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26. DRŽAVNO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 

XXVI. Državno tekmovanje KAJ VEŠ O 

PROMETU 

 

V soboto 27.5.2017 je potekalo na OŠ Ljudski vrt na Ptuju  26. državno tekmovanje ”Kaj veš 

o prometu”, ki so se ga udeležili najboljši kolesarji in vozniki koles z motorjem. Skupno je 

sodelovalo 53 tekmovalcev. Vsi tekmovalci so morali dokazati svoje znanje na teoretičnem 

delu tekmovanja, se nato preizkusiti na zahtevnem spretnostnem poligonu ter nazadnje tudi pri 

praktični vožnji v prometu z vključenimi različnimi prometnimi situacijami. 
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Tekmovanje je bilo  zelo vzorno organizirano, potekalo je brez zapletov, k temu je pripomoglo 

tudi zelo lepo vreme. Prav vsi tekmovalci so si prislužili kolesarsko čelado, knjižico Dober 

kolesar ter priznanje, najboljši v posamezni kategoriji pa so prejeli bogate praktične nagrade, 

da bodo v prihodnje še bolj varni v prometu. 

 

Tekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna oblika prometno-vzgojnih aktivnosti, ki 

potekajo na šolah skupno že 49 let. Letošnje tekmovanje je bilo že 26. državno tekmovanje v 

samostojni Sloveniji. Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo na šolski ravni, na občinski oz. 

regijski  ravni, ter nato finalno državno tekmovanje. V okviru šolskih tekmovanj je v letošnjem 

šolskem letu sodelovalo 114 osnovnih šol, v sistem tekmovanj Kaj veš o prometu pa je bilo 

vključenih skupno skoraj 1.260 učencev ter vključno s kolesarskimi izpiti 923 osnovnošolskih 

učiteljev in koordinatorjev prometne vzgoje. Izvedenih je bilo tudi 41 regijskih 

(kvalifikacijskih) tekmovanj s sodelovanjem 86 občin, samo najboljši tekmovalci pa so se lahko 

uvrstili na državno raven. 

Ob izvedbi 26. državnega tekmovanja se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali k organizaciji: 

sodelavci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj ter OŠ Ljudski 

vrt, člani izpitnih komisij šole vožnje Prednost, kot ocenjevalci, predstavniki ZŠAM in drugi 

prostovoljci, predstavniki Policije, Redarstva, ki so skrbeli za varnost in nemoten potek, ter 

člani organizacijskega odbora. 

Rezultati 26. državnega tekmovanja ”Kaj veš o prometu”: 

Kolo z motorjem/skuter: 

Uvrstitev Ime Priimek šola Občina Kazenske 

točke 

1 Matic Dvoršak Srednja prometna šola 

Maribor 

Maribor 75 

2 Tomi Strel ŠC Nova Gorica Nova Gorica 115 

3 Denis Levičar SŠC Krško – Sevnica Krško 140 

4 Peter Pflege SŠC Krško – Sevnica Krško 150 

5 Sergej Brandl ŠC Ptuj, strojna šola Ptuj 215 
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Matic Dvoršak državni prvak (tretji iz leve) 

Povzeto po članku, ki je bil objavljen na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za 

varnost prometa (https://www.avp-rs.si/xxvi-drzavno-tekmovanje-kaj-ves-o-prometu/), 5. 6. 

2017 

Galerija slik naših tekmovalcev na medobčinskem tekmovanju v 

Mariboru in na državnem tekmovanju na Ptuju; 

 
Naša šolska ekipa na medobčinskem tekmovanju »KAJ VEŠ O PROMETU«. Stojijo od leve: Anže, 

Primož, David in na skuterju Matic. 

https://www.avp-rs.si/xxvi-drzavno-tekmovanje-kaj-ves-o-prometu/
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Primož prejema nagrado in čestitke za osvojeno prvo mesto na medobčinskem tekmovanju »KAJ VEŠ 

O PROMETU« v Mariboru. 

 

 

 

Matic in David na pripravah za državno tekmovanje. Na teoretični del tekmovanja, jih je pripravljal 

tudi g. Peter. 
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Trening na poligonu. 

 

Vaja dela mojstre, priprave na poligonu OŠ Borci za severno mejo. 

 

 

Kje je zadnje kolo? 

 

Tudi »kegl« (stožec) pade na treningu. 
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Čista rutina 

 

Smo že blizu idealne vožnje. 

 

Ptuj 

 

 

Maticev in Davidov motor na prizorišču državnega tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU« na Ptuju. 
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To je skuter? 

 

Priprava na tekmovalni del po prometnicah mesta Ptuj; 

 

 

 

 

in za poligonski del tekmovanja. 
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Tekmovalna vožnja Davida na poligonu. 

 

Matic prejema zlato odličje za zmago na 26. državnem tekmovanju »KAJ VEŠ O PROMETU« na 

Ptuju. 

Kot mentor, se zahvaljujem vsem štirim dijakom, ki so borbeno in ponosno predstavljali Prometno šolo 

Maribor na letošnjih tekmovanjih »KAJ VEŠ O PROMETU«.  

Čestitke vsem! 

ČESTITAM DRŽAVNEMU PRVAKU MATICU DVORŠAK, ZA OSVOJEN DRŠAVNI 

NASLOV. 

Zbral in predstavil Dušan Veršec 


