zaradi 

same tehnologije in ne znajo imeti 

nekega medosebnega kontakta z 

drugimi ljudmi 

- zaradi ljudi na katere ne vpliva 

nič, v bistvu jim pripomore, da si 

širijo socialno omrežje in ohranjajo 

stike 

- prostočasne dejavnosti niso samo 

zunaj hiše, ampak lahko tudi za 

računalnikom, kjer jih mladi lažje 

preživijo 

- današnja generacija mladih bi vse 

najraje naredila po liniji 

najmanjšega odpora  

- lahko so pozitivne ali negativne 

- uporaba tehnologije mora biti v 

mejah 'normale', predvsem v 

ohranjanju pristnih stikov z ljudmi 

-pozitivno vpliva tako, da se lahko 



 

 

 

socialno omrežje in prek tega ti še 

vedno lahko ohranjaš stike z 

ljudmi na drugem koncu sveta, 

ker jih drugače ne bi mogli. 

Mislim zdaj ne smemo gledati, da 

so vse prostočasne dejavnosti 

samo tiste, ki se dogajajo zunaj, 

izven hiše in si aktiven, ampak 

preživljaš prosti čas tudi normalno 

za računalnikom, zdaj k se je 

odprlo več možnosti. Problem je 

le v tem, da je v narekovajih lažje 

preživljati prosti čas pred 

računalnikom kot, da bi šel ven in 

tudi lažje je navezovat virtualne 

stike kot realne stike. Smo taka 

generacija, k bi radi vse naredili 

po liniji najmanjšega odpora in v 

bistvu prihaja v veljavo. 

D: Jaz tudi mislim, da so 

pozitivne pa negativne. Je pa tko, 

da ga moraš uporabljat v mejah 

normale in da imaš še vedno stik z 

ljudmi. Se mi zdi, da je velik težje 

navezat stik z ljudmi zaradi 

telefonov, ker nismo več navajeni. 

E: Oboje dvoje. Pozitivno je pač, 

ker se po telefonu lahko veliko 

zmeniš. Negativno pa je potlej, 

ker si potem preveč na telefonu in 

se potem s tem zamotijo kot pa s 

z nekom po telefonu nekaj zmeniš 

- negativno vpliva tehnologija 

takrat, ko se pretirava uporaba le-te  

 



 

 

 

čim drugim kar bi bilo bolj 

pameten.  

3. Ali program MEPI 

predstavlja aktivno 

preživljanje prostega časa 

za mlade? Zakaj? 

A: Na vsak način. V Sloveniji 

program ni bil ustanovljen in ni 

bil prinesen s tem namenom, da bi 

izključno nekomu, ki ima manj 

možnosti to ponudil, ampak je bil 

ponuden vsem z idejo seveda, da 

mora biti program tudi dostopen 

vsem. Je pa znotraj tega lahko 

veliko razlik, ker program MEPI 

ni samo odprava, ki je zadnja 

ampak je seveda prej 

podkrepljena z veščinami, s 

prostovoljstvom in s športom. 

Tako, da te tri dejavnosti že same 

na sebi brez odprav dajo 

udeležencu precejšnjo širino in 

veliko aktivnosti. Vsi priznajo, da 

je z razširitvijo MEPI programa v 

naši občini, prostovoljstvo dobilo 

en nov zagon. To je za njih 

popolnoma nova izkušnja, ki je 

enako pozitivna za nekoga, ki 

dobi pomoč kot za tistega, ki jo 

daje. In za marsikoga je lahko 

šport tisti izziv, ki mu prinese 

popolnoma nekaj novega. 

- »Na vsak način.« 

- program je ponuden vsem in tudi 

dostopen vsem 

- MEPI tvorijo odprava, 

prostovoljstvo, veščine in šport 

- prostovoljstvo predstavlja mladim 

novo izkušnjo, ki ima pozitiven 

vpliv 

- za marsikoga je lahko tudi šport 

nov izziv 

- program nudi pomoč starejšim, 

pomoč pri organizaciji 

- omogoča gojenje različnih 

dejavnosti: prostovoljstvo, šport itd.  

- »Ja  MEPI je sestavljen iz 4 

dejavnosti, in sicer prostovoljstvo, 

šport, veščina in odprava.« 

- dejavnosti ne opravljaš doma, 

ampak od doma v naravi, dvorani, 

šoli 

- ker ponuja aktivnost 

Aktivnosti 

Zdravje 

Dostopnost 



 

 

 

B: Seveda. Predvsem zaradi tega, 

ker je že s samo obliko programa, 

so tudi pomoč starejšim ljudem, 

pomoč pri organizaciji, pomoč pri 

obnovi nečesa. Potem ni samo to, 

so druge dejavnosti kot so igre, 

kulturne dejavnosti, prostovoljna 

dejavnost, kot neke vrste varstvo, 

skratka je več teh področij v 

MEPI. 

C: Ja definitivno. Ja, MEPI je 

sestavljen iz 4 dejavnosti, in sicer 

prostovoljstvo, šport, veščina in 

odprava. In pri vsaki od teh 

dejavnosti ti opravljaš neko 

aktivnost, k pa v bistvu vse 

prostočasne in pa od doma. 

D: Zato, ker moraš itak že to vse 

tri aktivnosti, veščino, šport, 

prostovoljstvo opraviš je že del 

tega, da pač si nekje drugje k 

recimo za telefon, računalnikov 

ali televizijo. Je že to pač bolj 

aktivno. Potem še te odprave si 

tudi zelo aktiven. 

E: Ja, ker si aktiven, ker moraš 

pač delat tisto kar je treba. 

4. Kaj vključitev v program 

MEPI pomeni za 

udeležence programa 

- program, kjer se lahko združi več 

dejavnosti hkrati 

Aktivnosti 

Družba 



 

 

 

(druženje, telesno 

aktivnost, zabavo itd.)? 

A: Jaz mislim, da je to ena nova 

oblika, kjer lahko združijo 

različne dejavnosti. Lahko pa je 

tudi vse ostalo. Deloma 

pripadnost, deloma nek dober 

glas, ki smo si ga ustvarili, 

marsikoga potegne zaključna 

odprava v Anglijo, marsikdo mi je 

rekel, da se je začel z MEPI 

ukvarjat prvič zato, ker je že 

določene stvari že počel. Običajno 

je potrebno prostovoljstvo dodat. 

B: Dijaki sami povedo, da je to 

sprostitev, drugič je en velik izziv 

za njih in pa nasploh neka 

drugačnost izven študija. Izziv je 

dejansko pridobivanje nekih 

novih izkušenj. Dijaki tudi 

govorijo kolk je to fajn in so 

ponosni, ko dosežejo te rezultate. 

In ne samo rezultate, ampak tudi 

nasploh druženje. Najbolj so 

veseli, ko sodelujemo skupaj z 

angleško gimnazijo in so tudi 

veliki prijatelji med sabo. 

C: V prvi vrsti je res to druženje s 

prijatelji. Pritegnila me je prav ta 

zlata odprava. 

- omogoča pripadnost družbi 

- o programu širijo dober glas 

mepijevci 

- odprava v Anglijo privablja mlade 

za vključitev 

- mladi se v programi srečujejo z 

opravljanjem prostovoljstva 

- »Dijaki sami povedo, da je to 

sprostitev, drugič je en velik izziv 

za njih in pa nasploh neka 

drugačnost izven študija.« 

- mladi pridobivajo nove izkušnje 

- dijaki so ponosni, ko dosežejo 

določene rezultate 

- program omogoča druženje in 

tkanje novih prijateljstev 

- »V prvi vrsti je res to druženje s 

prijatelji.« 

- zlata odprava v Anglijo, je tista, ki 

privlači mlade 

-  program ponuja tudi zabavo, 

druženje in obveznost 

- » Spoznaš nove ljudi pa se z njimi 

zabavaš, različne fore.« 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

 

 

 

 

 



 

 

 

D: Mislim, da se prav zaradi te 

odprave, da se ful pač udeležujejo 

MEPI. Drugače pa ja itak vse, 

zabavo imaš, druženje. Aktivno te 

mislim prisili te, da tudi če vmes 

mal obupaš z nečem veš, da 

moraš opravit in če nič drugega te 

mal obveza drži, da moraš naredit 

do konca.  

E: Spoznaš nove ljudi pa se z 

njimi zabavaš, različne fore. Pa z 

Angleži je tudi v redu smo se vsi 

ful zaštekali.  

5. Kakšne koristi doprinese 

mladim vključitev v 

program MEPI? 

A: Na osebnostnem nivoju 

doprinese ogromno koristi. Že se 

pa dobi določena dela ali 

počitniška ali pogodbena že zato, 

ker si bil v MEPI. Ker delodajalec 

je že videl glede kvalifikacije. 

Glede šole je ne vem deset 

kandidatov, ti pa s tem izkazuješ, 

da si počel še marsikaj drugega, 

da nisi samo v šolo hodil, ampak 

da si tudi zase nekaj naredil in 

tudi nekaj dosegel. 

B: Na primer podoživljanje vsega 

tega, prvič je napor, drugič je 

spoznavanje neznanega okolja in 

- »Na osebnostnem nivoju 

doprinese ogromno koristi.« 

- program že omogoča lažje 

pridobitev določenih del ali 

počitniških ali pogodbenih 

- program sporoča, da so 

pomembna tudi znanja, ki jih ne 

pridobiš v šoli  

- omogoča podoživljanje vseh 

dejavnosti: napor, strah, 

spoznavanje neznanega okolja 

- za uspešen zaključek programa se 

pridobi priznanja MEPI, ki ima 

večjo veljavo v Angliji 

- nasploh pa mladim pomeni 

Aktivnosti 

Družba 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

Vrednost 

 



 

 

 

to je za njih čisto nekaj 

samoumevnega. 

C: Najbolj izpostavljena korist, ki 

pa pri nas ni niti tako 

izpostavljena, ampak je bolj 

pomembna v Angliji, pa je to, da 

ti imaš potrdilo, da si to opravil. V 

Angliji ima to priznanje zelo 

veliko veljavo, ker je v bistvu 

mednarodno priznanje s pomočjo 

katerega lahko ti potem tudi lažje 

dobiš službo ali pa ti dajo neke 

plus točke, če ga priložiš pri vpisu 

na fakulteto. Kar pa se tko tiče bi 

pa nasploh reku, da ti spoznaš 

ljudi, da se družiš več, da si 

aktiven na večih področjih, da 

izkusiš nekaj novega. V resnici se 

naučiš brat karte in ocenit razdalje 

poleg postavljanja bivaka oz. 

šotora. Se pravi tovarištvo in 

vztrajnost. 

D: Bolšje preživljanje prostega 

časa pa tudi spoznavanje 

prijateljev, novih ljudi.  

E: Boljše preživljanje prostega 

časa. 

program spoznavanje ljudi, 

druženje, aktivnost na večih 

področjih in pridobitev novih 

izkustev 

- »V resnici se naučiš brat karte in 

ocenit razdalje poleg postavljanja 

bivaka oz. šotora.« 

- s programom pridobijo dve 

vrednoti: tovarištvo in vztrajnost 

- »Bolšje preživljanje prostega časa 

pa tudi spoznavanje prijateljev, 

novih ljudi.« 

6. Kako program MEPI 

vpliva na osebno rast 

mladega človeka?  

- »Lahko navežejo neke stike, 

razširijo neka socialna omrežja.« 

- pridobijo na samozavesti in boljši 

Aktivnosti 

Družba 



 

 

 

A: Na vsak način jaz mislim, da 

vsi pridobijo na samozavesti in 

boljši samopodobi. Nekdo lahko, 

da se prej ni nikoli s športom 

ukvarjal in da športno aktivno 

preživlja prosti čas tudi sedaj. 

Prostovoljstvo je sigurno tista 

dimenzija, ki jo prej velika večina 

nikoli ni imela in jo sedaj dobi. In  

na ta način kot ljudje dobijo čut za 

sočloveka. Timsko delo je 

izjemno pomembno tukaj. 

Delovanje v timu, prilagajanje, 

pomoč eden drugemu to so stvari, 

ki našim generacijam niso tako 

zelo tuje, tem mladim 

generacijam pa so, ker večinoma 

so bolj individualisti in je 

skupinsko delo nekaj kar se žal 

morajo naučit. Do neke mere 

komunikativnost, do neke mere 

lahko podjetnost. V okviru tega 

kar počnejo morajo marsikaj tudi 

zorganizirati, kar pomeni, da se 

soočajo z organizacijo česarkoli 

že ali je to manjša prireditev ali 

predstavitev nečesa, ali je to 

nakup majic. Preko MEPI 

programa se lahko seznanijo z 

razno raznimi dejavnostmi in 

razno raznimi ljudmi s katerimi se 

sicer ne bi nikoli srečal. Lahko 

samopodobi 

- navduši mlade, da nadaljujejo s 

športnim preživljanjem prostega 

časa 

- s prostovoljstvom dobijo mladi 

čut za sočloveka 

- timsko delo jih 'prisili' v 

prilagajanja in pomoč en drugemu, 

ker so danes mladi preveč 

individualisti 

- v programu se mladi naučijo do 

neke mere komunikativnosti, 

podjetnosti in organiziranosti 

- spoznavajo razne dejavnosti in 

različne ljudi 

- omogoča jim širjenje socialnih 

omrežij 

- »Predvsem na pridobitvi 

samozavesti.« 

- »Naučiš se živet z naravo s tem, 

da se utrdiš.« 

 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

Zdravje 



 

 

 

navežejo neke stike, razširijo neka 

socialna omrežja. 

B: Predvsem na pridobitvi 

samozavesti. 

C: Hahahaha… 

D: Naučiš se živet z naravo s tem, 

da se utrdiš. 

E: Ne vem. 

7. Ali mu pridobljene 

veščine koristijo kot 

popotnica v življenju 

(samozavest, samopodoba, 

tekmovalnost, potrpljenje 

itd.)? 

A: Ja na vsak način. Te 

pridobljene veščine, veliko teh je 

zelo praktičnih, ki jih lahko, če 

govorim o odpravi, to pomeni, da 

so samozavestni, ko gre za 

preživljanje počitnic kjerkoli že in 

preživetje v naravi kot tako. Po 

MEPI programu pa so opremljeni 

s temi veščinami in jih ni več 

strah. 

B: Absolutno. Me drugim tudi, če 

ti lahko povem, sigurno so ti 

povedali otroci, da tisti indeks, ki 

ga dobijo ima visoko vrednost pri 

zaposlovanju. Tak človek, ki 

- pridobljene veščine so zelo 

praktične  

- mladi postanejo samozavestni, ko 

gre za preživljanje počitnic kjerkoli 

že in preživetje v naravi kot tako 

- indeks, ki ga dobijo za opravljen 

program ima visoko vrednost pri 

zaposlovanju v Angliji (pri nas še 

ni dorečeno) 

- pridobljena samozavest sigurno 

vpliva na pozitiven odnos do sebe 

- mediji ustvarjajo izkrivljene 

podobe, katerim se mladi ne morejo 

upreti 

- »Predvsem nam koristi skupinsko 

delo.« 

- v programu moraš biti vztrajen in 

prilagodljiv 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

Vrednost 

 



 

 

 

pokaže tak indeks npr. v Angliji 

ima absolutno vso prednost pri 

zaposlovanju, medtem ko pri nas 

to še ni prav dorečeno. 

C: Samozavesti sigurno. Sploh če 

vidiš danes mladostnike, ki so 

nezadovoljni s svojo samopodobo 

pa ni nobene potrebe po tem, ker 

so čist normalni ljudje in se v 

bistvu zgledujejo po izkrivljenih 

podobah, ki jih ustvarjajo mediji 

in nimajo te moči, da bi rekli ja 

sej to v resnic sploh ni res. 

D: Predvsem nam koristi 

skupinsko delo. Tukaj moraš res 

znat sodelovat pa potrpežljiv biti. 

E: Predvsem timsko delo. Bit 

moraš vztrajen zaradi hoje, k te 

zmatra. Prilagajaš se ostalim, ker 

gre za timsko delo. 

8. Je lahko program MEPI 

preventiva za mlade pred 

fizičnimi in psihičnimi 

boleznimi, katerih vzrok je 

neaktivno preživljanje 

prostega časa (depresije, 

debelost, agresija, 

pasivnost itd.)? Zakaj?  

A: Absolutno. Ravno program 

MEPI pač vzpodbuja k aktivnemu 

- » Absolutno« 

- vzpodbuja k aktivnemu 

preživljanju prostega časa 

- v kolikor ima kdo predispozicije 

za psihične bolezni je z vključitvijo 

v program MEPI na dobri poti, da 

do tega ne bo prišlo 

- kot preventiva za različne bolezni 

Aktivnosti 

Družba 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

Zdravje 

 



 

 

 

preživljanju prostega časa. Kar 

seveda ko gre za psihične bolezni 

takšne in drugačne običajno se 

lahko začne v tako zgodni dobi 

dozorijo pa v kasnejšem obdobju. 

Če ima kdo tako iztočnico je po 

mojem mnenju na dobri poti, da 

do tega ne bo prišlo. 

B: Prvič v to preventivo je 

vključeno ne samo ti pohodi, se 

pravi fizično npr. gibanje, ampak 

tudi razmišljanje. Z udeležbo na 

vseh teh prostovoljnih 

dejavnostih, krožki in tako naprej 

so poleg šole, študija vključeni še 

v te dejavnosti in precej se razvija 

tudi umski del, samopodoba. 

C: Glede na to, da MEPI je 

aktivno preživljanje prostega časa, 

kjer se ti naučiš nekaj novega in 

se družiš z vrstniki pa imaš tukaj 

neke dobre vzornike (Valter). 

Lahko se naučiš dobrih stvari in 

dobrih vrednot. 

D: Ja ravno s temi odpravami 

pridobiš vzdržljivost. 

E: Ja. Druženje in to kar smo že 

govoril. 

program vključuje gibanje (pohodi) 

in tudi razmišljanje 

-dejavnosti omogočajo, da poleg 

študija opravljajo še kaj drugega in 

se tako umsko bolj razvijejo 

(samopodoba) 

- omogoča druženje z vrstniki in 

spoznavanje dobrih vzornikov 

- »Lahko se naučiš dobrih stvari in 

dobrih vrednot.« 

- z odpravami pridobijo vzdržljivost 

- preventiva je lahko tudi druženje z 

vrstniki 

 

 

 

9. S katerimi aktivnostmi se 

mladi v programu soočajo: 

- mladi opravljajo razne veščine in Aktivnosti 



 

 

 

katere so fizične in katere 

psihične aktivnosti? 

A: Ko gre za veščine so tukaj 

lahko aktivnosti razno razne od 

pevskega zbora, gledališke 

skupine, gasilcev, tabornikov, 

jezikovnih tečajev, računalniških 

tečajev,… Pri športu pa so cela 

paleta športov od pilatesa, 

aerobike do timskih športov, 

košarka, rokomet, odbojka,… 

Zdaj, če gre za neke računalniške 

tečaje potem seveda tukaj gre za 

programiranje je to to, lahko so 

dejavni na literarnem področju, 

lahko so dejavni na področju 

novinarstva mogoče. 

B: Srečajo se z vzdržljivostjo, 

vztrajnostjo, potem bi rekel dobijo 

neko samospoštovanje v skupinah 

med enimi in drugimi, kjer se kje 

drugje mogoče ne bi, ker jih to 

prisili. In pa bolj realistično 

razmišljanje in odločanje npr. kaj 

bodo naredili oz. kako bodo 

izpeljali zadevo. Prevzeti morajo 

odgovornost za svoja dejanja. 

Poizkušamo jih naučiti, da vsi v 

skupini sodelujejo pri odpravi. 

C: Fizična aktivnost je šport, 

veščine (plesalec, igralec), 

športne discipline 

- lahko se dejavni na novinarskem 

in literarnem področju 

- pri računalniških tečajih lahko 

programirajo 

- srečajo se z vzdržljivostjo, 

vztrajnostjo, samospoštovanjem 

- aktivnosti zahtevajo realistično 

razmišljanje in odločanje 

- omogoča sodelovanje vseh 

udeleženih na vseh pozicijah 

- združuje šport, veščine, hojo, 

prostovoljstvo 

- dejavnosti, ki jih mladi lahko 

izvajajo v programu so: ples, 

taborniki in varstvo otrok, pilates 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

 



 

 

 

prostovoljstvo, odprava kjer 

hodiš. 

D: Za šport sem imela ples, za 

veščino tabornike, za 

prostovoljstvo pa sem v vrtec 

hodila. 

E: Za šport sem imela pilates, za 

veščino sem imela tabornike, za 

prostovoljstvo sem imela pa tudi 

tabornike. K sem jaz imela en vod 

k sem jih učila. 

10. Katere so po 

tvojem/vašem prednosti in 

slabosti vključitve mladih 

v program MEPI? 

A: Če ponovim to kar sva imeli 

prej samozavest in dobra 

samopodoba itn. Seveda se lahko 

nekdo na vsak način fizično 

okrepi prvič zato, ker je vključen 

v šport, drugič zato, ker se 

pripravlja na odpravo. Prednost je 

tudi, da se srečajo z 

vsakodnevnimi dolžnosti, ki jih 

mladi danes malo zanemarjajo. 

Prednost, da dobijo čut do 

sočloveka pri prostovoljstvu. 

Timsko delo. Netekmovalnost je 

velika prednost MEPI programa 

tudi, da je končno nek program, 

ker si pravzaprav sam sebi 

- prednosti sta samozavest in dobra 

samopodoba 

- prednost je lahko tudi fizična 

okrepitev 

- »Prednost je tudi se srečajo z 

vsakodnevnimi dolžnosti, ki jih 

mladi danes malo zanemarjajo.« 

- prednost je tudi občutek do 

sočloveka 

- timsko delo 

- program ni tekmovalne narave, 

tekmuješ sam s seboj 

- »Slabost kateregakoli program je 

lahko, da se nekdo ne more vklopiti 

v skupino oz. da skupina v kateri je 

tako nekako močna ali zaprta, da 

Družba 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Zdravje 

Dostopnost 

 



 

 

 

tekmovalec. 

Slabost, ne bom rekla, da je to 

slabost MEPI programa, ampak 

slabost kateregakoli program je 

lahko, da se nekdo ne more 

vklopiti v skupino oz. da je 

skupina v kateri je tako nekako 

močna ali zaprta, da nekoga 

izločijo. 

B: Slabosti ni nobene. Edina 

slabosti ki je, da lahko pride do 

kakšnih poškodb pri odpravi. Je 

pa res, da se to lahko zgodi tudi 

doma, če sečeš drva. 

C: Prednosti sem že vse naštel: 

samozavest, tovarištvo, vztrajnost, 

družiš se s prijatelji, spoznavaš 

nove stvari, spoznaš novo državo, 

njihovo kulturo in ljudi (Anglija), 

ukvarjaš se z različnimi stvarmi. 

Recimo jaz verjetno ne bi nikoli 

delal v vrtcu. Negativne stvari v 

bistvu ne vidim. 

D: Malo so slabo izbrani termini 

za odprave, k je ravno konec leta 

in če imaš ti malo slabše v šoli se 

ti kar pozna tisti teden. 

E: Ne vem, če je kakšna slabost 

drugače. Edino čas v bistvu tko. 

nekoga izločijo.« 

- »Slabosti ni nobene.« 

- edina slabost je lahko poškodba, 

ki pa jih spremlja lahko tudi pri 

drugih dejavnostih 

- prednosti so tudi: samozavest, 

tovarištvo, vztrajnost, družiš se s 

prijatelji, spoznavaš nove stvari, 

spoznaš novo državo (Anglija), 

njihovo kulturo in ljudi, ukvarjaš se 

z različnimi stvarmi 

- negativnih stvari ni 

- izbrani termini odprav niso 

najbolj posrečeni, ker so planirani 

konec šolskega leta 

- čas izbire termina bi bila edina 

slabost 



 

 

 

11. Ali vključitev mladih v 

progam MEPI vpliva na 

njihov osebnostni razvoj? 

Kako? 

A: Samopodoba in samozavest, 

delo v supini, organizacija, 

samodisciplina tudi, odgovornost 

do sebe in do skupine. 

B: Seveda vpliva. 

C: Če ta razvoj rečemo kot neko 

socializacijo, je v bistvu program 

MEPI neka prostočasna dejavnost, 

kjer si ti z vrstniki od katerih 

nekaj pridobiš in daješ. Ja tukaj so 

tudi te skupne vrednote, ki jih 

imamo. 

D: Da. 

E: Da. 

- vključitev vpliva na samopodobo, 

samozavest, organiziranost, timsko 

delo, odgovornost 

- »Seveda vpliva.« 

- program je prostočasna dejavnost, 

ki omogoča druženje z vrstniki in 

od katerih nekaj pridobiš in daješ 

- omogoča pridobitev določenih 

vrednot 

Aktivnosti 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

 

12. Je po tvojem/vašem to 

primeren program za 

aktivno preživljanje časa 

za mlade? 

A:Ja 

B: Ja, zelo primeren. Prvič so tu 

premični tabori je to neka zelo 

velika fizična dejavnost in drugič 

je še ta MEPI širši program. Kot 

sva že na začetku rekla ni samo 

odprava, ampak še prostovoljstvo, 

-da  

- omogoča združiti 'taborništvo', kot 

fizično dejavnost in vse ostalo, se 

pravi šport, prostovoljstvo in 

veščino v en program 

- je zelo primeren program za 

mlade, kjer se pričakuje 

samoiniciativnost, samostojnost in 

zrelost 

 

Aktivnosti 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

 



 

 

 

šport in veščina. 

C: Ja, zelo primeren. Point je v 

temu, da je to program za mlade. 

Mislim, da za manjše to ne bi bil 

primeren program, ker se 

pričakuje od tebe, da si 

samoiniciativen, samostojen in 

nekako bolj zrel. 

D: Ja 

E: Ja. 

13. Se ti/vam zdi, da mladi 

poznajo ta program? Zakaj 

ja in zakaj ne? Kje izvejo 

zanj? 

A: To pa je odvisno od okolja. V 

Škofje Loki smo se že na začetku 

uspeli tako uspešno organizirat, 

da se programi izvajajo na 

osnovnih šolah in na gimnaziji kot 

nadaljevanje. Mislim, da je to 

izredno pomembno za uspešnost 

programa. Da, imajo mladi 

možnost nadaljevanja v istem 

okolju. Pri nas smo seveda že 

takrat zelo hitro vključili tudi 

občino. Na naši šoli deloma 

informacijo širijo že dijaki sami. 

Vedno obvestimo starše in dijake 

o programu na uvodnih 

roditeljskih sestankih za 1. 

- uspešnost programa odvisna od 

okolja 

- za uspešno izveden program je 

pomembna povezanost z občino 

- »Na naši šoli deloma informacijo 

širijo že dijaki sami.« 

- informacijo o programu dobijo 

starši in dijaki na informativnem 

dnevu 

- prisotnost v lokalnih medijih 

poveča prepoznavnost programa 

- » Jaz bi rekel, da mladi zelo dobro 

poznajo ta program, edino kar ga 

zelo slabo poznamo javnost in 

starejši.« 

- program je prepoznaven bolj med 

Družba 

Izkušnje 

 



 

 

 

letnike, na informativnih dnevih. 

Prisotni smo v lokalnih medijih. 

Občasno zadeva pljuskne čez 

lokalne časopise se pravi v 

Dnevnik, tudi v Delu smo že bili. 

Predvsem, ko gre za mednarodno 

izmenjavo. Tako, da te prireditve 

oz. podelitve zlatih priznanj 

vedno dosežejo tudi medije ne 

samo pisane, ampak tudi 

televizijo. 

B: Jaz bi rekel, da mladi zelo 

dobro poznajo ta program, edino 

kar ga zelo slabo poznamo javnost 

in starejši.  

C: Ne, se mi ne zdi da ga poznajo. 

Ti programi so najbolj razširjeni 

med gimnazijami. V prvi vrsti 

zvejo za program MEPI na 

predstavitvah oz. informativnih 

dnevih. Še največ pa po moje 

zvejo od vrstnikov od ust do ust. 

D: Jaz sem zvedla od brata k je 

starejši in je že hodu. Pač, če 

nimaš, da te en navduši potem ne 

veš. 

E: Odvisno. Sem šele potlej 

zvedla v gimnaziji. Pol mi je pa še 

ena mami od enega rekla, da je 

tukaj ful fajn.  

gimnazijami 

- za program mladi zvejo na 

informativnih dnevih,  

- največja reklama programa je od 

ust do ust sovrstnikov 

- informacijo o programu izvejo 

mladi od starejših bratov ali sester, 

ki so program že uspešno zaključili 

- lahko za program izvejo tudi od 

znancev  



 

 

 

14. Se vključevanje v program 

MEPI med mladimi 

povečuje? 

A: Ja se. Odvisno je seveda tudi 

od tega kako je uspešen Zavod pri 

širitvi tega programa. In zadnja 

leta je očiten viden napredek. 

Tako se je program deloma 

uveljavil na Primorskem, se 

nekako širi po Ljubljani, sicer bolj 

počasi, sega tudi do Štajerske, 

Gorenjska pa je že kar dobro 

pokrita. 

B: Ja zelo se povečuje, predvsem 

na gimnazijah in pa tudi po 

številu. Prejšnja leta smo jih imeli 

od 15 do 30. Zdaj jih imamo pa že 

krepko čez 50 npr. na posamezno 

odpravo oz. pripravo na odpravo.  

C: Jaz mislim, da je kar ena 

konstanta. 

D: V prvem letniku nas ni bilo 

velik. Potem pa se nam jih je v 

drugem letniku priključilo kar 

velik. 

E: Ne vem. 

- odvisno je od uspešnosti Zavoda 

pri širitvi programa 

- program se je uveljavil na 

Primorskem, v Ljubljani, na 

Gorenjskem, Štajerska ga počasi 

osvaja 

- program se širi predvsem po 

gimnazijah in po številu vključenih 

- »Jaz mislim, da je kar ena 

konstanta.« 

- največ vključeni v program je bilo 

v drugem letniku, ko se jim 

priključijo še osnovnošolci 

Družba 

Izkušnje 

 

15. Kako bi mlade še bolj 

navdušil/i za program 

MEPI? 

A: Jaz mislim, da gre predvsem za 

- navdušili bi jih tako, da bi najprej 

navdušili profesorje in potem mlade 

- šola mora prepoznati vrednost 

Družba 

Izkušnje 



 

 

 

prepoznavnost tega programa, jaz 

mislim, da je zadevo potrebno 

predvsem razširit po šolah in če bi 

šole kot organizacije to bolj 

sistematično ponujale sem 

prepričana, da bi se več mladih 

vključilo v ta program. V tem 

primeru pa mora šola prepoznat 

vrednost tega programa kot 

prednost zase. 

B: Ti dijaki so pri izvajanju tega 

programa, če se samo dotaknem 

odprav in priprav morajo biti 

malo bolj boljši, se pravi učni 

uspeh, ker jim po pripravah ali 

odpravah takoj sledi ali matura ali 

izpit. Meni se zdi, če povem po 

pravici, kakor so nama 

profesorice govorile, pa ne, da bi 

se pri tem izpostavljal, z Janijem 

se probava potrudit po najboljših 

močeh, da jim pokaževa te 

veščine npr. vžig ognja in take 

stvari. Se pravi, je tudi najina 

prisotnost in pozitivno 

sodelovanje s profesorji 

dolgoletno obrodilo take sadove. 

Iz ust do ust je največja reklama. 

C: Jaz sem recimo rekel sošolcem, 

da mi je bilo najbolj v Angliji k 

smo hodili 80 km in sem spoznal 

tega programa kot prednost zase 

- za vključitev v program MEPI 

moraš imeti dober učni uspeh- 

mlade navdušujejo veščine, ki jih 

pridobijo pri odpravah, pozitivna 

prisotnost vojske 

- »Iz ust do ust je največja 

reklama.« 

- »Jest bi mu reku, da naj gre sam 

zato k se imamo fino.« 

- »Mi k smo s prijatelji tam se 

zajebavamo, smejimo pogovarjamo 

itd. sicer pa kje pa še v resnic v tem 

svetu dobiš 4 dni k si z vrstniki 

konstanto skupaj in se pogovarjaš.« 

- »Pač sej sam poveš kolk je 

dober.« 

 

 



 

 

 

pokrajino, ljudi, se naučil surfat, v 

glavnem top. Jest bi mu reku, da 

naj gre sam zato, k se imamo fino. 

To je glaven razlog. Ti moraš 

uživat na zadevah na katerih si. 

Mi k smo s prijatelji tam se 

zajebavamo, smejimo 

pogovarjamo….sicer pa kje pa še 

v resnic v tem svetu dobiš 4 dni, k 

si z vrstniki konstanto skupaj in se 

pogovarjaš. 

D: Pač sej sam poveš kolk je 

dober. Navadno najbolj navdušiš s 

tem, če si že končal in da si imel 

to izmenjavo. 

E: S piknikom. Sej so tudi 

predstavitve na šoli, ampak 

mislim, da jih še vseeno ne 

privabi tako. Edino, če bi bile 

predstavitve med poukom. 

16. Ali bi v programu kaj 

spremenil/i (dodal/i, 

ukinil/i, povečal/i 

aktivnosti-veščine)? 

A: Glede na to, da so Angleži 60 

let ta program izboljševali in 

poskušali najti neko optimalno 

varianto mu pravzaprav niti ni kaj 

očitat, ker karkoli je že bilo 

neprimernega ali neustreznega v 

programu so že pred nami to 

- program ne potrebuje sprememb, 

gre bolj za samo prilagajanje okolju 

in kulturi 

- nič ne bi spremenili in ukinili, ker 

so zakoni postavljeni v Angliji 

- program je uredu zasnovan, 

pogršajo edino mogoče več 

neformalnega druženja z udeleženci 

- dodali bi še kakšno izmenjavo, da 

Aktivnosti 

Družba 

Izkušnje 

 



 

 

 

ugotovil, ker mladi ljudje ne glede 

na to ali so v Angliji ali so pri nas 

imajo enake želje in enake težave 

in so enako mogoče zahtevni 

bomo rekli zato, da se z njimi 

dela. 

B: Ne, nebi nič ukinil. Ne bi nič 

spreminjal in tudi nimam nobene 

pravice spreminjat, ker te zakone 

je postavil princ Philip iz Anglije. 

C: Jest mislim, da je v redu 

zasnovan ta program samo, da bi 

bilo mogoče več druženj samih 

udeležencev tko neformalno. 

D: Ja, še kakšno izmenjavo, ja pač 

to se mi zdi še najbolj taka 

izkušnja. Mislim spoznaš še 

druge. Tri leta smo v bistvu 

spoznaval te kar smo bili iz šole. 

Edino z zlato odpravo smo še 

drug folk spoznal.  

E: Zame so MEPI taborniki s temi 

odpravami zraven. MEPI je 

orientacija od tabornikov. 

spoznaš še ostale ljudi 

- program je v bistvu  neka 

orientacija tabornikov 

17. Ali tudi sam/i izvajaš/te 

katero od aktivnosti? 

A: Jaz sem mentor in voditelj 

odprav. Izvajam pa tudi filmski 

krožek na šoli, ki ga imajo lahko 

- »Jaz sem mentor in voditelj 

odprav. Izvajam pa tudi filmski 

krožek na šoli, ki ga imajo lahko 

dijaki kot veščino.« 

Aktivnosti 

 



 

 

 

dijaki kot veščino. 

B: Jaz vodim odpravo. 

C: Ja, kot prostovoljec sem delal 

za KŠ Škofja Loka, kjer sem bil 

organizator različnih prireditev. 

Tam sem udeležen kot udeleženec 

in organizator. 

D: Ne, jaz nisem nič organizirala.  

E: Ja, jaz organiziram program kaj 

bomo delal, kaj se bomo učili, 

kako bomo preživel tiste dve ure 

pri tabornikih. Vodim otroke čez 

celo leto, ne sam toliko kot je 

obvezeno.  

- »Jaz vodim odpravo.« 

- sem udeleženec in organizator 

različnih prireditev 

- sem organizator in udeleženec 

tabornikov 

18. Zakaj si/ste se vključil/i v 

program MEPI? 

A: Na začetku zato, ker sem 

želela, da šola na nek način 

naveže stik z Veliko Britanijo pa 

na začetku se mi je zdelo, da je ta 

program nekaj česar pravzaprav v 

Sloveniji še nisem zasledila in ki 

zelo lepo združuje različne 

dejavnosti, ki jih marsikateri dijak 

že opravlja in tega še ni bilo.  

B: Oseben interes. Prej sem bil 

specialist za preživetje v naravi in 

kot sem prej povedal zakaj vojska 

sodeluje je bil to še en tak izziv 

- omogoča vzpostaviti stik z 

Anglijo 

- program ponuja drugačnost, 

opravljanje več dejavnosti hkrati 

- vključitev v program zaradi 

osebnega interesa 

- zaradi nudenja ponoči oz. svojih 

izkušenj tudi mladini 

- vključitev v program: zaradi 

izkušenj, kot specialist preživetja v 

naravi, zaradi zelo bogate zbirke 

lastnega gradiva, zaradi izkušenj in 

Aktivnosti 

Družba 

Vpliv na razvoj 

osebnosti 

Izkušnje 

 



 

 

 

dodaten in sem rekel zakaj pa ne 

bi pomagal. Ni treba, da samo 

vojski pomagam, ampak tudi 

mladini. Jaz prej tega programa 

sam nisem poznal. sem pisal 

knjigo, kot specialist za šport. 

C: Privlačila me je sama 

predstavitev na informativnem 

dnevu. 

D: Ker sem iz bratovih izkušenj 

slišala, da je dober.  

E: Zaradi tega, ker so rekel, da je 

dober. 

učenja iz realnosti in doživetega 

- »Privlačila me je sama 

predstavitev na informativnem 

dnevu.« 

- »Ker sem iz bratovih izkušenj 

slišala, da je dober.« 

 

19. Kaj vključitev v program 

MEPI pomeni za tebe/vas? 

A: Oseben izziv zagotovo. Delo z 

mladimi, ki mene osebno pelje 

ven iz razreda, ker lahko dijake 

spoznam v popolnoma drugačni 

luči, kjer lahko tudi oni mene 

spoznajo v popolnoma drugačni 

luči in na ta način mislil, da 

vzpostavimo drugačne boljše 

odnose, da usklajujemo šolo s tem 

kar ni v šoli. Poleg tega jaz sem 

bila včasih tudi tabornica in mi je 

bilo zelo všeč, da lahko ta svoja 

taborniška znanja naprej 

nadaljujem v nekem drugačnem 

okrilju. 

- »Oseben izziv zagotovo« 

- pomeni medsebojno spoznavanje 

izven šolskih klopi 

- omogoča prenašanje taborniškega 

znanja na dijake 

- program doprinese nekaj zelo 

lepega 

- »Vesel sem, da sem podal svoje 

znanje tako mladim dijakom, ki ga 

imam sam.« 

- »Nekaj je to priznanje, ki ga 

dobiš. Nekaj pa vse te vrednote, ki 

jih dobiš tovarištvo, samozavest, 

Aktivnosti 

Družba 
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B: Za mene pomeni to eno veliko 

bi rekel prvič meni je doprinesel 

nekaj izjemno lepega. Vesel sem, 

da sem podal svoje znanje tako 

mladim dijakom, ki ga imam sam. 

Če povem po pravici tudi v svoji 

vojski nisem dal toliko znanja 

kakor sem ga dal na tem področju 

dijakom. 

C: Nekaj je to priznanje, ki ga 

dobiš. Nekaj pa vse te vrednote, ki 

jih dobiš tovarištvo, samozavest, 

solidarnost.  

D: Druženje, aktivno preživljanje 

prostega časa. 

E: Druženje. Aktivno preživljanje 

prostega časa. 

solidarnost.« 

»Druženje, aktivno preživljanje 

prostega časa.« 

 

20. Bi še kaj dodal/i? 

A: Da je danes mogoče v družbi 

neko tako vzdušje tudi med 

mladimi, da izgubljajo stik z 

vrstniki, da izgubljajo stik s 

preživljanjem časa v naravi in da 

marsikomu prvič ponudimo 

možnost, da sploh prespi v šotoru, 

da si sam nekaj skuha, da je 

odgovoren sam zase, da je žal 

družba materialistično usmerjena, 

da imamo težave tudi pri 

vzpodbujanju kolegov, da bi se 

- mladi danes izgubljajo stik z 

vrstniki, stik s preživljanjem časa v 

naravi, stik z odgovornostjo 

- družba je danes žal naravna 

materialistično 

- težava pri prostovoljnem 

programu je tudi pri vzpodbujanju 

profesorjev, da bi se vključili v 

program (90% programa je 

zasnovana na prostovoljni bazi) 

- program MEPI naj naprej deluje v 

Družba 

Vpliv na razvoj 
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Izkušnje 

 



 

 

 

vključili v ta program, ker stvar je 

seveda 90% na prostovoljni bazi 

in tukaj o nekih finančnih koristi 

nima smisla govorit, ker je ni, ker 

tudi stroški niso pokriti. 

B: Dodal bi samo to, da se to 

pospešeno naprej nadaljuje v taki 

obliki. Tudi mi spoznavamo neke 

nove lastnosti oz. neke nove 

prijeme pri tem predvsem pa je 

tako, Princ Philip je napisal 

program oz. ta pravila oz. kodeks 

obnašanja kako mora naprej. 

C: Da je to ena izmed boljših 

dejavnosti, ki sem jih imel. In ni 

mi žal, da sem se vključil.  

D: Ne 

E: Ne 

taki obliki 

- program MEPI ima svoj kodeks 

obnašanja in pravila, ki si morajo 

mladi držati, kar je dobro 

- »Da je to ena izmed boljših 

dejavnosti, ki sem jih imel. In ni mi 

žal, da sem se vključil.« 

 


