
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE 
"KAJ VEŠ O PROMETU" 

 
SPV Občine Ţirovnica je organiziralo Medobčinsko kolesarsko tekmovanje "Kaj veš o 
prometu". Tekmovanje je bilo v četrtek, 29. 9. 2011. 
Toplega, sončnega popoldneva so se pred alejo Osnovne šole Ţirovnica zbrali po trije 
najboljši učenci od 6. do 9. razreda iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora,  OŠ 16. decembra 
Mojstrana, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Preţihovega Voranca Jesenice, OŠ Koroška Bela 
in OŠ Ţirovnica. 
 
Pomerili so se na treh področjih: 
- poznavanje cestno prometnih predpisov; 
- spretnostna voţnja na poligonu; 
- voţnja v cestnem prometu. 
 
Tekmovalce sta najprej pozdravila ţupan Občine Ţirovnica g. Leopold Pogačar in ravnatelj 
Osnovne šole Ţirovnica g. Valentin Sodja, ki je učencem lahko vzor, ker v sluţbo vsak dan 
prikolesari s ponijem. Ţupan je s seboj prinesel prvo medaljo – zlato, iz prvega drţavnega 
prvenstva 1971, ki je bilo v Krškem pod imenom PIONIR PROMETNIK in je stara ţe 40 let, 
katero je na ogled posodil g. Janez Zalokar iz Krškega. 
Učenci so dobili spominske mikice in  brezrokavnike, na katere so prilepili štartno številko. 
 

                                   
lepljenje številk                                                                Ţirovniška ekipa 
 

 
 gasilska pred začetkom tekmovanja 
 
Vsi so šli najprej v šolsko računalnico, kjer so pokazali znanje o cestno prometnih predpisih. 
 

                                
       prihod v računalnico                                                      še zadnja navodila 
 



 

 
     zdaj gre zares 
 
Zunaj so se razdelili v dve skupini. Prva skupina je šla na voţnjo po spretnostnem poligonu. 
Zavijanje med keglji, voţnja po "ţagi", prenašanje kocke z eno roko, voţnja med vratci, 
pravočasno ustavljanje,... Ni lahko! 

                                    
      to je šlo dobro                                                                   točno vmes je treba 

                                    
                                                       mimo kegljev  
 
 
 Eni bolj spretni, drugi manj – vsi pa so speljali do konca ob budnem očesu Mete in Janija. 

                                               
 
Druga skupina se je peljala po cesti. Zavijanje levo, desno, upoštevanje prometnih znakov, 
pravila srečanja, desnega pravila, vključevanje v promet, prehitevanje in še marsikaj so 
ocenjevali ocenjevalci med potjo.  



 preskus koles pred ocenjevalno voţnjo 
 

                                
    voţnja po desni strani                                                  zavijanje levo 
 
Ko so vsi vse opravili, so šli na malico v šolsko kuhinjo, komisija pa se je med tem časom 
pridno seštevala točke. 
 
Rezultati: 
1. mesto  Adem Kandţič     OŠ Toneta Čufarja Jesenice 
2. mesto  Nik Rekar             OŠ Toneta Čufarja Jesenice 
3. mesto   Rok Luţnik         OŠ Ţirovnica 
 
Dokazali so, da poznajo pravila, obvladajo kolo in se pravilno obnašajo v prometu, kar je zelo 
pomembno za varno voţnjo. 
Vsi učenci so si zasluţili nagrade, prvouvrščeni pa bo zastopal  naše kraje na drţavnem 
tekmovanju spomladi. 
 

                      
vsi tekmovalci so zasluţili nagrade                            prvi trije 
 
Brez pomoči takega dogodka ni mogoče izpeljati. Vrtenje pedal in premagovanje ovir so nam 
omogočili: Občina Ţirovnica, Osnovna šola Ţirovnica, ZSKSS skavtski steg Pod svobodnim 
soncem, AMD Ţirovnica in PGD Zabreznica. Za lepe nagrade se zahvaljujemo sponzorjem 
Vulkanizerstvo Ţemlja, Integral Avto Jesenice, d.o.o., Medium d.o.o., Goodyear Kranj, 
Frizerstvo Blaţenka, Gostišče Osvald, Čebelarstvo Noč, Zlatarstvo Mohorič Jesenice, S Plast, 
ELCI Preddvor, Zavarovalnica Triglav, JEKO-IN d.o.o. Jesenice, Gorenjska gradbena druţba 
Kranj, Sport Point Jesenice, Zavod varna pot. 
 
HVALA VSEM! 
 
Pripravila: Nejka DOLAR 


