
mladih
350.000

držav
42 11‒14 let

15‒18 let
19‒25 let

Pisni
Foto 

Video

(Drugi -
nacionalno)

Nacionalno 
tekmovanje

Mednarodno 
tekmovanje

Mladi poročevalci za okolje



MPO & Izobraževanje za trajnostni razvoj



VSEBINE MPO

Podnebne spremembe
Krožno gospodarstvo
Odpadki, ravnanje s surovinami, recikliranje
Energija: URE, OVE, trajnostni viri
Trajnostna mobilnost Gozd, biotska 

raznovrstnost
Hrana, šolski vrtovi

+ dodatne teme in vsebine po lastni izbiri

• Podpora 7 korakom programa Ekošola / obveščanje
• Povezovanje s cilji trajnostnega razvoja



PISNI pripevki

• Izbrati zvrst (anketa, intervju, 
poročilo, komentar)

• Oddajanje v urejenih datotekah 
(.doc ali .pdf)

• Dodati fotografije, ustrezne za 
objavo (ločene datoteke .jpg ali .png)

• Podatki o avtorju/avtorici: 
- avtor, starost, šola (kontaktni 
podatki)
- mentor, kontaktni podatki

• Objave (www, družbena omrežja, tisk, 
lokalno) 



FOTO prispevki

Fotoreportaža z eno fotografijo
• 1 fotografija
• Naslov: do 140 znakov, opis: do 100 

besed

Kampanja z eno fotografijo
• 1 uprizorjena fotografija, pri kateri 

fotograf nadzoruje vsak vidik fotografije. 
Namen slike je povezati motiv (izdelek, 
podjetje, motiv) z določenim načinom 
življenja ali vrednot.

• Naslov (do 140 znakov), brez opisa.
Fotoreportaža 3-5 fotografij
• 3-5 fotografij
• Naslov: do 140 znakov, opis: do 50 

besed



Poročevalski video

Video oglaševalskih akcij

• Dolžina: do 3 minute
• Naslov: do 140 znakov
• Format mora biti združljiv s podprtimi 

oblikami datotek YouTube
• Avtor, starost, šola (kontaktni podatki)
• Mentor, kontaktni podatki
• Objava (www, družbena omrežja, drugje)

2 podkategoriji:

SLOVENIA by YRE Competition – Exposure
Eko-paket - Videi | Facebook

https://yrecompetition.exposure.co/
Mladi poročevalci za okolje – Ekošola (ekosola.si)

VIDEO prispevki



Mednarodno vključevanje

Mednarodno sodelovanje
= povezovanje šol iz najmanj 

dveh držav
• Pisni prispevki, foto 

reportaža, video
• Prioritetne teme 2021/2022: 

podnebne spremembe, 
biodiverziteta, 
onesnaževanje

• Povezovanje s cilji 
trajnostnega razvoja (SDG)

• Redni izzivi in teme v 
sklopu YRE

• Webinarji
• Objave na družbenih 

omrežjih
• Alumni



• www.ekosola.si / 
Projekti / Mladi 
poročevalci za 
okolje

• www.yre.global

• YRE Exposure: 
https://yrecompeti
tion.exposure.co/

Datumi:

30. april 2021 / za 
ocenjevanje za 
mednarodno 
tekmovanje

4. junij 2021 / 
končni rok za 
prispevke 
2020/2021

Več:
info@ekosola.si
lucija.marovt@ekosola.si


