
                                                                                      

 
        Pravila za organizacijo in izvedbo šolskega                        
        tekmovanja, 27. januar 2022 
 
 

1. Šolsko tekmovanje poteka v četrtek, 27. januarja 2022, med 7. in 15. uro, prek spletnega mesta 
Ekokviza 2021/2022. 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. Vse ekipe iz iste šole morajo tekmovati istočasno. V izjemnem primeru, da šola nima na voljo 
dovolj računalnikov, da bi vse ekipe lahko tekmovale hkrati, mora mentor o tem najkasneje do 
20. januarja 2022 obvestiti organizatorje na naslov info@ekosola.si in se z njimi dogovoriti glede 
izvedbe Ekokviza. 
 

3. V Ekokvizu 2021/2022 tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov ekošol in ostalih šol, ki so se prijavile 
na tekmovanje. Ekipo sestavljajo trije učenci. Sodelujoče ekipe so lahko oblikovane poljubno. 
Omejitev velja le za ekipe, ki bi jih sestavljali trije osmošolci. Takšne ekipe na Ekokvizu ne 
morejo sodelovati. Posamezen učenec lahko sodeluje samo v eni ekipi. Število sodelujočih 
ekip na posamezni šoli ni omejeno.  
 

4. Na šolskih tekmovanjih v Ekokvizu lahko sodelujejo tričlanske ekipe, ki so se do izteka roka za 
prijavo ekip (7. januar 2022) prijavile v spletno aplikacijo PRIJAVA EKIP (seznam ekip z imeni 
učencev in razred). Neprijavljene ekipe ne morejo sodelovati. Mentorji bodo prejeli na 
elektronski naslov  za vsako prijavljeno ekipo šifro, s katero bodo ekipe dostopale do vprašanj za 
šolsko tekmovanje.  

 
5. Kot dodatno zagotovilo za nemoten potek tekmovanja bo število ekip, ki bodo lahko tekmovale 

naenkrat, sistemsko omejeno. Zato se lahko zgodi, da vas bo sistem opozoril, da morate nekaj 
minut počakati, preden se lahko prijavite in začnete odgovarjati.  
 

6. Na šolskih tekmovanjih ekipe treh učencev prek spletne strani skupaj in s posvetovanjem med 
člani ekipe odgovarjajo na 30 vprašanj različnih tipov – odgovarjanje poteka na enak način kot 
pri vprašanjih za vajo. Pravilen odgovor na vsako od 30 vprašanj je vreden eno točko. Negativnih 
točk ni. Končni dosežek ekipe je doseženo skupno število točk. Porabljen čas za reševanje 
kviza se upošteva za določanje zmagovalca le v primeru izenačenega števila točk.  
 

7. 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. 
 

8. Ekipe tekmujejo tako, da se na spletni strani Ekokviza prijavijo s svojo šifro, ki jo je prejel mentor 
Ekokviza. Vsaka ekipa lahko tekmuje samo enkrat. Ko ekipa zaključi ekokviz, ne more ponovno 
opravljati uradnega dela tekmovanja. 
 

9. V primeru, da bi v času tekmovanja prišlo do nedelovanja tekmovalnega sistema, mentor sporoči 
na elektronski naslov info@ekosola.si  ime ekipe za pridobitev nove šifre.   
 
 

10. Mentorji organizirajo in nadzorujejo potek šolskega tekmovanja: 
a. Zagotovijo učilnico z računalniki (vsaka ekipa potrebuje svoj računalnik) in internetno 

povezavo, obvestijo učence o uri in načinu izvedbe tekmovanja.  
b. Med tekmovanjem nadzirajo ekipe in tako zagotovijo regularnost tekmovanja. 

Sodelovanje med posameznimi ekipami ni dovoljeno, prav tako tudi ne pomoč 
mentorja. 
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c. Dan po tekmovanju bodo neuradni rezultati objavljeni na spletni strani 

https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-21-22/   
d. Po koncu tekmovanja mentorji sporočijo morebitne napake oziroma oddajo prošnjo za 

revizijo tako, da najkasneje do 31. januarja 2022 na naslov info@ekosola.si pošljejo 
zahtevo za revizijo. V reviziji naj bodo poleg imena šole, ekipe in razloga za revizijo čim 
bolj podrobno opisane okoliščine, ki so razlog za revizijo. Končne odločitve o rezultatih 
tekmovanja v spornih primerih sprejme tekmovalna komisija. 

e. Po zaključku revizije bodo objavljeni uradni rezultati, najkasneje sedem dni po 
tekmovanju na spletni strani https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-21-22/   

 
 
 

11. Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake od regij (osrednjeslovenska, gorenjska, 
mariborska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska, novomeška regijska lestvica) ter dve 
drugouvrščeni ekipi iz dveh regij, ki bosta imeli največ ekip, ki bodo tekmovale.  
 

             Skladno s kriteriji, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi tekmovalna komisija, se lahko 
uvrstijo še dodatne ekipe. 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. Ekipe, ki se uvrstijo 
na državno tekmovanje, uradno razglasi tekmovalna komisija najkasneje v roku štirih delovnih dni 
po izteku roka za prijavo napak oziroma prošenj za revizijo.  
 

12. Šole bodo o uradnih rezultatih šolskih tekmovanj, razvrstitvi na regijskih lestvicah in nadaljnji 
uvrstitvi na državno tekmovanje obveščene najkasneje do 20. februarja 2022.  
 

13. Več informacij o poteku nadaljnjega tekmovanja bo na voljo na spletnem mestu 
https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne-sole-21-22/, mentorji pa bodo o poteku sproti 
obveščeni tudi po elektronski pošti. 
 

14. Za vse dodatne informacije in pojasnila v povezavi z izvedbo šolskih tekmovanj, nam pišite na 
info@ekosola.si.  

 
15. Za reševanje vseh morebitnih nejasnosti, zapletov in dvomov v povezavi z izvedbo in rezultati 

šolskih tekmovanj ter za veljavnost uradnih rezultatov, je odgovorna 3-članska tekmovalna 
komisija, ki jo sestavljajo predstavnika Ekošole in predstavnik upravljavca sistema. 

 
16. V primeru, da bodo tekmovanja prekinjena ali odpovedana zaradi razlogov, na katere šole niso 

imele vpliva (izpad električnega omrežje, internetne povezave, nedelovanje spletnega 
tekmovalnega sistema, do katerega pride po krivdi organizatorja tekmovanja), bo tekmovalna 
komisija odločala o izvedbi rezervnega termina šolskih tekmovanj. Rezervni termin šolskih 
tekmovanj v Ekokvizu se izvede v primeru, da 10 % ali več ekip, ki so tekmovale na prvem 
terminu, ne konča tekmovanja zaradi navedenih razlogov. Vse informacije o morebitni izvedbi 
rezervnega termina bodo pravočasno posredovane mentorjem. 
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