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Najboljši učenci OŠ Destrnik - 
Trnovska vas

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Trnovska vas je v sodelovanju z osnovno šolo 
Destrnik - Trnovska vas izpeljal medobčinsko tekmovanje širšega ptujskega območja Kaj veš o 
prometu. 
 
 
 
"Na tekmovanju je v kategoriji kolo tekmovalo 56 učencev iz osnovnih šol na območju upravne enote 
Ptuj, v kategoriji kolo z motorjem pa 9 dijakov iz ptujskih srednjih šol in gimnazije. Učenci in dijaki so se 
pomerili v teoretičnem znanju iz cestnoprometnih predpisov, v opremi kolesa oziroma kolesa z 
motorjem, v etiki o prometu in tudi v praktičnem delu vožnje po cestah ter spretnostni vožnji po 
poligonu," pravi Janez Strelec, član sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini 
Ptuj, ki je pomagal pri izvedbi tekmovanja. 
 
 
 
Med osnovnimi šolami je največ znanja pokazala ekipa iz Osnovne šole Destrnik - Trnovska vas, drugo 
mesto je osvojila ekipa Osnovne šole Ljudski vrt - podružnica Grajena in tretje mesto ekipa Osnovne 
šole iz Cirkovc. Med srednješolci je zmagala ekipa iz Biotehnične šole, druga je bila Strojna šola in 
tretja Gimnazija Ptuj. 
 
 
 
Najboljši posameznik s kolesom je bil Urban Pšajd iz OŠ Destrnik - Trnovska, vas drugi je bil Blaž 
Kukovec iz OŠ dr. Franja Žgeča Dornava in tretji Rok Čeh iz OŠ Destrnik - Trnovska vas. 
 
 
 
Med tekmovalci srednjih šol je zmagal Aleš Zajc, drugi je bil Davorin Štebih, oba iz Biotehnične šole 
Ptuj, tretje mesto pa je zasedel Luka Lovrec z Gimnazije Ptuj. 
 
 
 
Prvo- in drugouvrščeni osnovnošolec ter prvouvrščeni srednješolec se bodo udeležili državnega 
tekmovanja v Ljubljani. 
 
 
 
Pri ocenjevanju tekmovalcev so sodelovali člani Izpitnega centra Ptuj in učitelji vožnje iz avtošole 
Prednost. Za varnost so skrbeli policisti, mestni redarji, domači gasilci in člani Zvez šoferjev in 
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avtomehanikov Ptuj. V spremljevalnem programu tekmovanja na športnem igrišču v Trnovski vasi so si 
tekmovalci, njihovi spremljevalci in obiskovalci lahko ogledali razstavo starodobnih vozil in koles, 
policijsko vozilo z radarjem ter predstavitev vozil avtošole, s katerimi opravljajo vozniške izpite različnih 
kategorij.  
 
 
 

Darja Lukman Žunec
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