
DOBITNIKI ZLATEGA PRIZNANJA MEPI – mednarodno prizn anje za mlade 
 

V torek, 18. septembra 2007, je Srednjo šolo Domžale obiskal njegova kraljeva visokost, vojvoda Yorški princ Andrew iz Velike Britanije in  

učencem, ki so izpolnili  zahteve mednarodnega programa, podelil zlata priznanja MEPI. Program sestavljajo tri stopnje priznanja in za vsako 

stopnjo morajo udeleženci izpolniti zahteve štirih področij. Le na zlati stopnji morajo opraviti še dodatno zahtevo, to je Projekt neznani prijatelj.  

Zdaj bivši dijaki Srednje šole Domžale so se za program odločili, ker ponuja pestro izbiro različnih dejavnosti. Ukvarjati so se morali s športom, 

se učiti novih spretnosti oz. veščin, prostovoljno  pomagati v določenih institucijah ter se na koncu podati na pot v neznano. Odprava je po 

njihovem mnenju najbolj zanimiv del tega programa, saj poleg druženja, ki je za mlade izrednega pomena, vključuje preživetje v naravi, torej 

učenje različnih spretnosti, ki so bile v pradavnini samoumevne. Pomemben je dober  čut za orientacijo in dobra fizična in psihična 

pripravljenost ter posameznikova volja in zastavljen cilj, h kateremu so stremeli. Pomembno je tudi, da znajo sodelovati v skupini, pomagati 

drug drugemu in  se prilagajati potrebam posameznika.  Letos so se peš odpravili iz Vipave, natančneje iz vojašnice Vipava, proti Škofji loki. 

Prehodili so okrog sto kilometrov in se na poti srečevali z različnimi ovirami, ki so jih uspešno prebrodili, ena izmed njih je bilo prav gotovo 

deževno vreme. Pohod je bil naporen, a vseeno zabaven, nabrali  so si ogromno izkušenj in znanja. 

Dijaki so se kljub pritiskom v šoli, saj je večina letos opravljala maturo, dobro organizirali in disciplinirali ter vztrajali v programu MEPI  in v 

najkrajšem možnem času opravili vse stopnje, ki so potrebne za osvojitev zlatega priznanja.   

» Bilo je naporno, zabavno, bilo je MEPI! «  

Dijaki so zlata priznanja zasluženo dobili iz rok vojvode Yorškega.  

 

 

Dobitniki so: Aleks Šoštarič, Ana Marjetka Grošelj, Renata Vinčec, Sara Jerebic, Anita Ule, Manca Čalič, Noel 
Avbelj in Maša Pelc ( SŠ Domžale) ter Marko Kern, Rožle Bregar in Anže Ančimer (TC Kranj). 
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