
Steg

SKAVT / VODITELJ - sam 
udeleženec ali bronček / 

srebrnik / zlatnik

SKAVT / VODITELJ, ki je bil na
osnovni  predstavitveni delavnici

MEPI.

SKAVTSKI VODITELJ, ki spremlja
MEPI skavte kot mentor [nima

certifikata]

SKAVT / VODITELJ, ki je opravil tečaj
za mentorja ali voditelja odprav

[ima MEPI certifikat]

SKAVTOM PREDSTAVI MEPI (če ne veš
kako kontaktiraj skavtsko pisarno ali piši
na mepi@skavti.si) [razlaga stopenj in
področij]
 Z MEPI SKAVTOM DOLOČI STOPNJO
[razlaga načel, predvsem postopnosti in
to da zadeva ni »šprint«]
SKAVTOM RAZDELI PRIJAVNICE
[izpolnjene pošlješ v skavtsko pisarno oz.
pošlješ skenirane na mail]
NAROČI INDEKSE (AKTIVACIJA NA
SPLETU) IN SKAVTSKE MEPI DNEVNIKE
(FIZIČNI ZVEZEK)
POBERI PRISTOPNINE – 25€ na osebo
DOLOČITE REDNE TEDENSKE/MESEČNE
POGOVORE O DOSEGANJU CILJEV

1.

2.

3.

4.

5.
6.

S SKAVTOM PREVERI NJEGOVE
AKTIVNOSTI V STEGU ALI ZUNAJ NJEGA
[prepreči preobremenjenost, zagotovi
zmernost]  
MEPI SKAVT IZBERE AKTIVNOSTI NA
POSAMEZNEM PODROČJU [začne lahko
samo z enim področjem]
 IZBIRA PODROČNEGA INŠTRUKTORJA
[nekdo, ki bolj obvlada področje oz. je
kompetenten za pomoč, za napredovanje]
DOLOČITEV CILJA z inštruktorjem
[pojasnila in dogovor glede programa MEPI
lahko s podr. inštruktorjem ureja skavt sam
– naloga mentorja je, da občasno preveri
aktivnost]
AKCIJA! – motiviranje, spodbujanje,
podpora
SKAVTSKI MEPI DNEVNIK [občasni
pregledi, opomniki]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MEPI skavti
Stari od 
14-23(25) 

let

osebni spremljevalec 
je lahko:

NIČ OD TEGA, ampak navdušen nad
idejo MEPI: kontaktiraj skavtsko
pisarno ali piši na mepi@skavti.si

Formalni
postopki

vsebina



DOSEŽENI minimalni ČASOVNI  POGOJI
DOSEŽENI CILJI

VPISI V INDEKS DOSEŽKOV
Vpiše udeleženec sam (pomoč zapiski iz
MEPI dnevnika)
Vpišejo področni inštruktorji (opisna
ocena napredovanja, izpostavljeno in
vpisano le pozitivno)
Vpiše ocenjevalec kvalifikacijske
odprave

INDEKS SE IZROČI OSEBNEMU SPREMLJEVALCU
Pregled indeksa
Priprava vloge za zaključek stopnje in podelitev priznanja 

      BRON
        - mail MEPI tropu s podatki za podelitev na ravni stega
       SREBRO
        - mail MEPI tropu s podatki o izpolnjevanju pogojev in      
-------ureditev logistike za podelitev na SZ
        ZLATO
        - izpolnitev obrazca za NU v sodelovanju s tropom                              
------ MEPI

AVTORIZACIJA INDEKSOV V ZSKSS IN NU MEPI
(ZLATO)

Podelitev
priznanj

    BRON
 
Podelitev
na ravni stega
kadarkoli tekom
leta.

SREBRO
Podelitev
na novembrskem
svetu Združenja

   ZLATO
Podelitev
na nacionalni ravni
skupaj z vsemi
MEPI-jevci iz
Slovenije, voditelji
in starši.
Na cca. 2 leti.


