
 
 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SESTANKA 

ZA GO-CAR-GO V ŠOL. LETU 2015/2016 

 
 

Sestanek je vodil vodja projekta GO-CAR-GO na Strojni šoli Ptuj, Stanko Kostanjevec. 

Potekal v sejni sobi restavracije Pan v Kidričevem, v petek, 16.10.2015, ob 13.00. Na 

sestanek so bili vabljeni mentorji osnovnošolskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, ki se bodo v 

letošnjem šolskem letu udeležili srečanja ekstramobilov.  

Sestanka se je udeležil tudi ravnatelj Strojne šole Ptuj, Bojan Lampret, ki je zbrane nagovoril 

in se zahvalil za njihova prizadevanja za sodelovanje v projektu. 

 

 

Dogovori sestanka: 

 

- Prireditev GO-CAR-GO bo v SREDO, 18.5.2016, s pričetkom ob 8.00; 

- Razstava ekstramobilov v Qlandiji (Ptuj) bo od 18.5. do 23.5.2016. Zaželjeno je, 

da svoj ekstramobil razstavi in predstavi čim več OŠ; 

- Tudi letošnje srečanje ekstramobilov bo mednarodnega značaja, saj se ga bodo 

udeležili naši prijatelji iz osnovnih šol iz sosednje Hrvaške. 

- V projekt se na novo vključujeta dve OŠ iz mariborskega območja; 

- Tako kot do sedaj imajo vse ekipe možnost, da izdelajo novo karoserijo ali 

dopolnijo in dodelajo že obstoječo; 

- Priznanja (enako kot v lanskem letu):  

- vsaka osnovnošolska ekipa prejme eno priznanje (v neki kategoriji – 

priznanja oz. kategorije so enakovredne),  

- učenci OŠ bodo glasovali za naj-ekstramobil (ne bodo mogli glasovati za svoj 

avtomobilček), podelili bomo priznanje za prvo, drugo in tretje mesto, 

- podelili bomo priznanje oz. nagrade za tri najhitrejše ekipe v hitrostnem 

tekmovanju v slalomu in  

- podelili bomo priznanje oz. nagrade za tri najhitrejše ekipe v hitrostnem 

tekmovanju v veleslalomu;  

- Nagrade: tako kot doslej bomo učence in mentorje nagradili s praktičnimi 

nagradami, prejeli pa bodo tudi potrdila o sodelovanju; 

- Oblika tekmovanja ostaja enaka: v primeru lepega vremena bo tekmovanje zunaj 

na pripravljenem poligonu (slalom in veleslalom s preizkusno vožnjo), v primeru 

slabega vremena pa v športni dvorani (vožnja naravnost – merjenje časa in dolžine 
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poti). Organizator si pridržuje pravico spremembe disciplin glede na objektivne 

razloge, ki se lahko pojavijo na srečanju. 

- OŠ na svoji spletni strani predstavijo svoje avtomobilčke; 

- Naslednje leto načrtujemo ponovno prijavo projekta v evropski projekt 

ERASMUS; 

- OŠ, ki se še niso prijavile za sodelovanje v letošnjem šolskem letu, naj čim prej 

pošljejo prijavnico, v njej pa naj označijo, ali potrebujejo novi zgornji 

demontažni okvir ali ne, da lahko pristopimo k izdelavi le-teh; 

- Po srečanju GO-CAR-GO, v sredo, 25.5.2016, bomo tako kot letos, učence OŠ in 

mentorje popeljali na strokovno ekskurzijo.  

- Prozvajalec gumijastih koles, ki so na podvozju je LIV Postojna. Podatki kolesa: 

Kolo Ф220, koda 2-900, ident 91070; 

- Naslednje leto ponovno planiramo sestanek, predvidoma v petek, 14. 10, 2016, ob 

13 uri. 

 

 

Zapisal: Stanko Kostanjevec 

 

 

V Ptuju, 20.10.2015 


