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Učno gradivo in naloge za utrjevanje znanja so dosegljive na spletni strani Ekošole, na naslovih: 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Gozd-v-Sloveniji-in-svetu_Ekokviz-S%C5%A0-19-20.pdf 
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Kro%C5%BEno-gospodarstvo_Ekokviz-S%C5%A0-19-
20.pdf 
V letošnjem gradivu Ekokviza za srednje šole bodo dijaki v gradivu GOZD V SLOVENIJI IN 
SVETU  spoznavali  bogastvo gozdov, saj je Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji. Dijaki bodo 
dobili vpogled v mnoge civilizacije in kulture, ki so bile tesno povezane z gozdom in življenjsko odvisne od njega. 
Še vedno so ljudje po svetu, kakor tudi  v Sloveniji, ki z gozdom živijo, uporabljajo njegove dobrine in ga ob tem 
spoštujejo. Gozd je v življenju vsakega med nami še kako pomemben in to zavedanje želimo približati mladim. 

V gradivu KROŽNO GOSPODARSTVO dijaki spoznajo način gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanje procesa 
krožnega gospodarstva po svetu. Uspešna velika in mala podjetja na prvo mesto postavljajo gospodarno ravnanje 
z viri in čim daljše ohranjanje izdelka v uporabi. Na ta način zmanjšujejo stroške surovin, porabo energije, vode, 
zmanjšujejo ogljični odtis okolja, hkrati pa razvijajo inovativne načine proizvodnje, recikliranja in ponovne uporabe 
izdelka. Proces poudarja kakovost izdelka pred količino. 

Za dijake OT3, PV3, E3, GTT3, ET1, LT1 in GT1, ki so vključeni v projekt Gozd, je udeležba obvezna.  

Verjamemo, da je tema aktualna in zanimiva tudi za vse ostale oddelke in vas vabimo k čim večji 
udeležbi. Na tekmovanju lahko sodelujejo dijaki vseh letnikov in vseh usmeritev. 

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v dveh kategorijah: 

 dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) in dijaki srednjega in poklicno–tehničnega izobraževanja 

(SSI in PTI). Srebrno in zlato priznanje se lahko uveljavlja za pridobitev Zoisove štipendije. 

 

Šolsko tekmovanje bo potekalo v četrtek, 12. 12. 2019 na obeh lokacijah šole. Dijaki bodo pisali test v 

dveh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz obeh vsebin. Ekokviz traja 45 minut. Ure 

tekmovanja bodo objavljene naknadno. Prijave so mogoče pri profesoricah Simoni Hudrap in Damijani 

Meža. 

Mentorici tekmovanja:      Ravnatelj: 

 mag. Damijana Meža     Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon. 

             Simona Hudrap, prof.  

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Gozd-v-Sloveniji-in-svetu_Ekokviz-S%C5%A0-19-20.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Kro%C5%BEno-gospodarstvo_Ekokviz-S%C5%A0-19-20.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Kro%C5%BEno-gospodarstvo_Ekokviz-S%C5%A0-19-20.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Gozd-v-Sloveniji-in-svetu_Ekokviz-SŠ-19-20.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Gozd-v-Sloveniji-in-svetu_Ekokviz-SŠ-19-20.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Krožno-gospodarstvo_Ekokviz-SŠ-19-20.pdf


TEKMOVANJE V EKOZNANJU – EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 

GOZD V SLOVENIJI IN SVETU; KROŽNO GOSPODARSTVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko tekmovanje bo potekalo v četrtek, 12. 12. 2019 na obeh lokacijah šole. 

Piše se test, ki zajema 30 vprašanj, pretežno izbirnega tipa, traja 45 minut. 

 

Učno gradivo in naloge za utrjevanje znanja so dosegljive na spletni strani Ekošole, na naslovih: 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Gozd-v-Sloveniji-in-svetu_Ekokviz-S%C5%A0-19-20.pdf 
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/11/Kro%C5%BEno-gospodarstvo_Ekokviz-S%C5%A0-19-
20.pdf 

Za dijake OT3, PV3, E3, GTT3, ET1, LT1 in GT1, ki so vključeni v projekt Gozd, je udeležba obvezna.  

Na tekmovanju lahko sodelujejo dijaki vseh letnikov in vseh usmeritev. 

Doseženo zlato ali srebrno priznanje na državnem tekmovanju se lahko uveljavlja pri pridobitvi 
Zoisove štipendije. 

Prijavite se pri profesoricah Simoni Hudrap in Damijani Meža do 9. 12. 2019. 
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