
IME IN PRIIMEK: ______________________________________________ Število točk:

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2019/2020
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Navodila: Na testu so vprašanja izbirnega in odprtega tipa. Pri vprašanjih izbirnega tipa ustrezno obkrožite 
črko pred pravilnim odgovorom, pri vprašanjih odprtega tipa napišite svoj odgovor. Pišite z nalivnikom ali 
kemičnim svinčnikom. Napačen odgovor prečrtajte. Ne uporabljajte belila in brisalca. 
Vseh točk je 30. Veliko sreče pri reševanju. J

1. Obkrožite državo z največjo površino gozdov.      1T

a) Egipt.

b) Mehika.

c) Brazilija.

d) Španija.

2. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.

a) V tropskem gozdu je dan skozi vse leto dolg približno 12 ur.  DRŽI   NE DRŽI 1T

3. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.

a) V tropskih gozdovih je najmanjša vrstna pestrost zaradi padavin. DRŽI NE DRŽI 1T

4. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.

a) V Sloveniji se je v zadnjih 150 letih površina gozda povečala. DRŽI NE DRŽI 1T

5. Katera vrsta dreves prevladuje v slovenskih gozdovih? Ustrezno obkrožite.  1T

a) Listavci.

b) Iglavci.

6. Na črto zapišite poimenovanje za človeka, ki upravlja gozdove.    1T

 ____________________________



7. Kako imenujemo gozdni ekosistem s prvobitno naravo brez človekovih dejavnosti  
sekanja drevja in nabiranja plodov?       1T

a) Prvobitni gozd.

b) Pragozd.

c) Rezervat.

d) Živalski in rastlinski vrt.

8. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.

a) V Sloveniji se je v zadnjih 150 letih površina gozda povečala. DRŽI NE DRŽI 1T

9. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.

a) Približno 20.000 km2 površine Slovenije prekriva gozd.  DRŽI NE DRŽI 1T

10. V preglednici z znakom »X« označite, ali gre za lastnost smreke ali jelke.  3T

Lastnost Smreka Jelka

Iglice so ostre.

Iglice so tope z dvema črtama na spodnji strani.

Storži rastejo navzdol.

11. Katera je največja slovenska kuna?       1T

a) Jež. 

b) Voluhar.

c) Jazbec.

d) Kuna zlatica.

12. Kaj pomeni oznaka FSC?         1T

a) Fina slovenska celuloza.

b) Svet za nadzor gozdov.

c) Forest Society Council.

d) Forest Slovenija Company.



13. Kateri od naštetih pragozdov se nahaja na območju Slovenije, ki je na sliki označeno s 
številko 6?          1T

a) Pragozd Rajhenavski Rog.

b) Pragozd Šumik.

c) Pragozd Bukov vrh.

d) Pragozd Gorjanci -Trdinov vrh.

14. Obkrožite drevesno vrsto, ki ustreza spodnjemu opisu.    1T

Les je uporaben v mizarstvu, za izdelavo zobotrebcev idr. Gori s svetlim plamenom in skoraj brez dima, 
ne prasketa, zato je priljubljen pri kurjenju kaminov.

a) Beli gaber.

b) Nagnoj.

c) Črna jelša.

d) Breza.

15. V preglednici z znakom »X«  označite, ali trditev velja za linearno ali za krožno  
gospodarstvo.          3T

Trditev Linearno 
gosp.

Krožno  
gosp.

Sistem temelji na potrošnji.

Surovine in procesi proizvodnje ne ustvarjajo novih odpadkov.

Izboljšanje donosnosti virov s kroženjem izdelkov.

16. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.       1T

a) Slovenija pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja spada med prvih 15 držav, ki uspešno 
dosegajo cilje trajnostnega razvoja.      DRŽI NE DRŽI

17. Obkrožite, ali trditev DRŽI ali NE DRŽI.       1T

a) Hitra moda na področju tekstilne industrije pomembno prispeva k zmanjševanju količine 
odpadkov.         DRŽI  NE DRŽI



18. Glede na to, da v Sloveniji nimamo sežigalnic za tekstilne izdelke, lahko problem 
odpadkov tekstilne industrije rešujemo tudi sami. Obkrožite okolju prijazen način. 1T

a) V vsakem letnem času kupimo novo garderobo in zavržemo stara oblačila oziroma jih sežgemo.

b) Strgana oblačila zašijemo, popravimo in ponovno uporabimo.

c) Oblačila, ki jih ne potrebujemo več, zavržemo med druge komunalne odpadke in jih tako 

ločimo od preostalih odpadkov.

19. Kolikokrat lahko recikliramo papirna vlakna, če so le-ta odvržena v ustrezne  
zabojnike?          1T

a) Enkrat.

b) Dvakrat.

c) Dvakrat ali trikrat.

d) Trikrat ali štirikrat.

20. Obkrožite, ali trditev v zvezi s kazalniki ciljev trajnostnega razvoja DRŽI ali NE DRŽI. 1T

a) Ribiči zaradi ukrepov trajnostnega razvoja zaznavajo trend povečanega ulova morskih 

organizmov.        DRŽI NE DRŽI

21. Obkrožite, katerega papirja iz papirne industrije ni mogoče reciklirati.  1T

a) Časopisnega papirja.

b) Zvezkov.

c) Revij.

d) Toaletnega papirja. 

22. Kolikšen delež tekstilnih odpadkov dandanes konča na odlagališčih?   1T

a) Petina.

b) Četrtina.

c) Polovica.

d) Tri četrtine.

23. Obkrožite toplogredni plin, ki nastaja pri razkroju bombažne majice in povečuje  
učinek tople grede bolj kot ogljikov dioksid?      1T

a) Dušikovi oksidi.

b) Klor.

c) Metan.

d) Vodik.



24. Kakšno nalogo ima polietilen v KEMS-embalaži?     1T

a) Ohranja obliko embalaže.

b) Varuje pred vdorom vlage.

c) Varuje pred svetlobo.

d) Embalaži daje trdnost.

25. Obkrožite izdelek, ki ga eno od podjetij proizvaja iz zavržene kave, čaja in cvetja. 1T

a) Ekoplošča.

b) Svinčnik.

c) Razpršilna doza.

d) Zobna ščetka.

26. Koliko kilometrov prevozimo s povprečnim avtomobilom, da v okolje sprostimo  
enako količino CO2, kot če bi proizvedli eno bombažno majico?   1T

a) 3.

b) 12.

c) 40.

d) 72.



REŠITVE SPI
1. C

2. DRŽI

3. NE DRŽI

4. DRŽI

5. A

6. GOZDAR ALI LOGAR

7. B

8. DRŽI

9. NE DRŽI

10. Vsaka pravilno označena trditev je vredna 1 točko.

Lastnost Smreka Jelka
Iglice so ostre. X
Iglice so tope z dvema črtama na spodnji strani. X
Storži rastejo navzdol. X

11. C

12. B

13. A

14. D

15. Vsaka pravilno označena trditev je vredna 1 točko.

Trditev Linearno 
gosp.

Krožno  
gosp.

Sistem temelji na potrošnji. X
Surovine in procesi proizvodnje ne ustvarjajo novih odpadkov. X
Izboljšanje donosnosti virov s kroženjem izdelkov. X

16. DRŽI

17. NE DRŽI

18. B

19. D

20. NE DRŽI

21. D

22. D

23. C

24. B

25. B

26. B


