
 
 

 

EKOKVIZ 2020/2021 
ZA SREDNJE ŠOLE 
 

PRAVILNIK TEKMOVANJA -  POZNAVANJE OKOLJSKIH TEM  
 

SPLOŠNO 

Pravilnik o tekmovanju dijakov srednjih šol za »Ekokviz SŠ 2020/2021 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 na vrednotenje 
izdelkov in izvedbo tekmovanja, vrsto in število priznanj ter financiranje tekmovanja.  
 

1.) Vsebina in cilji tekmovanja: poznavanje, razumevanje in širjenje okoljskih tem (okolje, 
narava, trajnostni razvoj) ter predstavitev drugačnega pogleda na spreminjanje okolja s 
ciljem, da dijaki prikažejo dodatna in bolj poglobljena znanja na posameznih okoljskih 
področjih (ki jih kasneje lahko uporabijo v vsakdanjem življenju). Z izbranim in posebej za 
Ekokviz pripravljenim gradivom želimo srednješolcem predstaviti možne vzroke na 
spreminjanje okolja ter jim spodbuditi zanimanje za okoljska vprašanja in možnosti za njihovo 
reševanje.  

Tekmovanje dijakov srednjih šol v Ekokvizu poteka na dveh ravneh (šolskem in državnem), 
in sicer  v treh nivojih izobraževanja (SPI - srednjega poklicnega izobraževanja; SSI – 
srednjega strokovnega izobraževanja in PTI – poklicno tehniškega izobraževanja; GIM – 
strokovne in splošne gimnazije). 

2.) Na Ekokvizu 2020/2021 sodelujejo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega (SSI) in poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
ter strokovne in splošne gimnazije, ki so dejavnost označile v ekoportalu ali so se prijavile na 
podlagi objavljenega razpisa, ki ga organizator tekmovanja pripravi v začetku šolskega leta. 
Udeležba na Ekokvizu 2020/2021 za SŠ se šteje za pridobitev zelene zastave v šolskem letu 
2020/2021. 

3.) Na Ekokvizu 2020/2021 sodelujejo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega (SSI) in poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) 
ter strokovne in splošne gimnazije, ki niso vključeni v program Ekošola in svojo prijavo 
posredujejo na elektronski naslov info@ekosola.si do 30. novembra 2020. Pogoj za udeležbo 
na državnem tekmovanju je tudi plačilo prijavnine (za SŠ, ki niso v programu Ekošola) v višini 
60 evrov (brez DDV). 

4.) Na vsaki šoli lahko tekmuje neomejeno število dijakov. 
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5.) Vsebine učnega gradiva in vprašanj za Ekokviz SŠ 2020/2021 so pripravljene iz dveh 
različnih tematik  – Energija in Ogljični odtis in so objavljene skladno z razpisnimi termini na 
spletni strani www.ekosola.si 

6.) Vsi tekmovalci (SPI, SSI in PTI ter strokovne in splošne gimnazij) na Ekokvizu tekmujejo iz 
obeh izbranih tem. 

7.) Rezultati na šolskem in državnem tekmovanju bodo objavljeni na spletni strani Ekošole 
skladno z Zakonom o varovanju podatkov. Tekmovanje bo potekalo preko spleta. Rezultati 
državnega tekmovanja bodo objavljeni sedem delovnih dni po tekmovanju pod šifro. 
Rezultate tekmovalcev bo  mentor prejel po elektronski pošti po uradni razglasitvi 
tekmovanja. Zmagovalci v vseh treh nivojih bodo  objavljeni z imenom in priimkom ter šolo.  

8.) Vprašanja temeljijo na učnem gradivu, ki bo dostopno od 9. novembra 2020 dalje na 
spletnem mestu www.ekosola.si, vse sodelujoče šole pa  prejmejo obvestilo tudi po 
elektronski pošti. Hkrati z učnim gradivom bodo objavljena tudi vprašanja na spletu za vajo. 
Tekmovanje poteka na dveh nivojih: 

 Šolsko tekmovanje znotraj katerega dijaki tekmujejo na treh nivojih:  
o Srednje poklicno izobraževanje (SPI),  
o Srednje strokovno (SSI) in poklicno tehnično izobraževanje (PTI),  
o strokovne in splošne gimnazije (GIM).  

 Državno tekmovanje 

 

PRAVILNIK ŠOLSKEGA TEKMOVANJA 
 

1. Šolsko tekmovanje bo potekalo v petek, 11. decembra 2020 med 12. in 15. uro preko 
spletnega mesta Ekokviza 2020/2021. Znotraj tega časa si za izvedbo tekmovanja na svoji 
šoli izberite termin, ki vam najbolj ustreza glede na ostale šolske obveznosti. Izven tega 
časa tekmovanje ne bo mogoče.  

2. Dijaki iz iste šole morajo tekmovati istočasno. V primeru, da šola nima na voljo dovolj 
računalnikov, da bi vsi dijaki tekmovali istočasno, mora mentor o tem obvestiti  organizatorja 
tekmovanja, najkasneje do  5. 12. 2020 na naslov info@ekosola.si in se dogovoriti glede 
izvedbe Ekokviza. Za vse dijake iste šole se tekmovanje izvede istočasno, v nasprotnem 
primeru jih tekmovalna komisija izloči.   

V primeru, da na dan predvidenega tekmovanja izobraževanje dijakov poteka na daljavo, 
dijaki tekmujejo na domačem naslovu. Mentor posreduje in elektronski naslov prijavljenemu 
dijaku dodeljeno šifro ter čas začetka tekmovanja vseh prijavljenih dijakov. 

3. Na šolskem tekmovanju v Ekokvizu lahko sodelujejo dijaki, ki jih je mentor do razpisanega 
roka za prijavo – 27. novembra 2020 prijavil v spletno aplikacijo PRIJAVA, kjer mentorji 
vpišejo seznam dijakov: ime in priimek ter nivo izobraževanja (SPI, SSI/PTI, GIM). Mentorji 
bodo prejeli na elektronski naslov za vsakega prijavljenega dijaka šifro, s katero bo dostopal 
do vprašanj za šolsko tekmovanje. Neprijavljeni dijaki ne morejo tekmovati na šolskem 
tekmovanju. 
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4. Na šolskem tekmovanju dijaki  tekmujejo v treh nivojih in odgovarjajo na 50 vprašanj 
različnega tipa. Pravilen odgovor na vsako od 50 vprašanj je vreden eno točko. Negativnih 
točk ni. Končni dosežek dijaka je doseženo skupno število točk. Porabljen čas za reševanje 
kviza se upošteva za določanje zmagovalca le v primeru izenačenega števila točk dijaka na 
posamezni šoli. 

5. Vsak dijak lahko tekmuje samo enkrat in ima za odgovarjanje na voljo 20 minut. Čas se začne 
meriti od trenutka, ko se mu na ekranu izpiše prvo vprašanje. 

6. Dijaki tekmujejo tako, da se na spletni strani Ekokviza prijavijo s svojo šifro, ki jim jo posreduje 
mentor Ekokviza. Ko zaključijo s tekmovanjem, se ne morejo še enkrat prijaviti in tekmovati 
znova (šifra velja za enkratno prijavo).  

7. Mentorji organizirajo in nadzorujejo potek šolskega tekmovanja:  

a. Zagotovijo učilnico z računalniki (vsak dijak potrebuje svoj računalnik) in 
internetno povezavo, obvestijo dijake o uri in načinu izvedbe tekmovanja. 
Vprašanja so prilagojena tudi za telefone in lahko tekmujejo tudi preko telefona. 
 
Če dijaki tekmujejo vsak na svojem naslovu (v primeru, da bo na dan šolskega 
tekmovanja izobraževanje potekalo na daljavo) mentor dijakom napiše začetek 
tekmovanja posamezne šole, vendar v okviru termina, ki je predviden za 
tekmovanje (med 12 in 15 uro). 
Najpozneje se dijaki lahko prijavijo v tekmovanje do 15.00 ure. 
 

b. Dan po tekmovanju bodo objavljeni neuradni rezultati na spletni strani 
http://ekosola.si/ekokviz-za-srednje.sole.  

c. Po koncu tekmovanja mentorji sporočijo morebitne napake oziroma oddajo 
prošnjo za revizijo tako, da najkasneje do 16. decembra 2020 na naslov 
info@ekosola.si pošljejo zahtevo za revizijo. V reviziji naj bodo poleg imena šole, 
dijaka in razloga za revizijo  čim bolj podrobno opisane okoliščine, ki so razlog za 
revizijo. Končne odločitve o rezultatih tekmovanja v zvezi s  spornimi primeri 
sprejme strokovna komisija. 

d. Po zaključku revizije bodo objavljeni uradni rezultati na spletni strani 
http://ekosola.si/ekokviz-za-srednje.sole  

8. Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši trije dijaki iz ustanove,  ki so na šolskem 
tekmovanju dosegli najvišje število točk na posameznem nivoju izobraževanja To pomeni:  

 Če ima zavod program strokovne in splošne gimnazije, nadaljujejo tekmovanje najboljši 
trije dijake iz  obeh smeri skupaj, ker so odgovarjali na vprašanja istega nivoja. 

 Če ima zavod programe srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno 
tehniškega izobraževanja (PTI), nadaljujejo tekmovanje najboljši trije dijaki iz obeh smeri 
skupaj, ker so odgovarjali na vprašanja istega nivoja. 

 Če ima zavod programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), nadaljujejo 
tekmovanje najboljši tri dijaki. 

 Če ima zavod program splošne gimnazije, nadaljujejo tekmovanje najboljši trije dijaki. 
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 Če zavod izobražuje program strokovne in splošne gimnazije, srednje poklicno 
izobraževanje (SPI), strokovno poklicno izobraževanje (SSI) in poklicno tehniško 
izobraževanje (PTI), nadaljujejo tekmovanje najboljši trije dijake iz vsakega nivoja, kar 
pomeni 9 dijakov (trije dijaki iz programa strokovna in splošna gimnazija, trije dijaki SSI in 
PTI, trije dijaki SPI). 

 Če imata dva ali več dijakov enako število točk, se upošteva krajši čas odgovarjanja, če 
pa so izenačeni tako po točkah kot času, se na državno tekmovanje uvrstijo vsi.  

 V primeru, da se kateri od prijavljenih dijakov zaradi kakršnegakoli razloga državnega 
tekmovanja ne more udeležiti, ga lahko nadomesti naslednji najbolje uvrščeni dijak z istega 
nivoja.  

 

9. Za reševanje vseh morebitnih nejasnosti, zapletov in dvomov v povezavi z izvedbo in rezultati 
šolskih tekmovanje ter za veljavnost uradnih rezultatov, je odgovorna 3-članska strokovna 
komisija, ki jo sestavljajo predstavnika Ekošole in predstavnik upravljalca sistema.  
 

10. V primeru, da bodo tekmovanja prekinjena ali odpovedana zaradi razlogov, na katere šole 
niso imele vpliva (izpad električnega omrežja, internetne povezave, nedelovanje spletnega 
tekmovalnega sistema, do katerega pride po krivdi organizatorja tekmovanja), bo strokovna 
komisija odločala o izvedbi rezervnega termina šolskega tekmovanja.  
 

11. Vsi dijaki, ki sodelujejo v Ekokvizu 2020/2021, prejmejo potrdilo o sodelovanju na šolskem 
tekmovanju. 

12. Mentorji, ki vodijo priprave in izvedbo šolskih tekmovanj v Ekokvizu, prejmejo potrdilo o 
opravljeni projektni dejavnosti. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 

Državno tekmovanje organizira program Ekošola, ki določi datum 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. 

 

 

1. Državno tekmovanje v Ekokvizu za SŠ bo potekalo preko spletne aplikacija 2. februarja 2021 
na vsaki posamezni šoli. Na državnem tekmovanju se posamezniki  na treh nivojih 
izobraževanja med seboj pomerijo v reševanju 50 vprašanj različnega tipa. Dijaki odgovarjajo 
na vsa vprašanja. Točkujejo se vsa vprašanja, od katerih je vsako vredno 1 točko. Negativnih 
točk ni. 



 
 

 

V primeru, da na dan predvidenega tekmovanja izobraževanje dijakov poteka na daljavo, 
dijaki tekmujejo na domačem naslovu. Mentor posreduje na elektronski naslov vsakemu 
dijaku dodeljeno šifro in čas začetka tekmovanja. 

2. Na državnem tekmovanju dijaki tekmujejo po dodeljenih šifrah, ki jih prejmejo mentorji na 
posamezni šoli.  

3. Za nadzor nad tekmovalci med državnim tekmovanjem poskrbi mentor. Način nadzora 
mentor določi sam.  

4. Zmagovalci treh nivojev so dijaki, ki na posameznem nivoju (SPI, SSI in PTI, strokovna in 
splošna gimnazija) dosežejo najvišje število točk. V primeru, da imata dva ali več dijakov 
enako število točk, se upošteva čas reševanja. V primeru, da ima več tekmovalcev na 
posameznem nivoju (SPI, SSI/PTI in GIM) enako število točk in enak čas, imajo vsi enaka 
mesta. 

5. Zmagovalci prejmejo Priznanje za najboljšega dijaka v Ekokvizu (1., 2. in 3. mesto na 
posameznem nivoju in nagrade za vse tri nivoje ). Ostali udeleženci državnega tekmovanja 
prejmejo potrdilo o sodelovanju, ki ga izda program Ekošola. 

6. Na državnem tekmovanju lahko tekmovalci osvojijo zlato, srebrno in bronasto priznanje po 
naslednjih kriterijih: 

a. Bronasto priznanje Ekokviza za srednje šole prejmejo do 1/3 tekmovalcev, ki so 
sodelovali na državnem tekmovanju v posamezni kategoriji, razvrščenih po dosežku, pri 
čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 30% možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 
razvrščenih enak dosežek kot prejemniki z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo 
tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. 

b. Srebrno priznanje Ekokviza za srednje šole prejmejo najboljši tekmovalci, ki so sodelovali 
na državnem tekmovanju  v posamezni kategoriji, njihovo število pa ne sme preseči 10% 
števila tekmovalcev te tekmovalne skupine na šolskih tekmovanjih. 

c. Pri podeljevanju zlatih priznanj se upošteva 8. člen Pravilnika o sofinanciranju šolskih 
tekmovanj Zavoda RS za šolstvo (število podeljenih priznanj na državnih tekmovanjih iz 
znanja). 

Kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji državnega tekmovanja iz znanja 500 ali več, 
se lahko podeli: 

- na državni stopnji tekmovanja najmanj 20 in največ 65 zlatih priznanj - pri 500 tekmovalcih 
se podeli 20 zlatih priznaj, pri 5000 in več tekmovalcih se  podeli največ 65 zlatih priznanj, 
med 500 in 5000 se podeli na vsakih 100 tekmovalcev po eno zlato priznanje.  

Kadar je število tekmovalcev na šolski stopnji osnovni stopnji državnega tekmovanja iz 
znanja manj kot 500, se lahko podeli: 

-   na državni stopnji tekmovanja najmanj 2 in največ 19 zlatih priznanj. 

Pri 50 tekmovalcih se podelita 2 zlati priznanje, od 475 do 499 tekmovalcev se podeli 
največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato 
priznanje. 

Program Ekošola si pridržuje pravico do spremembe kriterijev glede na dosežene rezultate.  

 



 
 

 

d. Za reševanje vseh morebitnih nejasnosti, zapletov in dvomov v povezavi z izvedbo in rezultati 
državnega tekmovanja ter za veljavnost uradnih rezultatov, je odgovorna 3-članska 
strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavnika Ekošole in predstavnik upravljalca sistema.  

 

9.) Postopek razglasitve rezultatov tekmovanja: zmagovalci  državnega tekmovanja se objavijo 
naslednji  dan na spletni strani Ekošole skladno z Zakonom o varovanju podatkov. Rezultati 
vseh ostalih tekmovalcev se objavijo v roku 48 ur po izvedbi tekmovanja na spletni strani 
programa Ekošola (šifra tekmovalca, kategorija, šola in število točk) in pošljejo tudi 
mentorjem po elektronski pošti. Zmagovalci v vseh treh nivojih so objavljeni z imenom in 
priimkom ter šolo.  

 

Način financiranja šolskega in državnega tekmovanja: tekmovanje se financira iz lastnih virov in 
iz virov podpornikov. 

 


