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                                                                                                                Februar 2022 

DOPOLNITEV PRAVILNIKA – EKOKVIZ 2021/2022  

IZVEDBA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 

 

Pred državnim tekmovanjem, ki bo potekalo v petek, 11. marca 2022 preko spleta na vsaki 

posamezni šoli, vam posredujemo še nekaj pomembnih informacij. Ker so ukrepi glede 

druženja sproščeni in ni več številčnih omejitev za dogodke v notranjih prostorih,  bomo drugi 

del državnega tekmovanja izvedli v živo.  

Za državno tekmovanje ni dodatnega učnega gradiva, tekmovanje bo temeljilo na bolj 

poglobljenem poznavanju dosedanjega gradiva. Natančnejša pravila za finalni del Ekokviza 

2022 so zapisana v nadaljevanju obvestila.  

Prvi del državnega tekmovanja bo potekal 11. marca 2022 preko spleta na vsaki šoli. Mentorji 

boste prejeli za tekmovalce šifro in povezavo na tekmovanje za vsak razred posebej. Šifro vam 

bomo posredovali na vaš elektronski naslov v petek, 4. marca 2022.  

Zmagovalci prvega dela državnega tekmovanja se bodo udeležili finalnega dela tekmovanja, 

ki bo potekalo v petek, 8. aprila 2022, s pričetkom ob 15. uri na Osnovni šoli Leskovec pri 

Krškem. 

Zmagovalci prvega dela bodo učenci, ki bodo imeli najboljši rezultat v posamezni kategoriji: 12 

učencev iz 6. razreda, 12 učencev 7. razreda in 12 učencev 8. razreda. V primeru, da bosta imela 

dva ali več učencev enako število točk v svoji kategoriji, se tekmovanja udeleži učenec, ki ima 

krajši čas reševanja. V primeru, da imata dva učenca enako število točk in enak čas, se 

tekmovanja udeležita oba. Uradni rezultati bodo znani v ponedeljek, 14. marca 2022 in bodo 

objavljeni na spletni strani programa Ekošola pri novicah, mentorji pa boste rezultate prejeli 

na elektronski naslov.  

 

Program finalnega dela državnega tekmovanja 

 

Za finalni del državnega tekmovanja vas prosimo, da si prevoz organizirati sami. Poleg 

zmagovalcev se lahko finalnega dela tekmovanja v živo udeležijo tudi navijači - ostali učenci, ki 

so sodelovali na Ekokvizu, vendar največ do 5 navijačev iz posamezne šole. Pripravijo si lahko 

tudi navijaške rekvizite, transparente, pesmi in vzklike, s katerimi bodo spodbujali svoje sošolce. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

 

Pravila za ustni del tekmovanja 

V drugem delu državnega tekmovanja se med seboj  pomerijo učenci v vsaki skupini posebej – 

posamezen razred/kategorija (kvalifikacije, polfinale, finale), in sicer bodo tekmovali v 4 

skupinah po trije tekmovalci po naslednjem razporedu: 

 

Posamezni 

razred/kategorija:                      

6., 7. in 8.  

Mesto po pisnem delu 

1 1 8 12 

2 2 7 11 

3 3 6 10 

4 4 5 9 

 

Tekmovalci v ustni del tekmovanja prenesejo točke po pisnem delu (11. marec) po naslednjem ključu: 

Uvrstitev učencev v 

posameznem                     

razredu/ kategoriji                  

po pisnem delu 

Razdelitev 

točk               

po 

pisnem 

delu 

1, 2 ,3, 4 3 

5, 6, 7 ,8 2 

9, 10, 11, 12 1 

 

 

 

Tekmovalci se bodo pomerili med seboj v dvobojih znotraj vsake kategorije (6. razred, 7. 

razred, 8. razred) po principu vsak z vsakim, tako da dobi vsak tekmovalec v svoji kategoriji 

skupaj 6 vprašanj (3 v vsakem dvoboju). Na vprašanja odgovarja ustno in sicer po ključu, kdor 

se prvi prijavi za odgovarjanje. Pravilni odgovor šteje eno točko. Če tekmovalec, ki se je prijavil 

prvi, napačno odgovori, ima pravico do odgovarjanja nasprotni tekmovalec, a samo v primeru, 

da se je prijavil k odgovarjanju. Če prvi tekmovalec napačno odgovori na vprašanje, se 

vprašanje razkrije v celoti in drugi tekmovalec ima po razkritju vprašanja na voljo 5 sekund, da 

se prijavi k odgovarjanju.  

 

 



                                                                                                                 

 

 

 

Zmagovalni učenci vsake skupine posameznega razreda/kategorije (prvi štirje) se pomerijo med seboj, 

in sicer prvi zmagovalec se pomeri z drugim zmagovalcem in tretji zmagovalec se pomeri s četrtim 

zmagovalcem. Tekmovalca, ki tekmujeta med seboj, prejmeta skupaj 5 vprašanj po istem ključu kot v 

prejšnjem krogu: na vprašanje odgovarja tekmovalec, ki se prvi prijavi. Pravilni odgovor šteje eno točko, 

pravico do odgovarjanja pa drugi tekmovalec prejme samo v primeru, da tekmovalec, ki se je prvi prijavil 

za odgovarjanje, odgovori napačno.  

Zmagovalca polfinala se v finalu pomerita po istem ključu kot v polfinalu, in sicer prejmeta skupaj 7 

vprašanj. 

Sistem tekmovanja bo  predstavljen še na samem dogodku. 

 

Podelitev nagrad  

Po finalnem delu tekmovanja bo na vrsti razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad najboljšim, nato 

pa bo sledil še zaključek prireditve s pogostitvijo.  

 

PROGRAM TEKMOVANJA: 

do 15.00 Prihod tekmovalcev 

15:00 – 15:30 Uvodni pozdrav in nastop učencev 

15:30 – 16:15 Ustni del tekmovanja  

16:15 – 17:00 Finale – ustni del tekmovanja za zmagovalce 

17:00 – 17:30 Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad 

17:30 – 17:45 Fotografiranje in zaključek  

 

  

Morebitna dodatna vprašanja glede državnega tekmovanja nam lahko pošljete na info@ekosola.si, z 

veseljem vam bomo pomagali. Nadaljnji potek letošnjega Ekokviza lahko še naprej spremljate tudi na 

spletni strani http://ekosola.si. 

  

Želimo vam uspešne priprave na državno tekmovanje in se veselimo srečanja z vami! 

                                                

Ekipa Ekokviza 2021/2022 
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