
 
 
 

Energetsko varčna šola 
Tekmovalni sklop "EVŠ – mladi za učinkovito rabo energije" 

 
Navodila in pogoji za sodelovanje v nagradnem natečaju 

v šolskem letu 2010/2011 
 

 

1. Predstavitev projekta Energetsko varčna šola (EVŠ) 
Nagradni natečaj "EVŠ – mladi za učinkovito rabo energije (URE)" poteka v okviru projekta Energetsko 

varčna šola (EVŠ).  

Namen projekta EVŠ je ozaveščanje in spodbujanje učencev in dijakov, učiteljev, profesorjev oziroma 

mentorjev ter ravnateljev slovenskih osnovnih in srednjih šol k uvajanju in uresničevanju ukrepov za 

učinkovito rabo energije (URE) v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Nosilec projekta: družba GEN energija, d.o.o., C. 4. julija 42, Krško. 

Projekt EVŠ se je v šolskem letu 2010/11 povezal s programom Ekošola kot način življenja. 

 

 

2. Sodelujoči zavodi v nagradnem natečaju ''EVŠ – mladi za URE'' 
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo naslednje vrste vzgojno-izobraževalnih zavodov: 

• osnovne šole, 

• srednje šole, 

• šolski centri in 

• dijaški domovi. 

Sodelujejo lahko tako zavodi, ki so vključeni v program Ekošola kot način življenja, kot tudi drugi zavodi, 

ki niso del tega programa.  

 

 

3. Starostne skupine in razpisani projekti nagradnega natečaja v šolskem letu 
2010/11 
 

3.1. Starostne skupine 

V šolskem letu 2010/11 je nagradni natečaj razdeljen v štiri starostne skupine. Za vsako starostno 

skupino je predpisan eden ali dva projekta in sicer: 

1. starostna skupina - učenci 1. triade v osnovni šoli: 

ena skupina učencev lahko izbira med dvema predlaganima projektoma: »Od kod prihaja elektrika?« in 

»Lov na naprave«; 

2. starostna skupina - učenci 2. triade v osnovni šoli: 

ena skupina učencev lahko izbira med dvema predlaganima projektoma:«Oblačimo šolo« in 

»Energetski potep«; 

3. starostna skupina - učenci 3. triade v osnovni šoli: 

ena skupina učencev na eni šoli izvede projekt »Pregled energetske situacije na šoli«; in 

4. starostna skupina - dijaki v srednjih šolah: 

ena skupina učencev na eni šoli izvede projekt »Varčevalni potencial električne energije na srednji šoli«. 

 

Za vsako starostno skupino je razpisana vsebina projekta, vključno z izvedbo projekta, načinom dela, kaj 

naj vsebuje prijava in kriteriji za ocenjevanje. Za vsako starostno skupino smo pripravili tudi dodatna 

gradiva za mentorje.  



 
 
 

3.2. Projektna skupina in način izvajanja projekta 

• Projektna naloga je zasnovana za skupino učencev (npr.: razredi, krožki, skupina najbolj 

prizadevnih ali zainteresiranih učencev iz različnih oddelkov itd). 

• Število učencev v skupini: 5 – 15 učencev. 

• Mentorji naj spodbujajo učence, da čim več aktivnosti predlagajo in izvedejo sami. Ocenjevali 

bomo rezultate in izdelke učencev. 

 

3.3. Vključenost v aktivnosti tematskega sklopa »energija« v programu Ekošola kot način 

življenja  

• Nagradni natečaj je zasnovan kot nadgradnja aktivnosti »energetski detektiv« v tematskem 

sklopu »energija« programa Ekošola kot način življenja.  

• V nagradnem natečaju lahko sodelujejo tudi zavodi, ki ne bodo izvajali aktivnosti »energetski 

detektiv«.  

 

 

4. Rok za oddajanje projekta 
• Poročilo in izdelke oddajte do petka, 22. aprila 2011. 

• Opis in navodila, kaj je potrebno oddati v posamezni starostni skupini, je navedeno v besedilu 

nagradnega natečaja za vsako posamezno starostno skupino posebej. 

 

 

5. Naslov in način oddajanja projektov 
• Projekte oddajte v e-obliki. Pripravite poročila, ki bodo primerna za pošiljanje po elektronski 

pošti. Izdelke (risbe, komunikacijska orodja itd.) fotografirajte, da jih boste prav tako lahko 

poslali v e-obliki. (Shranite originalne izdelke vsaj do razglasitve rezultatov, saj bomo najboljše 

razstavili.) 

• Poročila in/ali pripravljene izdelke skladno z navodili za oddajanje za posamezno starostno 

skupino pošljite na spletni naslov: info@gen-evs.si.  

• Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo z »Navodili in pogoji za 

sodelovanje«, ki so, vključno s pripadajočimi izjavami in obrazci, dostopni na www.gen-evs.si.  

 

 

6. Izbor najboljših projektov 
• Najboljše tri projekte bo za vsako starostno skupino izbrala strokovna komisija, ki jo sestavljajo 

predstavniki nosilca projekta, Ekošole in zunanji strokovni sodelavci.  

• Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad skladno z nagradno shemo bo maja 2011. 

 

 

7. Strokovna komisija  
Prijavljene projekte na natečaj "EVŠ - mladi za URE" v šolskem letu 2010/2011 bo ocenjevala strokovna 

komisija, ki jo sestavljajo po en predstavnik: 

- nosilca projekta (GEN energija), 

- programa Ekošola kot način življenja, 

- zunanji sodelavec – strokovnjak s področja učinkovite rabe energije, 

- zunanji sodelavec – strokovnjak s področja načrtovanja in izvajanja komunikacijskih aktivnosti. 

 

 



 
 
 

 
8. Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb 
Zavod, iz katerega mentor s skupino učencev/dijakov prijavlja kreativno-raziskovalni projekt v okviru 
tekmovalnega sklopa »EVŠ – mladi za učinkovito rabo energije«, mora udeležence v projektu in njihove 
zakonite zastopnike seznaniti z vsebino natečaja, navodili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju. 
Zagotoviti mora pisno soglasje zakonitih zastopnikov udeležencev (učencev/dijakov) in mentorja za 
udeležbo na natečaju ter s tem povezano objavo rezultatov ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih 
podatkov izključno za namene nagradnega natečaja.  
 
Sodelujoči zavod nosilcu projekta pošlje podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja 
vseh sodelujočih fizičnih oseb (v primeru mladoletnih oseb takšno soglasje podpišejo starši oz. zakoniti 
zastopnik). Vsi obrazci, vključno z vzorcem pisnega soglasja za fizične osebe, so objavljeni na spletnem 
mestu www.gen-evs.si. 
 
 
9. Objava projektov in avtorske pravice 
Prijavitelji projektov in avtorji se s prijavo projekta strinjajo, da je projekt (pisni del ter morebitne 
grafične in avdio/video priloge) objavljen na spletnem mestu www.gen-evs.si in da bodo materiali 
uporabljeni tudi v morebitne promocijske aktivnosti v okviru projekta EVŠ in družbe GEN energija, d.o.o. 
(spletna stran www.gen-energija.si, predstavitvene brošure in ostali promocijski materiali družbe GEN 
energija, d.o.o., različni dogodki, ki jih družba organizira ali na katerih se predstavlja ipd.) 
 
V primeru, da predstavlja šolski projekt avtorsko delo mentorja in njegove skupine (v nadaljevanju: 
soavtorji), mentor jamči, da je šolski projekt njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. 
V primeru, da bi se kasneje izkazalo, da soavtorji niso imetniki materialnih avtorskih pravic oziroma da z 
njimi ne morejo prosto razpolagati, je mentor odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel nosilec.  
 
V primeru, da bo nosilec projekta šolski projekt želel uporabljati, bo mentorju v podpis posredoval 
sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katerim bodo soavtorji na nosilca projekta prenesli 
izključno, časovno in materialno neomejeno vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico 
predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki. 
 
 
10. Objava rezultatov in podelitev nagrad 
Zmagovalce nagradnega natečaja "EVŠ – mladi za URE" bomo razglasili maja 2011. Po razglasitvi 
rezultatov bodo rezultati objavljeni na spletnem mestu www.gen-evs.si. Nagrajeni zavod je o nagradi 
dolžan obvestiti vse fizične osebe, sodelujoče v projektu. 
 
Nagrajene fizične osebe nagrade prevzamejo na sedežu podjetja GEN energija v Krškem oziroma jim 
bodo nagrade poslane po pošti po izpolnitvi davčnih obveznosti iz točke 6.1. 
 
6.1 Davčne obveznosti sodelujočih v projektu  
Nagrajene fizične osebe oz. njihovi zakoniti zastopniki morajo po razglasitvi rezultatov nosilcu projekta 
sporočiti potrebne osebne podatke za davčne namene - ime in priimek, naslov, davčna številka, na 
naslov GEN energija d.o.o., C. 4. julija 42, Krško ali na elektronski naslov info@gen-evš.si najkasneje 
v roku 14 dni po objavi rezultatov. Izročitev nagrade nosilec projekta obravnava skladno z ZDoh. V 
kolikor nagrajenec podatkov ne dostavi v navedenem roku, izgubi pravico do nagrade. Seznam 
nagrajencev z davčnimi številkami se pri nosilcu projekta hrani samo za potrebe tega nagradnega 
natečaja. 


