
                                                                                                                                           

 

Ekošola
 

Pravilnik za sodelovanje:  
Ekokviz za OŠ 2019/2020 

 
A. SPLOŠNO 

 
1. Pravilnik o tekmovanju učencev osnovnih šol za »Ekokviz OŠ 2019/2020« določa: vsebino, 

cilje in opredelitev tekmovanja, razpis tekmovanja, prijavo na tekmovanje, pripravo gradiva, 
organizacijo tekmovanja, postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter kriterije za 
podeljevanje priznanj in nagrad, razglasitev rezultatov tekmovanja, postopek za reševanje 
ugovorov ma vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja, vrsto in število priznanj, ter 
financiranje tekmovanja. 
 
 

2. Vsebina in cilji tekmovanja: poznavanje in razumevanje okoljskih tem (okolje, narava, 
trajnostni razvoj) s ciljem, da učenci šestih, sedmih in osmih razredov osvojijo in prikažejo 
dodatna in bolj poglobljena znanja na posameznih okoljskih področjih (ki jih kasneje lahko 
uporabijo v vsakdanjem življenju). Tekmovanje učencev v Ekokvizu za OŠ poteka na dveh 
ravneh (šolsko in državno) v ekipi, ki jo sestavljajo trije učenci iz vseh treh razpisanih 
vsebin.  

 

3. Na Ekokvizu 2019/2020 tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov ekošol, ki so se do konca leta 
2019 vključile v mrežo ekošol in ostale prijavljene osnovne šole. Na vsaki sodelujoči šoli 
se morajo tekmovanja udeležiti učenci vseh razredov, ki jim je tekmovanje 
namenjeno. Priporočljivo je, da tričlanske ekipe sestavlja po en učenec iz 6., 7. in 8. 
razreda, lahko pa so oblikovane poljubno. Omejitev velja le za ekipe, ki bi jih 
sestavljali trije osmošolci, saj takšne ekipe na Ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsak 
član ekipe v pripravah na Ekokviz pridobiva znanje iz enega od treh vsebinskih sklopov, kot 
je opredeljeno v 7. točki teh pravil. 

 
4. Na začetku šolskega leta je na spletnem mestu programa Ekošola objavljen razpis za 

Ekokviz OŠ. Rok za prijavo šol za sodelovanje na letošnjem Ekokvizu je 31.  januar 2020, 
rok za prijavo ekip pa 7. februar 2020. Organizator Ekokviza lahko roke za prijavo ekošol 
in ekip podaljša. O vseh spremembah redno obvešča prek elektronske pošte in na 
spletnem mestu https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole  Šola se za sodelovanje 
prijavi tako, da po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si pošlje ime šole, ime in 
priimek mentorja ter njegov elektronski naslov. Ko se zbiranje prijav zaključi, mentorji 
posredujejo v spletno aplikacijo seznam ekip z imeni učencev in razred.   

 
5. Sodelovanje na Ekokvizu spada med kriterije za pridobitev/potrditev zelene zastave v 

okviru programa Ekošola.  
 
6. Vsaka šola lahko prijavi neomejeno število ekip, vendar lahko vsak učenec sodeluje le v 

eni ekipi.  
 
7. Vsebina učnega gradiva in vprašanj letošnjega Ekokviza so razdeljeni na tri tematske 

sklope: 
a. Gozd in les (za učence 6. razredov), 
b. Ogljični odtis (za učence 7. razredov) in 
c. Krožno gospodarstvo (za učence 8. razredov). 

 
        Vsaka ekipa tekmuje iz vseh treh tematskih sklopov. 

https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole
mailto:info@ekosola.si
https://ekosola.wufoo.com/forms/z7e445p0se8zab/
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8. Za tekmovanje je pripravljeno posebno učno gradivo. Vprašanja za tekmovanje temeljijo na 

učnem gradivu, ki je dostopno na spletnem mestu https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-
sole. Učno gradivo na spletnem mestu je objavljeno v celoti.  

 
9. Na spletnem mestu Ekokviza imajo ekipe dostop do vprašanj za vajo, kjer lahko poljubno 

krat vadijo odgovarjanje na testna vprašanja in se ob tem učijo.  
 
10. Tekmovanje poteka na dveh nivojih: 

a. šolska tekmovanja, na podlagi katerih se oblikujejo regionalne lestvice 

(osrednjeslovenska, gorenjska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska, 

mariborska, novomeška regijska lestvica). Področja, ki jih zajema posamezna lestvica, 

so objavljena na spletnem mestu Ekokviza; Rezultati na šolskem tekmovanju bodo 

objavljeni na spletni strani  www.ekosola.si pod šiframi.  

b. državno finalno tekmovanje. 

 
 

 
 

B. ŠOLSKA TEKMOVANJA 
 

11. Šolska tekmovanja potekajo v sredo 4. marca 2020 med 7. in 15. uro prek spletnega 
mesta Ekokviza. V primeru, da bo termin spremenjen, bodo mentorji o tem pravočasno 
obveščeni. Vsaka ekipa lahko tekmuje le enkrat in ima za odgovarjanje na voljo 20 minut. 
Čas se začne meriti od trenutka, ko se ekipi na ekranu izpiše prvo vprašanje.  

 

12. Vse ekipe z iste šole morajo tekmovati hkrati, v nasprotnem primeru jih komisija 
izloči. V primeru, da šola nima prostorskih ali tehničnih zmožnosti, da bi lahko 
zagotovila sočasno tekmovanje vseh ekip, mora o tem vnaprej obvestiti organizatorje 
in se z njimi dogovoriti glede izvedbe Ekokviza.  

 
13. Na šolskih tekmovanjih ekipe treh učencev prek spletne strani skupaj odgovarjajo na 30 

vprašanj različnih tipov. Pravilen odgovor na vsako od 30 vprašanj je vreden eno točko. 
Negativnih točk ni. Končni dosežek ekipe je doseženo skupno število točk. 

 
14. Mentorji organizirajo in nadzorujejo potek šolskega tekmovanja. Neuradni rezultati bodo o 

doseženih rezultatih posameznih ekip bodo dan po tekmovanju objavljeni na spletni strani 
https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole. V primeru, da imajo na rezultate pripombe 
ali komentarje, jih sporočijo na elektronski naslov info@ekosola.si. 

 
15. Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljše ekipe iz posameznih regij. Po kriterijih, ki jih na 

podlagi doseženih rezultatov določi strokovna komisija, se na državno tekmovanje uvrstijo 
še dodatne ekipe.  

a. V primeru, da dve ali več ekip v isti regiji dosežejo enako število točk, je na prvo mesto 
uvrščena tista ekipa, ki je za odgovarjanje porabila najmanj časa.  

b. Če so ekipe izenačene tako po številu točk kot po času, potrebnem za odgovarjanje, se na 
državno tekmovanje uvrstijo vse ekipe. 

 
16. Vsi učenci, ki sodelujejo v Ekokvizu 2019/2020, prejmejo priznanje za udeležbo na 

Ekokvizu.   
 
17. Mentorji, ki vodijo priprave in izvedbo šolskih tekmovanj v Ekokvizu, prejmejo potrdilo o 

opravljeni projektni dejavnosti.  
 

https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole
https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole
http://www.ekosola.si/
https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole
mailto:info@ekosola.si
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18. Postopek za reševanje ugovorov šolskih tekmovanj je opredeljen v Pravilih za organizacijo 

in izvedbo šolskih tekmovanj (tč. 15.).  

 
 
 

C DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 
19. Državno tekmovanje v Ekokvizu za OŠ organizira program Ekošola, ki določi datum in 

lokacijo državnega tekmovanja. Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja organizator 
zagotovi spletno aplikacijo za državno tekmovanje, za pravilni potek tekmovanja 
(tekmovalna komisija). Organizator tekmovanja poskrbi za finančno izvedbo državnega 
tekmovanja  z lastnih virov, pokroviteljev in donatorjev ter drugih virov.  

 
20. Stroški tekmovanja so sredstva namenjena za pripravo spletnega mesta, vprašanj, delo 

strokovne komisije, pripravo šifer za tekmovanje, pripravo in pošiljanje priznanj učencev in 
potrdil za mentorjev, pripravo seznamov ekip tekmovalcev in vodenje evidence, nagrade za 
tekmovalce, delo pri organizaciji in nadzoru, organizacijo in spremljevalni program podelitve 
priznanje, malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije.  

  
21. Državno tekmovanje bo potekalo 10. aprila 2020 na OŠ Jurija Vege Moravče*. Mentorji in 

ekipe bodo o terminu državnega tekmovanja seznanjeni v obvestilu o uvrstitvi na državno 
tekmovanje. 

 

22. Potek državnega tekmovanja - V prvem delu državnega tekmovanja se ekipe med seboj 
pomerijo tako, da prek računalnika odgovarjajo na 30 vprašanj (na enak način kot na 
šolskem tekmovanju). Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko.  

 

23. V drugem del tekmovanja se pomerijo vse ekipe med seboj in sicer se jih razporedi v štiri 
skupine po tri ekipe. Ekipe v ustni del tekmovanja prenesejo točke po pisnem delu po 
ključu: od 1. do 4. mesta prejmejo 3 točke, od 5. do 8. mesta prejmejo 2 točki in od 9. do 
12. mesta prejmejo 1 točko. Ekipe se bodo pomerile med seboj v dvobojih znotraj skupine 
po principu vsak z vsakim, tako dobi vsaka ekipa skupaj 6 vprašanj (3 v vsakem dvoboju), 
na katere odgovarjajo ustno in sicer po ključu kdor se prvi prijavi za odgovarjanje. Pravilen 
odgovor šteje eno točko, če ekipa, ki se je prijavila prva napačno odgovori ima pravico do 
odgovarjanja nasprotna ekipa.  

 
24. Člani vseh ekip, ki sodelujejo na državnem tekmovanju, prejmejo praktične nagrade. Člani 

ekip, ki osvojijo prva tri mesta, prejmejo najvišja priznanja za državne prvake v Ekokvizu.  
 
25. Na državnem tekmovanju člani ekipe prejmejo zlato priznanje za doseženo 1. mesto, 

srebrno priznanje za doseženo 2. mesto in bronasto priznanje za doseženo 3. mesto. 
 

26. Postopek razglasitve rezultatov tekmovanja: rezultati šolskega tekmovanja se objavijo na 
spletni strani programa Ekošola v roku 48 ur po izvedbi tekmovanja (ime ekipe, šola, regija, 
rezultat/točke in čas) in pošljejo tudi mentorjem po elektronski pošti. 12 regijskih 
zmagovalcev je povabljeni na državno tekmovanje.   

 

27. Postopek za reševanje ugovorov na državnem tekmovanju: ugovori rešujejo na samem 
tekmovanju, ugovor poda komisiji mentor ali tekmovalec in komisija na licu mesta rešuje 
ugovor. 

 

28. Način financiranja šolskega in državnega tekmovanja: tekmovanje se financira iz lastnih 
virov in iz virov podpornikov. 
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*PRAVILNIK – dopolnjen 2. junija 2020 
 

OBRAZLOŽITEV: Zaradi ukrepov in omejitev, povezanih s COVID-19 se je izvedba državnega 
tekmovanja prilagodila glede na razmere. Državno tekmovanje ni bilo izvedeno v živo ampak 
preko spletne aplikacije ZOOM. Mentorji zmagovalnih ekip (12 regijskih zmagovalcev) je prejelo 
navodila o poteku in izvedbi spletnega državnega tekmovanja, ki je potekalo v četrtek, 11. 
junija 2020 preko spleta, s pričetkom pisnega dela ob 12.30 in ob 13. uri drugi, ustni del. Za 
državno tekmovanje v Ekokvizu ni bilo dodatnega učnega gradiva, tekmovanje bo temeljilo na 
bolj poznavanju dosedanjega gradiva.  
Natančnejša pravila za finalni del Ekokviza 2020 so bila mentorjem poslana po elektronski pošti: 
 

Natančnejša pravila za finalni del Ekokviza 2020 
Finalno tekmovanje v Ekokvizu bo v celoti potekalo preko spleta. 

 
PISNI DEL: V prvem delu državnega tekmovanja se ekipe med seboj pomerijo tako, da s 

pomočjo računalnika preko spletne povezave odgovarjajo na 30 vprašanj (na enak način 

kot na šolskem tekmovanju). Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko.  
 
DRUGI DEL TEKMOVANJA - USTNI DEL: V drugem delu državnega tekmovanja se 

pomeri vseh devet ekip. Ekipe se pomerijo med seboj, in sicer 3 skupine po tri ekipe po 
naslednjem razporedu: 

 

Skupina Mesto po pisnem delu 

1 1 9 4 

2 2 8 5 

3 3 7 6 

 
Ekipe v ustni del tekmovanja prenesejo točke po pisnem delu po naslednjem ključu: 

 

Uvrstitev ekipe                   
po pisnem delu 

Razdelitev točk               
po pisnem delu 

1, 2 ,3 3 

4, 5, 6 2 

7, 8, 9 1 

  
 

 

mesto po 

pisnem delu PRVA SKUPINA 1 2 3 T FINALE ZMAGOVALEC

A 1 0 0 3 3

B 9 0 1 0 1

C 4 2 0 0 2

DRUGA SKUPINA 1 2 3

D 2 0 0 3 3

E 8 0 1 0 1

F 5 2 0 0 2
TRETJA SKUPINA 1 2 3

G 3 0 0 3 3

H 7 0 1 0 1

I 6 2 0 0 2
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Ob 13. uri se bodo tri ekipe pomerile med seboj znotraj skupine po principu, da vsaka ekipa 
sama izbere tri vprašanja. Posamezna ekipa na vprašanje odgovarja ustno, in sicer tako, da 
moderator zastavi vsaki ekipi vprašanje; vprašanje bodo vse tri ekipe v skupini videle na 
ekranu. Pravilen odgovor šteje eno točko.  

 
Ob 14.30 se bodo zmagovalci vsake skupine (trije zmagovalci) pomerili med seboj na način, da 
vsaka ekipa sama izbere pet vprašanj. Pravilen odgovor šteje eno točko. V primeru, da po 5. 
vprašanju ne bo zmagovalca, se zastavi novo vprašanje oz. toliko vprašanj, dokler ena ekipa ni 

boljša. Sistem tekmovanja bo predstavljen pred tekmovanjem.  
 

 
PROGRAM TEKMOVANJA: 

12:15 
Uvodni pozdrav moderatorja in predstavitev poteka tekmovanja. Vse ekipe 
se prijavite na povezavi:  POVEZAVA 

12:30 - 13:00 
Tekmovanje ekip v računalniški učilnici (povezavo s šifro prejmete v četrtek 
zjutraj). Dostop bo aktiviran ob 12:30 uri 

13:00 – 13:15 
Razglasitev rezultatov pisnega dela in razporeditev ekip v skupine. Vse 
ekipe se prijavite na povezavo: RAZGLASITEV PISNEGA DELA 

13:15 – 13:40 
Ustni del tekmovanja (1. skupina = 1., 9. in 4. mesto) 
Povezavo prejmete mentorji na elektronski naslov po razglasitvi pisnega 
dela. 

13:40 – 14:05 
Ustni del tekmovanja (2. skupina = 2., 8. in 5. mesto)  
Povezavo prejmete mentorji na elektronski naslov po zaključku tekmovanja 
1. skupine. 

14:05 – 14:30 
Ustni del tekmovanja (3. skupina = 3., 7. in 6. mesto)  
Povezavo prejmete mentorji na elektronski naslov po zaključku tekmovanja 
2. skupine. 

14:30 – 15:00 
Razglasitev finalistov in finalno tekmovanje zmagovalcev. Vse ekipe se 
prijavite na povezavo: POVEZAVA 

 

https://us02web.zoom.us/j/89597873615?pwd=WFJUR292VCswbkVJdTY4MExxNVowQT09
https://us02web.zoom.us/j/81408641996?pwd=Z3UwbUNoWUtFRDg3eTFtamJpdDFKQT09
https://us02web.zoom.us/j/82226345928?pwd=RE1WV0JCSmd4VEZXMTQ1WlJqeFdxdz09

