
 

 
 
 
 
 

Pravila za sodelovanje 
 
 
A. SPLOŠNO 

 
1. Na Ekokvizu 2017/18 tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov ekošol, ki so se do konca leta 2017 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 5. točki teh pravil. 

 
2. Rok za prijavo šol za sodelovanje na letošnjem Ekokvizu je 20. januar 2018, rok za prijavo ekip pa 30. januar 

2018. Organizator Ekokviza lahko roke za prijavo ekošol in ekip podaljša. O vseh spremembah redno obvešča 
prek elektronske pošte in na spletnem mestu http://eko.telekom.si. Šola se za sodelovanje prijavi tako, da po 
elektronski pošti na naslov info@ekosola.si pošlje ime šole, okvirno število ekip, ime in priimek mentorja ter 
njegov elektronski naslov. Ko se zbiranje prijav zaključi, mentorji po elektronski pošti prejmejo kodo, ki omogoča 
prijavo in registracijo ekip učencev na spletnem mestu Ekokviza http://eko.telekom.si. 
  

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

4. Vsaka šola lahko prijavi neomejeno število ekip, vendar lahko vsak učenec sodeluje le v eni ekipi. 
  

5. Vsebina učnega gradiva in vprašanj letošnjega Ekokviza vsebuje naslednje tematske sklope: 
 

- Okoljski odtis (za učence 6. razredov), 
- Trajnostna mobilnost (za učence 7. razredov) in  
- Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (za učence 8. razredov). 

 
6. Vprašanja temeljijo na učnem gradivu, ki je dostopno na spletnem mestu Ekokviza, sodelujoče šole pa ga 

prejmejo tudi po elektronski pošti. Učno gradivo na spletnem mestu je objavljeno v celoti. 
 

7. Na spletnem mestu Ekokviza imajo ekipe dostop do vprašanj za vajo, kjer lahko poljubnokrat vadijo odgovarjanje 
na testna vprašanja in se ob tem učijo. Nabor vprašanj za vajo postopoma nadgrajeval, zato tekmovalcem 
priporočamo, da sproti ponavljajo in utrjujejo pridobljeno znanje. 

 
8. Tekmovanje poteka na dveh nivojih: 

 
- 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; 

- državno finalno tekmovanje. 
 

 

B. ŠOLSKA TEKMOVANJA 
 
9. Šolska tekmovanja potekajo v sredo 7. februarja 2018 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  
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enkrat in ima za odgovarjanje na voljo 20 minut. Čas se začne meriti od 
trenutka, ko se ekipi na ekranu izpiše prvo vprašanje.  
 

10. 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.  
 

11. 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. 
 

12. Mentorji organizirajo in nadzorujejo potek šolskega tekmovanja. Zapisnik o doseženih rezultatih posameznih ekip 
se na spletni strani ustvari samodejno – mentorji dan po tekmovanju s prijavo v sistem vidijo rezultate vseh svojih 
ekip. V primeru, da imajo na rezultate pripombe ali komentarje, jih sporočijo na elektronski naslov 
ekokviz@telekom.si. 
 

13. Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljše ekipe iz posameznih regij. Po kriterijih, ki jih na podlagi doseženih 
rezultatov določi komisija, se na državno tekmovanje 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.  
- Če so ekipe izenačene tako po številu točk kot po času, potrebnem za odgovarjanje, se na državno 

tekmovanje uvrstijo vse ekipe. 
 

14. Vsi učenci, ki sodelujejo v Ekokvizu 2017/2018, prejmejo priznanje za udeležbo na Ekokvizu.  
 

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

 
 

C. DRŽAVNO TEKMOVANJE 
 
16. Državno tekmovanja v Ekokvizu bo predvidoma potekalo 9. marca 2018 na OŠ Dravlje. Mentorji in ekipe bodo o 

poteku državnega tekmovanja seznanjeni v obvestilu o uvrstitvi na državno tekmovanje.  
 

17. Ekipe, ki sodelujejo na državnem tekmovanju, lahko spremljajo tudi navijači. 
 

18. 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.  

 
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.  
 
 

mailto:ekokviz@telekom.si


 

 
 
 
 
 
 
 

19. 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 in pokale. Šole, s katerih prihajajo zmagovalne štiri 
ekipe, prejmejo donacijo Telekoma Slovenije za ekonaložbe, in sicer prvouvrščena šola v višini 2.000 
evrov, drugouvrščena 1.500 evrov  tretjeuvrščena 1.000 evrov in četrtouvrščena 500 evrov. 

 


