
 

Zlata skavtska MEPI odprava v NEPAL 2020 

 

KAM GREMO? 

Langtang je Katmnaduju najbližji predel Himalaje. Treking preko prelaza Ganja La (5017 m) povezuje dolini 

Langtang in Melamchi, dva turistično povsem različna predela. Dolina Langtang je glede na dostopnost 

precej obiskana, a kljub temu ponuja čudovito naravo in stik s tibetansko kulturo, saj je večina vasi 

naseljena s Tibetanci in Šerpami. Številne vasi ponujajo relativno udobje lodžev in hotelov. 

Za vasjo Kyanin Gumba nas čaka 

drug svet, neokrnjena narava proč 

od reke turistov, enkratni razgledi in 

spanje v šotorih. Za prazne želodce 

pa bodo poskrbeli odlični nepalski 

kuharji. 

Sredi teh dveh skrajnosti pa je še tretja. Baden Powell Peak. 5825 m 

visok vrh s fantastičnim razgledom, ki nas bo zaposlil za tri dni. To bo srečanje z 

visokogorjem, saj vrh ponuja ledeniški svet. Sicer je relativno lahko dostopen, 

vendar kljub vsemu zahteva znanje hoje z derezami in cepinom. Nanj se bomo 

v manjši skupini povzpeli v dveh dneh s predhodno enodnevno aklimatizacijo. 

Zaradi svoje višine, pa naj bo to prelaz Ganja La ali Baden Powell Peak, je 

obvezna aklimatizacija v Evropi (Monte Rosa).  



 

NEKAJ KONTEKSTA IN RAZLOG ZA ODLOČITEV ORGANIZIRANJA ODPRAVE S STRANI TROPA MEPI 

Zakaj? Ker se nam zdi, da smo v partnerstvu na MEPI programu dozoreli do te točke, da bi radi po skavtsko 

podčrtali besedo “mednarodno” v “mednarodnem priznanju za mlade”, ker bi radi spodbudili skavtinje in 

skavte, da se odločijo za doseganje osebnih ciljev po MEPI poti in to vzamejo za izziv s pomočjo skavtskih 

voditeljev - mentorjev in za češnjico na torti pa bi radi skavtom omogočili malo drugačno izkušnjo zlate 

MEPI odprave. Zakaj Nepal? Ker vemo, da je v Nepalu t.i. Bi-Pi trail in Scout peak, in se že dalj časa 

spogledujemo z mislijo, da bi ga obiskali v skavtski družbi in ker se nam zdi, da bi odprava tja čudovito 

zaokrožila zgodbo MEPI programa pri skavtih, tudi v kontekstu 30-letnice ZSKSS.  

KDAJ BO POTEKALA ODPRAVA? 

Zlata skavtska MEPI odprava bo potekala v okviru trekinga v območju Baden Powell Peak-a v zadnjih dneh 

oktobra in prvih novembra 2020 (točen datum bo znan naknadno). 

ČASOVNICA  

Dan Čas hoje Pot 

 1  Prihod v Katmandu in nastanitev v hotelu 

2  Katmandu (ogledi in priprave na odpravo + treking) 

3  Vožnja v  Syabrubesi (nočitev v hotelu, 2250 m) 

4  Syabrubesi-Lama hotel (2470 m) 

5 6-7 ur Lama hotel – Langtang village (3330 m) 

6 4-5 ur Langtang – Kyanjin Gumba (3870 m) 

7  Kyanjin Gumba 

8  Kyanjin Gumba – Baden Peak (bazni tabor)- 4822 m 

9  Vrh Baden Peak (5860 m) in vrnitev v bazni tabor (nočitev v baznem 
taboru) 

10  bazni tabor – Kyanjin Gumba (3870 m) 

11 5-6 ur Kyanjin Gumba – Ngegang (4430 m) 

12 7-8 ur Ngegang (Via Ganja –la pass- 5107 m) – Keldang (4270 m) 

13 6-7 ur Keldang – Dukpa (4040m) 

14  6-7 ur Dukpa – Tarke ghyang (2590m) 

15 4-5 ur Tarke Ghyang – Shermathang 

16 3-4 ure Shermathang – Melamchi pool bazaar 

17  Vožnja od Melamchija v Katmandu z avtobusom 

18  Katmandu (ogledi) 

19  Odhod iz Katmanduja 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? DO KDAJ? 

Na odpravo se lahko prijavi kdorkoli, vendar pa je odprava v prvi vrsti namenjena skavtom, ki opravljajo 

MEPI priznanje. To pomeni, da bo odprava (in s tem treking) izpeljana, če se bo nanjo prijavilo vsaj 12 

skavtskih MEPI zlatnikov. Pogoj za udeležbo za MEPI skavte je, da imajo opravljeno srebrno stopnjo 

programa in najmanj dve odpravi. V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli MEPI skavti prednost 

pred ostalimi.  



 

Trekinga se bo udeležilo vse skupaj do 30 skavtov in spremljevalcev. Prijavijo se lahko tudi MEPIjevci iz šol 

ter ostali zainteresirani, ki bi si želeli po MEPI standardih na skavtski način obiskati Nepal in se povzpeti na 

Bi-Pijevo pot. V primeru prevelikega števila prijav bo trop MEPI na podlagi vnaprej določenih kriterijev 

naredil izbor udeležencev. 

MEPI skavte bomo spremljali MEPI mentorji (en mentor / 4-5 skavtov) in gorska vodnika Andrej in Marija 

Štremfelj. Zakonca Štremfelj skavte zelo dobro poznata, prav tako tudi odlično poznata tamkajšnje okolje v 

Nepalu, vodila pa sta tudi že dve MEPI odpravi v Nepal. 

Prijave zbiramo na tej povezavi : PRIJAVE : do 31. 12. 2019. 

OKVIRNA CENA 

Okvirna cena trekinga (izračunana na 14 udeležencev) je 2950 EUR in vključuje vse stroške trekinga 

(letalska karta, viza, agencija, ki organizira nosače, prevoze v Nepalu, takse itd., stroški hrane in bivanja v 

Katmanduju in na poti, vstopnine in prevozi, zavarovanje, vodenje in organizacija s strani vodnikov) in 

stroške dvodnevne aklimatizacije v Evropi. Cena se lahko nekoliko spremeni zaradi cene letalske karte. 

Cene ne vključuje prevoza do letališča in od letališča do doma. 

Tekom priprav na odpravo bo potekalo zbiranje finančnih sredstev (individualno, skupinsko). 
 
POTEK DOGAJANJA 

1. Zbiranje prijav do 31. 12. 2019 
2. Nakup letalskih kart 
3. Oblikovanje skupin 
4. 3 nujna pred-srečanja (uvodno spoznavno + kondicijska tura, načrtovanje priprav + kondicijska 

tura, načrtovanje tik pred odhodom) 
5. Aklimatizacija na Monte Rosa (dvodnevna) - nujna za vse 
6. Odprava Nepal 2020 – Oktober/November 
7. Predstavitev odprave javnosti in praznovanje 

 

 
 

Bi šel na odpravo, pa še nisi vključen v program MEPI? Ni panike, še je čas.  
Prijavi se v letošnjem skavtskem letu direktno na srebrno stopnjo, pa bo . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Dz0OQoJNvjoZbLbDCLdgJvFLQagccfxpJWw8mli7NngFqw/viewform
http://skavti.si/mepivpis

