22. MEDOBČINSKO PROMETNO TEKMOVANJE
KAJ VEŠ O PROMETU - poročilo
V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v sredo, 9. aprila 2014, na
prireditvenem prostoru pri OŠ Borcev za severno mejo uspešno potekalo 22. medobčinsko
prometno tekmovanje Kaj veš o prometu.
Tekmovanja se je udeležilo 33 tekmovalcev v kategoriji kolo, iz devetih osnovnih šol z
območja Mestne občine Maribor. V kategoriji kolo z motorjem je tekmovalo 7 tekmovalcev iz
dveh srednjih šol. Tekmovalci v obeh kategorijah so pokazali svoje znanje v teoretičnem
znanju prometnih predpisov, spretnostni vožnji na poligonu ter praktični vožnji v dejanskem
prometu.

Med kolesarji je zmagal Tadej KRAJNC iz OŠ Draga Kobala, drugo mesto je zasedel
Domen BABIČ iz OŠ Franca Rozmana Staneta, tretje mesto pa Jakob POKERŽNIK iz
OŠ Borcev za severno mejo. V kategoriji moped je prvo mesto osvojil Nejc KRAJNC,
drugo mesto Tadej BAUMAN, tretje mesto Aleksej GAJSER vsi trije iz Srednje
prometne šole Maribor.
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Prvi trije posamezniki v kategoriji kolo in kategoriji moped so prejeli zlato, srebrno oz.
bronasto odličje. Prve tri ekipe v kategoriji kolo in zmagovalna ekipa v kategoriji moped pa so
prejele pokale v trajno last.
Ekipno so bili med kolesarji najboljši tekmovalci OŠ Draga Kobala, za nagrado jim je Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor podaril kolo. V kategoriji kolo z
motorjem je zmagala ekipa Srednje prometne šole Maribor.
Tekmovanje se je zaključilo s kratkim kulturnim programom OŠ Borcev za severno mejo in
podelitvijo odličij in pokalov najboljšim posameznikom in ekipam v obeh kategorijah.

Tekmovanje pod vodstvom Vinka VIRTNIKA in Bojana KRAJNCA je potekalo tekoče in brez
zapletov. Za nemoten in varen potek tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, člani komisije za
akcije, člani ZŠAM Certus Maribor, policisti in redarji na kolesih, reševalec Reševalne službe
Maribor, predstavniki avtošol, mentorji prometne vzgoje in dijaki Srednje prometne šole
Maribor. Nemoteno testiranje kolesarjev sta zagotovila predstavnika podjetja Primotehna
d.o.o., voznikov mopedov pa predstavnika Izpitnega centra Maribor.
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Zapisala:
Jožica TRLEP, koordinator
Bojan KRAJNC, l.r.
Predsednik sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu

3

