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E6.3 Natečaj za mlade na temo energetska učinkovitost – 
poročilo 
 

1. Koncept natečaja 
 

Natečaj je potekal v sklopu pod akcije E6.3 Spodbujanje ciljnih skupin k energetski 

učinkovitosti pod sloganom »Planet varujem, ko z energijo varčujem.«  

Natečaj je aktivno potekal od 28.01.2021 do 13.4.2021. 

Z natečajem smo želeli spodbuditi predvsem mlade (do 20 let), da na kreativen način pokažejo 

svoje energetske navade. Pozvali smo jih, da nam skozi video, fotografijo, risbo, strip, kolaž 

ali boomerang, pokažejo eno ali več dejanj, ki so energetsko učinkovita. 

Ob najavi natečaja smo mladim sugerirali nekaj idej: 

• luči ugasnem, ko jih ne potrebujem, 

• običajne sijalke doma zamenjamo z LED-sijalkami, 

• preverim, če so okna primerno zatesnjena, da ne uhaja energija, 

• pozimi preudarno zračim, oken ne puščam dolgo odprtih, 

• oblačila pogosteje sušim na zraku in ne v sušilcu, 

• pri družinskih nakupih opozorim na informacije energetskih nalepk izdelkov, 

• z virov toplote odstranim stvari, ki tja ne sodijo, 

• hladilnika ne držim dolgo odprtega, 

• v hladilnik ali zmrzovalnik dam le ohlajeno hrano, 

• pomivalni in pralni stroj uporabim, ko je polno naložen, 

• zabavno elektroniko ne puščam v stanju pripravljenosti, 

• v vtičnicah ne puščam neaktivnih polnilcev in adapterjev, 

• v primeru prenove doma starše spodbudim k ekološkim praksam. 

2. Najava natečaja 
 



Natečaj smo objavili 28.01.2021 na spletni strani www.samo1planet.si ter na družbenih 

omrežjih. Z objavo smo uradno dosegli mejnik Najava natečaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objave na družbenih omrežjih 
 

 

http://www.samo1planet.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Rezultati na družbenih omrežjih 
 

 

 

 

 

4. Dodatna promocija natečaja 
 

Z namenom dodatne promocije natečaja smo izkoristili lastne kanale in preko njih objavili in 

promovirali več različnih objav.  

Poleg tega smo se za pomoč obrnili tudi na Ministrstvo za šolstvo in jih prosil, da naše 

elektronsko vabilo posredujejo osnovnim in srednjim šolam. Odziva žal nismo dobili. Vabilo k 

prijavi na natečaj smo posredovali tudi vsem UNESCO šolam in študentskim organizacijam. 

  

4.1 Mreža MaMa 
 

V promocijo natečaja smo vključili tudi mladinsko mrežo MaMa, ki združuje in zastopa 

organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji.  

Mreža MaMa je preko direktnih sporočil/telefonskih klicev nagovorila mladinske centre, da 

spodbudijo mlade k sodelovanju na natečaju. 

Vabilo na prijavo na natečaj so vključili v mailing mreže MaMa, ki ga direktno naslavljajo na 

direktorje in vodje mladinskih centrov. 

Vabilo so objavili tudi v obliki novice na spletni strani mreže MaMa in po 4 objave na družbenih 

omrežjih (Facebook in Instagram). 

Doseg (skupno) 

84.638 

Kliki na objave 

2451 

Vpletenost 

983 



 

 

 

 



Objave so delili tudi posamezni mladinski centri: 

• Mladinski center Hrastnik: 

https://www.facebook.com/1548714288726942/posts/2826363820961976/?d=n  

• Mladinski center Zagorje ob Savi: http://www.mczos.si/2021/03/kreativni-izziv-planet-

varujem-ko-z-energijo-varcujem/; 

https://www.facebook.com/mladinskicenter.zagorje/posts/4040497665986891  

• Domžale za mlade: https://domzalezamlade.si/novica/kreativni-izziv-za-mlade-planet-

varujem-ko-z-energijo-varcujem/  

• Mladinski center Brežice: 

https://www.facebook.com/mladinskicenterbrezice/posts/3744154602344616/  

• Mladinski center Litija: https://mclitija.si/planet-varujem-ko-z-energijo-varcujem/  

• Celjski mladinski center: https://www.mc-

celje.si/EU_Direct_Savinjska/Natecaj_Planet_varcujem_ko_z_energijo_varujem/  

• Mladinski center Šmartno ob Paki: https://www.mcsmartnoobpaki.si/novice/515-

kreativni-izziv-za-mlade-planet-varujem-ko-z-energijo-varcujem  

• KŠTM Sevnica: https://www.mojaobcina.si/sevnica/novice/mladi/sodeluj-v-

kreativnem-izzivu-planet-varujem-ko-z-energijo-varcujem.html  

• Mladinski center Idrija: 

https://www.facebook.com/MladinskiCenterIdrija/posts/2057598787721153  

• Mladinski center Dravinjske doline: 

https://www.facebook.com/MCDDsop/photos/a.868125973240729/366916696313660

2/; https://www.instagram.com/p/CLte4U_DeNm/?igshid=iojeolmpi0zy 

• Mladinski center Dravograd: 

https://www.instagram.com/p/CLtk63Bo9wR/?igshid=pgob6savhgnf 

• Mladinski kulturni center Maribor: 

https://www.instagram.com/p/CLmAZbYImmd/?igshid=1vaxvexdfjr3e 

 

4.2 Raiven 
 

Za potrebe dodatne promocije smo se povezali s slovenskimi vplivneži. Edina, ki se je odzvala 

in bila pripravljena sodelovat, je bila Raiven. Glasbenica, ki ima na svojem Instagram profilu 

preko 10.500 sledilcev, je naredila 2 objavi na Instagram story. Skupaj sta njeni objavi dosegli 

2.402 uporabnika.  
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4.3 Objave v medijih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Izbor zmagovalcev 
 

Do 22.3.2021 se je na natečaj odzvalo 143 mladih. Svoje izdelke so oddali na mail naslov 

natecaj@samo1planet.si.  

Izmed vseh prispelih del, je žirija izbrala 10 najboljših. Tričlanska zasedba žirije: 

• Ana Ivandić, kreativna direktorica projekta C4C  

• Ilina Dimovska, specialist digitalnega marketinga na projektu C4C 

• Maša Pavokovič, PR in vsebine na projektu C4C  

 

31.3.2021 smo natečaj uradno zaključili z objavo na družbenih omrežjih, s katero smo se 

zahvalili vsem sodelujočim. 

Mejnik Razglasitev zmagovalcev  smo uradno dosegli 13.04.2021. Na družbenih omrežjih smo 

ta dan objavili vseh 10 zmagovalnih del. 

mailto:natecaj@samo1planet.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Darila natečaja 
Zmagovalcem natečaja smo poslali praktična darila. Vsak od njih je prejel ruzak iz recikliranih 

reklamnih cerad in majičko iz ekološko pridelanega bombaža. Izmed vseh ostalih prijavljenih 

smo izžrebali in obdarili še 5 posameznikov. 

Ostalim posameznikom, ki so prav tako poslali zanimive in kreativen izdelke, smo podarili 

majčko in stekleničko iz reciklirane plastike. 

Vsi izdelki so opremljeni v kreativnimi slogani in CGPjem projekta C4C. 

         

 

7. Rezultati natečaja 
 

Na natečaj se je odzvalo 143 mladih, v starostni skupini 8-20 let. Odziv kljub vsem naporom, 

ki smo jih vložili v promocijo, ni bil tako velik kot smo želeli in si zastavili. V prijavi projekta leta 

2017 (ko je bila aktualnost tovrstnih natečajev mnogo večja kot danes) smo namreč predvideli, 

da se bo na natečaj odzvalo 400 mladih, kar je več kot še enkrat več. Razlog za to vidimo 

predvsem v trenutni situaciji, v kateri so se sredi epidemije znašli tudi mladi. Za mnenje in 

obrazložitev glede nizke udeležbe, smo povprašali tudi vodjo mreže MaMa, ki se vsakodnevno 

sooča z mladimi in njihovimi stiskami. »Ker so fizični stiki in odnosi omejeni, je s tem tudi 

omejeno izvajanje aktivnosti za mlade v mladinskih centrih, ki vključujejo naključne mlade 

oziroma neorganizirano mladino. Prav tako trenutno in že kar nekaj časa opažamo, da pri 

mladih in na splošno v družbi velja neke vrste naveličanost, apatičnost in neaktivnost, kar se 

z epidemijo covid-19 in zaprtjem javnega življenja še povečuje. Pri tem absolutno mladi niso 

izjema in jih je potrebno za kakršnokoli aktivnost individualno nagovarjati ter dodatno 

spodbujati, saj so prikrajšani družbeni in socialni moment ravno v obdobju odraščanja ko to 

najbolj potrebujejo.« Maja Hostnik, mreža MaMa 



Kljub temu smo v sklopu natečaja prejeli kar nekaj zanimivih idej in rešitev s področja 

energetske učinkovitosti, kar nakazuje na dejstvo, da obstaja delež mladih, ki jih tematika 

zanima, o njej razmišljajo in se želijo v bodoče še bolj vključit v reševanje problema. 

Ocenjujemo, da smo kljub manjši udeležbi, s kampanjo natečaja dosegli veliko število mladih 

in skomunicirali pomen energijske učinkovitosti v skrbi za planet. Tovrstni natečaji torej imajo 

potencial pri ozaveščanju o okoljskih tematikah, vendar na način, ki temelji tudi na osebnem 

pristopu in skozi doživetje ter učenje v sklopu delavnic v živo. 
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