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Natečaj organizira družba GEN energija 
Proizvodnja električne energije 

Trženje in prodaja Razvoj in investicije 



Center za obiskovalce Svet energije 

Interaktivni center  
o energetiki in  
energiji! 
 
Več kot 62.000  
obiskovalcev! 
 
Vedno več zanimanja 
za ogled centra! 
 
Vstop prost! 
 
 



Natečaj Mladi v svetu energije  

Če ste del programa Ekošola, se šoli sodelovanje pri natečaju šteje kot del 
obveznih vsebin za ohranitev certifikata Ekošola. 
 
 

Natečaj organiziramo od leta 2008 
 
Na natečaju Mladi v svetu energije lahko sodelujejo vsi: 
• slovenski vrtci,  
• osnovne šole,  
• srednje šole,  
• šolski centri in  
• dijaški domovi 



Natečaj Mladi v svetu energije  

ROK ZA ODDAJO PROJEKTOV JE: 24. APRIL 2020 
 
Projekte pošljite na e-naslov: info@ekosola.si ali svet.energije@gen-energija.si  
 
 

Nagradni natečaj Mladi v svetu energije je v šolskem letu 2019/20  
razpisan za štiri starostne skupine.  
 
Glede na starostno skupino je prilagojena tudi vrsta in težavnost  
pričakovanih izdelkov. 
 
Letošnji slogan za vse štiri kategorije: Nizkoogljično je odlično! 
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VRTEC 
Pobarvanka „Nizkoogljično je odlično!“ 

Iščemo najizvirnejše  
poslikave in dodelave 
pobarvanke! 
 
Pobarvanka je 
dostopna  
na spletni strani 
projekta! 
 
 
 



MALČKI (1.-3. RAZRED OŠ) 
Izvirna serija slikanic/risbic/kolažev in prikažite kaj je za vtičnico! 

Iščemo najizvirnejše  
likovne izdelke!  
 
 
Na levi lanski najbolje 
ocenjeni projekti! 
 



GLAVCE (4.-9. RAZRED OŠ) 
Zasnujte in naredite maketo nizkoogljične elektrarne prihodnosti! 



RAZISKOVALCI (7., 8. IN 9. RAZRED, 
SREDNJA ŠOLA) 
Iščemo najbolj kreativne fotografije ali videe z obiska centra Svet energije  
ali z obiska katere izmed elektrarn v skupini GEN! 



PRIJAVITE SE! 

ROK ZA ODDAJO PROJEKTOV JE: 24. APRIL 2020 
Zaključna prireditev v Krškem – okvirno v mesecu maju ali juniju. 
 
Projekte pošljite na e-naslov: info@ekosola.si ali svet.energije@gen-energija.si  
 
 

Nagrada za najboljše v vsaki starostni skupini = 
 
Nagradni izlet za en avtobus v Svet energije in 
• ogled Gradu Rajhenburg ali 
• 3-urne vstopnice v Zimsko termalno riviero Terme Čatež. 
 
Praktične nagrade za drugo in tretje mesto pri projektu. 
Za mentorja: Polletna naročnina na določeno poljudno-znanstveno revijo. 
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Veseli bomo vašega sodelovanja! 
 
 


