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Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, šolam in mentorjem  

 

Organizacijski odbor za izvedbo 52. Državnega zaključnega tekmovanja  
"KAJ VEŠ O PROMETU"  

NA JESENICAH 
 

 

Zadeva: RAZPIS državnega tekmovanja ''KAJ VEŠ O PROMETU''  

 

52. zaključno državno (29. v Republiki Sloveniji) tekmovanje "KAJ VEŠ O PROMETU" za učence 
osnovnih šol. 

 

Tekmovanje bo potekalo v eni kategoriji: učenci na kolesih.  

Tekmovanje bo v soboto 28. maja 2022, na površinah Osnovne šole Toneta Čufarja, Cesta Cirila 
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, pod pokroviteljstvom županov Občine Jesenice Blaža Račiča in Občine 
Kranjska Gora Janeza Hrovata, ter v soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Jesenice, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kranjska Gora, Osnovne 
šole Toneta Čufarja in Javne agencije RS za varnost prometa.  

I. 

Na tekmovanju "Kaj veš o prometu" za učence s kolesi lahko sodeluje: najbolje uvrščeni tekmovalec s 
kvalifikacij (predhodnega občinskega ali medobčinskega tekmovanja (v okviru prejšnje občine ali 
upravne enote), s pogojem, da v letu 2022 dopolni 11 let, obiskuje osnovno šolo in ima opravljen 
kolesarski izpit.  

Tekmovalci, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, ne bodo smeli nastopiti.  

II. 

SPV, ki organizira kvalifikacijsko tekmovanje, prijavi na državno tekmovanje najbolje uvrščenega 1 
tekmovalca kolesarja s kvalifikacij (predhodnega občinskega ali medobčinskega tekmovanja v okviru 
prejšnje občine ali upravne enote), izjema so mestne občine, katere imajo večje število šol in sicer: po 
2 tekmovalca lahko prijavijo mestne občine: Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Kranj, Koper, 
Celje, Velenje, Ptuj, Slovenj Gradec; 3 tekmovalce lahko prijavi MO Maribor, 4 tekmovalce lahko prijavi 



 
 

MO Ljubljana. Poleg navedenih lahko na državno tekmovanje prijavijo več tekmovalcev tudi SPV, ki 
organizira kvalifikacijsko tekmovanje in se tega udeleži:  

- od 1 do 7 šol – 1 tekmovalec  
- od 8 do 14 šol – 2 tekmovalca  
- 15 ali več šol – 3 tekmovalci  
 

III. 

Tekmovanje ''Kaj veš o prometu'' za učence s kolesi obsega:  

- preverjanje teoretičnega znanja s pomočjo računalnika z vprašanji o cestno-prometnih predpisih, 
opremi kolesa in etiki v prometu;  

- ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah;  

- spretnostno vožnjo na poligonu.  

Kolesarji smejo na ocenjevalno in spretnostno vožnjo le če pravilno uporabljajo ustrezno kolesarsko 
zaščitno čelado. Tekmovalci si bodo lahko s spremstvom mentorjev in organizatorjev tekmovanja 
ogledali tekmovalno progo in spretnostni poligon pred tekmovanjem. V času tekmovanja (od 
otvoritve do zaključka) je vožnja s kolesi po prireditvenih površinah prepovedana. Vožnja je 
dovoljena le tistim tekmovalcem, ki so pozvani k pripravi na tekmovalno vožnjo in na posebnem 
prostoru predvidenem za spoznavanje tekmovalnih vozil. Za pripravo in prilagoditev koles je 
zadolžen član organizacije tekmovanja. Neupoštevanje tega določila s strani tekmovalca in njegovih 
spremljevalcev pomeni takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca. O kršitvah in sankcijah odloča častno 
razsodišče.  

IV. 

Organizacijski odbor bo za izvedbo tekmovanja "Kaj veš o prometu" imenoval sodnike. Sodniki bodo 
posebej imenovani za izvedbo ocenjevalne vožnje, spretnostne vožnje in teoretičnega dela 
tekmovanja.  

1.) Ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah ocenjujejo sodniki po ocenjevalnih listih: 
Odbitne kazenske točke so naslednje:  
30 kazenskih točk = neupoštevanje znakov – označb – pravil, nepravilno razvrščanje – 
prehitevanje – nakazovanje smeri, izsiljevanje, predvidevanje, opazovanje, pozornost.  
20 kazenskih točk = tehnika vožnje, varnostna razdalja, neprimerna hitrost  
10 kazenskih točk = počasna vožnja, zavijanje, dinamika vožnje, vozni – prometni pas, 
kolesarska steza, potiskanje kolesa.  
Ocenjevanje je lahko na kontrolnih točkah ali iz avtomobila, ki vozi za tekmovalcem. Pri 
ocenjevalni vožnji je možna diskvalifikacija zaradi ogrožanja varnosti cestnega prometa ali 
povzročitve prometne nesreče. Mentorju oz. spremljevalcu ni dovoljena vožnja v avtomobilu, 
ko se izvaja ocenjevalna vožnja za njegovega ali katerega koli drugega tekmovalca.  
 

2.) Spretnostno vožnjo na poligonu ocenjujejo sodniki po ocenjevalnem listu (po prilogi načrta 
poligona): Odbitne kazenske točke so naslednje:  
50 kazenskih točk = neprevožena ovira (jo izpusti); maksimalno število kazenskih točk na oviri 
30 kazenskih točk = če podre ali prevozi oviro, ki ni na vrsti (pri kroženju v poligonu), 
nepravilna smer vožnje ovire; če zapelje iz III.  ovire pred prvo polovico prevožene ovire z 



 
 

obema kolesoma; če zapelje iz VI. ovire po pravilno prevoženem prvem paru deščic z obema 
kolesoma in nadaljuje mimo ovire, za podrti obe prečni palici (XII. ovira)  
10 kazenskih točk = za vsak premaknjen ali podrt stožec, povožen stožec/klobuček; vsak 
dotik verige ob tla; nepoložena ročka z magnetom za stojalo (obvezno mora ostati na 
stojalu); vsako podrto stojalo ali palica; vsak dotik s kolesom ali premaknjena deščica; za 
nepodrto prvo palico v končni oviri (XII.ovira),  
5 kazenskih točk = vsaka podrta žogica, za vsak dotik tal z nogo, za vsak dotik mejne črte 
poligona ali črte/letve v oviri s kolesom - za vsako kolo posebej, za vsak sestop na tla z nogo 
izven koridorja ali na letev koridorja. 
Med ocenjevalno vožnjo so lahko spremljevalci ob poligonu (za delom, ki je označen npr. s 
trakom).  

        3.)  Ocenjevanje teoretičnega dela je izvedeno preko On-line SIO portala ''Kolesar''.  

 
V. 
 

Organizacijski odbor bo imenoval petčlansko razsodišče, ki bo imenovano pred tekmovanjem. 
Člani razsodišča bodo zadolženi za nadzor nad potekom posameznih panog tekmovanja, 
pregled rezultatov, odločali pa bodo tudi o eventualnih spremembah pri poteku tekmovanja.  
Odločitev razsodišča je dokončna.  
Tekmovanje se zaključi s svečano razglasitvijo.  
 
 

VI. 
 

Nagrade: Na tekmovanju "Kaj veš o prometu" za učence s kolesi prejmejo:  
- prvi trije tekmovalci zlato, srebrno ali bronasto odličje,  
- vsi tekmovalci diplomo (od 1. do 10. mesta o uvrstitvi, od 11. mesta naprej za sodelovanje).  
Organizator, pokrovitelj in druge organizacije lahko na tekmovanju v soglasju z organizacijskim 
odborom podelijo tudi druge praktične nagrade namenjene tekmovalcem in njihovim šolam.  
 

VII. 
 

Občinski sveti oz. sodelujoči naj najkasneje do vključno 25. 5. 2022 prijavijo tekmovalce – 
kolesarje, ki se bodo udeležili tekmovanja preko SIO sistema Kolesar! Kasnejše spremembe 
niso možne. Organizator bo brezplačno zagotovil prehrano za vse tekmovalce in ENEGA 
spremljevalca na posameznega tekmovalca. 
 
 

VIII. 
 

Stroške potovanja (eventualne dnevnice, prenočišča, prevoz, zavarovanje med prevozom) za 
tekmovalce in spremljevalce plačajo občinski sveti ali organizacije, ki bodo tekmovalce in 
spremljevalce poslali na tekmovanje.  
 
 
 
 



 
 

IX. 
 

Tekmovalci morajo imeti s seboj veljavno zdravstveno kartico, pelerino ali dežni plašč za slučaj 
slabega vremena. Tekmovalci s kolesi morajo imeti tudi kolesarsko izkaznico. V času 
tekmovanja so tekmovalci zavarovani!  
Kolesa za ocenjevalno in spretnostno vožnjo, s katerimi bodo tekmovali tekmovalci, bo 
zagotovil organizator. Opozarjamo, da je vožnja na spretnostnem poligonu dovoljena 
izključno s kolesi, ki jih zagotovi organizator. Vožnja s svojim kolesom na ocenjevalni vožnji 
se dovoli, po predhodnem pregledu na startu (oprema).  Tekmovalec, ki bi uporabil svoje 
kolo v nasprotju z navedenimi pogoji, bo diskvalificiran ne glede na znanje in uspešnost v 
predhodnih disciplinah.  
Na tekmovanju je obvezna pravilna uporaba ustreznih (kolesarskih) zaščitnih čelad za vse 
tekmovalce tako na ocenjevalni kot na spretnostni vožnji. Priporočamo, da to določilo 
upoštevate že pri organizaciji šolskih, občinskih in medobčinskih tekmovanj. Štartne številke 
bodo računalniško izžrebane, zagotovi jih organizator, tekmovalec pa jo mora ves čas 
tekmovanja nositi in po končanem tekmovanju vrniti organizatorju!  
 
Vse informacije v zvezi s tekmovanjem lahko dobite pri: AVP - Sektor za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (e-naslov: spv@avp-rs.si). 
 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 


