
 
 

Mednarodno mladinsko tekmovanje  

"Mladi v evropskih gozdovih" YPEF 2011/12 
 

Pomen tekmovanja 

»Mladi v evropskih gozdovih« je mednarodno mladinsko tekmovanje, ki želi mladim približati 

pomen gozdov in zavarovanih območij v evropskem prostoru.  
 

Mednarodni organizator 

Na mednarodni ravni je organizator tekmovanja mednarodna komisija YPEF, ustanovljena s strani 

The State Forests National Forest Holding in poljska organizacija Forest Friends Association.  
 

Nacionalni koordinatorji v Sloveniji  

Organizacija tekmovanja poteka pod okriljem institucije pristojne za gozdarstvo in nevladne 

organizacije, ki skrbi za neformalno izobraževanje o gozdu in gozdarstvu. V Sloveniji tekmovanje 

koordinirata Gozdarski Inštitut Slovenije in Zveza Tabornikov Slovenije. 
 

Udeleženci tekmovanja 

V Sloveniji so se tekmovanja lahko udeležili dijaki vseh srednjih šol. Ekipo so sestavljali trije dijaki, 

pri čemer so morali biti dijaki iz treh različnih razrednih stopenj. Vsaj eden izmed treh tekmovalcev 

v ekipi je moral imeti dobro znanje angleškega jezika. Vsaka srednja šola je lahko na tekmovanje 

prijavila le eno ekipo s 3 dijaki. Tekmovanje na nacionalni ravni je sestavljeno iz dveh stopenj – 

regijske in nacionalne stopnje (finale). Ekipe odgovarjajo na enak seznam vprašanj, ki jih izbere 

mednarodna komisija iz predloga vprašanj, oblikovanega s strani vseh udeleženih evropskih držav. 
 

Teme in vsebina tekmovanja 

Teme iz področja naravoslovja vsebujejo znanja iz geografije, ohranjanja narave in poznavanja 

evropskih gozdov. Več o temah in vsebini tekmovanja lahko najdete na uradni spletni strani ( 

www.ypef.eu ). 
 

Potek tekmovanja 

Za prvo fazo (regionalno) nacionalnega dela tekmovanja se je bilo potrebno prijaviti do 1. marca 

2012, tekmovanje pa je potekalo 20. marca 2012 in se ga je udeležilo 24 dijakov iz 8 srednjih šol: 

BIC Ljubljana-živilska šola, Biotehniška šola Maribor, Gimnazija Koper, Gimnazija Ledina, Gimnazija 

Moste, SZŠ Murska Sobota, Biotehniški center Naklo in Gimnazija Šentvid Ljubljana.  

Druga faza – nacionalna, je potekala 14. maja 2012, ko je najbolje odgovarjala ekipa Srednje 

zdravstvene šole iz Murske Sobote – Anja Lepoša, Mojca Bagari in Urška Kodila pod mentorstvom 

profesorice Renate Rožanc. Zmagovalna ekipa na nacionalnem delu tekmovanja je Slovenijo 

predstavljala na finalu v Estoniji, ki je bilo v zadnjem tednu septembra 2012.  

 

Andrej Verlič in Saša Vohl, nacionalna koordinatorja projekta v Sloveniji 
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