
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKOKVIZA ZA SŠ 2015 
 
V torek, 10. marca 2015, je potekalo Državno tekmovanje iz Ekokviza za SŠ na  Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem Celje. Udeležilo se ga je 223 dijakov različnih srednjih šol Slovenije. Na 
tekmovanju je sodelovalo tudi  devet dijakov Šolskega centra Kranj:  trije dijaki Strokovne 
gimnazije ter šest dijakov Srednje tehniške šole. 
 

Vsebina učnega gradiva in vprašanj za letošnji Ekokviz, je bila pripravljena iz teme   »Energija 

na zalogo.«  

V Celje smo prispeli okrog desetih, kjer so nas sprejeli prijazni gostitelji. Po uvodnih 

formalnostih so dijaki odšli na pisanje testov, mentorjem pa je mag. Mojca Drevenšek 

predstavila zanimiv projekt: Energetska pismenost, ki predstavlja osrednja načela in temeljne 

usmeritve za izobraževanje o energiji. 

Po končanem pisanju testov smo skupaj s tekmovalci in gosti na dvorišču šole posadili lipo, ki 

jo je daroval predsednik Slovenije, gospod Borut Pahor. Sprehodili smo se po starem 

mestnem jedru. Pred slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad  nam je v mestnem kinu 

Metropol mag. Andreja Kandolf Borovšak, s Čebelarske zveze Slovenije, predstavila 

zdravilno moč čebeljih pridelkov. Na zaključni prireditvi smo uživali ob izjemnem kulturnem 

programu dijakov šole gostiteljice in seveda bili ponosni na 3. mesto Edija Oblaka iz 1. MA. 

(fotke) 

Dijaki so tekmovali na treh nivojih izobraževanja in sicer: 
- Srednje poklicno izobraževanje (SPI), 
- Srednje strokovno (SSI) in poklicno tehniško izobraževanje (PTI), 
- Strokovne in splošne  gimnazije (SG). 

 
Dijaki so dosegli naslednje rezultate: 
 

 ustanova SPI SSI/PTI GIM ime  priimek           priznanje točke 

ŠC Kranj 1.EE     GREGOR ŠUBIC / 15 

ŠC Kranj 1.RE     ANŽE MARKELJ / 17 

ŠC Kranj 2.ME   TADEJ FRANKO / 14 

ŠC Kranj   1.MA   EDI OBLAK 
3. mesto na Državnem 

tekmovanju 26 

ŠC Kranj   2.ŠM   LUKA REMEC / 21 

ŠC Kranj   1.MA   KLEMEN PINTARIČ / 20 

ŠC Kranj     4.GB MATEJ LANGUS   Srebrno priznanje 24 

ŠC Kranj     2.GA TOM FRELIH Zlato priznanje 27 

ŠC Kranj     2.GA MIHA REJEC Srebrno priznanje 26 

 



Kriterij priznanj so bili naslednji:  

- zlato priznanje od 31 do vključno 28 točk, srebrno od 27 do vključno 25 točk in 
bronasto 24 do vključno 22 točk za dijake SPI in SSI/PTI izobraževanja; 

- za dijake strokovnih in splošnih gimnazij pa je bil kriterij naslednji: zlato priznanje od 
29 do vključno 27 točk, srebrno od 22 do vključno 24 točk in bronasto 23 do vključno 
21 točk 

 
Pripravila: Vera Brezar, mentorica in koordinatorica tekmovanja na šoli. 

 


