


Udeležba je obvezna za VSE!

→ soglasje staršev!

Kolesarski izpit je sestavljen iz treh delov:

1. Teoretični del (8 srečanj, na zadnjem 
srečanju izpit)

2. Praktični del

- usposabljanje na prometnem poligonu

- vožnja na javnih prometnih površinah

Pregled kolesa: zapisnik o varnem kolesu 

+ nalepka



Učenec uspešno opravi

preverjanje znanja, ko doseže 75 %

ali več dosegljivih točk in ko so

pravilno rešene vse naloge, ki so

ocenjene z dvema točkama.



1. GOOGLE: SIO portal kolesar

2. AAI prijava

1. GESLO!!





 Otrok, ki je star najmanj osem let in 
ima pri sebi veljavno kolesarsko 
izkaznico ter oseba, ki je starejša od 
18 let. 

 Otrok od 6. do 8. leta starosti in 
otrok do 14. leta, ki nima 
opravljenega kolesarskega izpita, 
sme voziti kolo v cestnem prometu 
le v spremstvu polnoletne osebe. 



 1. ogrodje

 2. sprednje vilice

 3. krmilo

 4. sedeži

 5. sprednje in zadnje kolo

 6. sprednja in zadnja zavora

 7. pogon

 8. svetlobna oprema kolesa

 9. zvonec



1. Prednja in zadnja zavora
2. Bela luč za osvetljevanje 

ceste
3. Rdeča luč na zadnjem 

blatniku
4. Rdeči odsojnik, zadaj
5. Rumeni odsojnik v pedalih
6. Zvonec
7. Bočni odsojniki



NAMEŠČANJE IN PREGLED 
PROMETNOVARNOSTNIH ELEMENTOV 

NA KOLESU:

https://vimeo.com/user32420445/review/24
3452114/244ba0afaa

NALEPKA
Varno kolo v prometu

https://vimeo.com/user32420445/review/243452114/244ba0afaa
https://vimeo.com/user32420445/review/243452114/244ba0afaa


1.Sedenje na 
kolesu; 

2.Položaj 
kolesarja na 
kolesu

3.Držanje krmila 
in pravilen 
položaj rok

4.Vrtenje pedal



KOLESARSKA 
ČELADA

Kakšna naj bo?

https://vimeo.com/user32420445/review/2434523
14/1aa4082430
https://vimeo.com/user32420445/review/2434521
15/e72f86cfd9

https://vimeo.com/user32420445/review/243452314/1aa4082430
https://vimeo.com/user32420445/review/243452115/e72f86cfd9


 VIDNOST KOLESARJA

 podnevi                           ponoči

httpvimeo.com/user3242
0445/review/243507034/

b718934774
s://

https://vimeo.com
/user32420445/revi
ew/243452461/b35
29344df

https://vimeo.co
m/user32420445/
review/243452443
/bad259536a

https://vimeo.com/user32420445/review/243507034/b718934774
https://vimeo.com/user32420445/review/243507034/b718934774
https://vimeo.com/user32420445/review/243452461/b3529344df
https://vimeo.com/user32420445/review/243452443/bad259536a


Pomembnost opreme ponoči:

https://vimeo.com/user32420445
/review/243452425/128932a2f3

Vidnost pešcev ponoči:

https://vimeo.com/user32420445
/review/243452521/820be03f9c

https://vimeo.com/user32420445/review/243452425/128932a2f3
https://vimeo.com/user32420445/review/243452425/128932a2f3
https://vimeo.com/user32420445/review/243452521/820be03f9c


1.vzvratno ogledalo 
1. https://vimeo.com/user32420445/review/24345

2484/92f8d49df3

2. Kolesar z veliko varnostne opreme
https://vimeo.com/user32420445/review/243452549
/0f7a07b6de

Bočni varnostni

razdajnik

https://vimeo.com/user32420445/review/243452484/92f8d49df3
https://vimeo.com/user32420445/review/243452549/0f7a07b6de


 Kolesarji morajo za vožnjo 
uporabljati kolesarske pasove, 
kolesarske steze ali kolesarske poti –
označeni so s prometnimi znaki in 
talnimi oznakami. 

 Kjer teh površin ni, smejo kolesarji 
voziti po vozišču ceste, če prometna 
signalizacija tega izrecno ne 
prepoveduje. 

 Pri tem morajo voziti čim bližje 
desnemu robu vozišča, vendar ne 
smejo zavzeti več kot 1 meter od roba 
vozišča. 





 Pešci smejo praviloma uporabljati 
le prometne površine namenjene 
hoji pešcev.

 Če pa na vozišču ali ob njem ni 
označenega pasu za pešce, pešpoti 
ali pločnika, je pa tu urejena 
kolesarska steza ali pot, tedaj smejo 
pešci hoditi po kolesarski poti ali 
stezi, vendar le tako, da ne ovirajo 
kolesarjev ali voznikov koles s 
pomožnim motorjem.



 Tako hitro, da lahko kolesar kolo stalno 
obvladuje ter se zlahka ustavi pred 
pričakovano oviro. 

 Hitrost mora biti prilagojena stanju ceste, 
gostoti prometa, vremenskim razmeram, 
vidljivosti in preglednosti ceste tako, da 
lahko v vidni razdalji vozilo ustavi.

 Največja dovoljena hitrost kolesarja je 
omejena na kolesarskih poteh in stezah 
na 25 km/h, v območjih umirjenega 
prometa in v območjih za pešce na 5 
km/h, na ostalih cestah, ki jih kolesar 
sme uporabljati, pa lahko vozi največ 
tako hitro kot ostala vozila.



 Primerna razdalja je enaka dolžini 
treh koles.





 So del prometne signalizacije in 
prometne opreme. 



 1. Pravokotnik

 2. Trikotnik

 3. Krog

http://www.autoskola-formula.hr/index.php/znakovi-opasnosti/index/


 So obvestila.

 Obveščajo nas o pomembnih 
stvareh na cesti ali ob cesti, po 
kateri hodimo ali se vozimo.





 So znaki za nevarnost. 

 Voznike opozarjajo na nevarnost 
na cesti.





 So znaki za prepoved.

 Nam ukazujejo, česa ne smemo 
narediti.

 So rdeče barve.





 Nam ukazujejo, kaj moramo 
narediti. 

 So modre barve.





SEMAFOR 
 U 51

SAMO RDEČA: stoj; ustavi

SAMO RUMENA: stoj; ustavi, razen vozila, ki
so tako blizu križišča, da ne morejo ustaviti

RDEČA IN RUMENA HKRATI: trenutno stoj;
pripravi se na vožnjo

ZELENA: pelji; prosta pot, vendar v križišču
upoštevaj druga pravila

DODATNA ZELENA LUČ V OBLIKI PUŠČICE: kljub rdeči luči 
na semaforju lahko previdno zaviješ v smeri zelene puščice

DODATNA RUMENA LUČ V OBLIKI PUŠČICE PRI IZVOZU 
S KRIŽIŠČA: vozilom, ki vozijo nasproti in so imela prednost 
pred nami se je prižgala rdeča luč. 





 ZNAKI POLICISTA
 učb. 62, 63



 Policist 
sporoča, da 
zmanjšajte 

hitrost



 Policist 
sporoča, da 
povečajte 

hitrost



 VOZILA S PREDNOSTJO ZA 
SPREMSTVO

 U65

GASILNO 
VOZILO

REŠEVALNO 
VOZILO

POLICIJSKO 
VOZILO

- SVETLOBNE IN
- ZVOČNE ZNAKE



KO SREČAŠ VOZILO S 
PREDNOSTJO:

- Umaknem se na rob 
cestišča,

- Ustavim zunaj vozišča.

Za kolesarja zelo 
nevarno!







Vključevanje kolesarja v 
promet

STOP NA KOLO: varno z desne, s pločnika
SESTOP S KOLESA: na desni – na pločnik in ne na vozišče
HOJA OB KOLESU: kolo na svoji levi (kolo je med vozili in 

kolesarjem

Brez prečkanja vozišča                       S prečkanjem vozišča





KOLESAR NA KOLESARSKEM PASU

U77

KOLESARSKI PAS = prometna površina 
namenjena vožnji koles in mopedov (do 25km/h).

• - Označen je z prometnim znakom.

• - So obarvani rdeče.

• - Smer vožnje je označena.

• - Pomanjkljivost = niso fizično ločeni od 
vozišča.



NEVARNOSTI!

U77

NAJPOGOSTEJE NEVARNOSTI ZA KOLESARJA 
NA KOLESARSKEM PASU PREDSTAVLJAJO:

- - Ustavljena ali parkirana vozila na kol. pasu

- - vozila, ki se v promet vključujejo z raznih 
površin

- - odpiranje vrat vozil, ki so se ustavila ob robu

- - vključevanje avtomobila s parkirnih mest

- - vozila na kolesarskem pasu

- - pešci, ki izza vozila stopijo na vozišče …





KOLESAR NA VOZIŠČU

U79

Če kolesarske steze ni, kolesar vozi ob desnem
robu vozišča približno meter od njegovega roba.



NEVARNOSTI!

U79

NAJPOGOSTEJE NEVARNOSTI ZA KOLESARJA 
NA VOZIŠČU PREDSTAVLJAJO:

- - visoki in nevarni robniki

- - robovi vozišč, ki se ne končajo z robniki

- - razne poškodbe vozišča

- - zavijanje vozil levo in desno



KOLESAR NA AVTOBUSNEM 
POSTAJALIŠČU

U88

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE = posebna 
prometna površina, ki je lahko na vozišču ali zunaj 
vozišča. Označena je s prometnim znakom in s 
posebnimi označbami.

Zakon o pravilih cestnega prometa daje prednost 
avtobusom, ki se s postajališča vključujejo v 
promet!

KOLESAR JE ZARADI  MAJHNOSTI ZLAHKA 
SPREGELDAN!



U89

Avtobusno postajališče na vozišču

Avtobusno postajališče zunaj vozišča



KOLESAR V OVINKU







KOLESAR NA PREHODU ZA 
PEŠČE

Kolesarji smejo prečkati vozišče po
prehodu za pešče le kot pešci, kar pomeni,
da sestopijo s kolesa in ga čez prehod za
pešče potiskajo ob sebi.

KOLESAR NA PREHODU ZA 
KOLESARJE

Kolesarji se lahko preko prehoda za
kolesarje peljejo. (za kolesarje varneje)





Prednost vozil iz nasprotne smeri

1.Začasna ovira

Delo na cesti – označeno je z rumenimi prometnimi znaki.
Zadnji prometni znak kolesarju odvzema prednost.
Kolesar se najprej prepriča, da se iz nasprotne smeri ne
približuje nobeno vozilo, nato obvozi delo. Če nasproti
pripelje vozilo, mora kolesar počakati.



2.Trajna ovira

Prometni znak kolesarju odvzema prednost. Kolesar se
najrej prepriča, da se iz nasprotne smeri približuje vozilo,
in nato prevozi zoženi del vozišča.





 Pravilo srečanja

 Desno pravilo

 Pravila vožnje urejena z 
ustreznimi prometnimi znaki

 Pravilno zavijanje v levo

 Pravila vožnje v križišču: 
semafor, policist



Če na križišču zavijaš levo, moraš 
pustiti mimo vozila, ki prihajajo iz 
nasprotne smeri in na križišču vozijo 
naravnost ali zavijajo na desno.



 V križišču, kjer promet ni urejen s 
prometnimi znaki, upoštevamo 
desno pravilo. Če pride vozilo z 
desne, moraš ti počakati. Če z desne 
ni vozila, lahko pelješ dalje. 



 V bližini križišča in tik pred njim si na 
pravilo vožnje opozorjen s 
prometnimi znaki. Če stojijo pred tabo 
prometni znaki, ne velja več desno 
pravilo, razen na križišču, kjer 
prednostna cesta zavija. 





1. Poglej levo nazaj.

2. Nakaži spremembo smeri z levo                   
odročeno roko.

3. Razvrsti se.

4. Ustavi se ali upočasni vožnjo.

5. Pusti mimo vozila, ki ti vozijo                        
nasproti – naravnost.

6. Še enkrat poglej levo nazaj.

7. Zavij v velikem loku k desnem robu.

8. Vozi najprej ob desnem robu.



 Zate velja semafor, ki stoji v smeri 
vožnje na tvoji desni.

 Pomen barv:

Rdeča: prepovedan prehod!

Rumena: ustavi, prižgala se bo rdeča 
barva!

Zelena: prost prehod.



 Policist daje znake z rokami in položajem 
telesa:

Ustavi: policista vidim v prsa ali hrbet

Ustavi in počakaj: roka je dvignjena

Pelji dalje: policista vidiš v boke



 Pravočasno in jasno nakaži spremembo smeri.

 Pri zavijanju primi krmilo z obema rokama.

 Zavij v lepem ostrem loku.

 Pazi na pešce.



Še nekaj primerov: 











 VOŽNJA MIMO



 VOŽNJA MIMO

 Pogost premik za kolesarja. Vožnja 
mimo pomeni voziti mimo nekega 
vozila, osebe, predmeta, …

 KORAKI:

 1. Opazovanje nasprotnega prometa

 2. pogled levo nazaj

 3. nakazovanje smeri premika kolesa,

 4. ponovni pogled levo nazaj

 5. premik kolesa

 6. Vožnja mimo ovire

 7. Premik kolesa nazaj k robu vozišča



 PREHITEVANJE

 = vožnja mimo nekega objekta, vozila, ki 
se pomika v isto smer.

 Kolesar zaradi svoje hitrosti prehiteva 
kolesarje, pešce, rolkarje, … 

 PREHITEVA SE PO LEVI STRANI!

KORAKI:
1. Opazovanje nasprotnega prometa
2. pogled levo nazaj
3. nakazovanje smeri premika kolesa,
4. ponovni pogled levo nazaj
5. premik kolesa
6. PREHITEVANJE
7. Premik kolesa nazaj k robu vozišča



Bočna varnostna razdalja do 
prehitevalnega naj bo en meter!

Hitrost vožnje kolesa je potrebno 
ustrezno povečati, da je čas 

prehitevanja čim krajši.





 ZAVIJANJE NA 
DESNO V KRIŽIŠČIH

 1. Smer nakažemo z 
iztegnjeno desno roko.

 2. S pogledi se 
prepričamo, da nikogar 
ne oviramo.

 3. Posebej smo pozorni 
na pešce, ki jim sekamo 
pot.



 ZAVIJANJE NA LEVO V KRIŽIŠČU

 A) VOZIŠČE BREZ OZNAČB

1. 1. Poglej levo nazaj

2. 2. nakaži spremembo smeri z odročeno levo
roko

3. 3. Razvrsti se. Sam moraš poiskati sredino ceste
in se razvrstiti ob njej.

4. 4. Ustavi ali upočasni vožnjo

5. 5. Pusti mimo vozila, ki ti vozijo nasproti –
nevarnost

6. 6. Še enkrat poglej levo nazaj

7. 7. zavij v velikem loku k desnemu robu

8. 8. vozi naprej ob desnem robu



 B) VOZIŠČE Z ZARISANIMI ČRTAMI

1. 1.

2. 2.

3. 3. Razvrsti se. Razvrstiti se moraš k vzdolžni
črti, s katero je označena sredina ceste. PAZI NA
VOZILA, KI TI VOZIJO NASPROTI.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

enako kot prej

enako kot prej



 C) VOZIŠČE Z 
RAZVRSTILNIMI PASOVI

1. 1. Na vozišču z razvrstilnimi
pasovi se moraš zapeljati na
pas za levo zavijanje.

2. 2. Razvrsti se v sredino levega
razvrstilnega pasu.

3. 3. pazi na vozila, li ti vozijo
nasproti po prednostni cesti.



 č) RAZVRSTITEV NA 
PREDNOSTNI CESTI

Tudi na enosmerni cesti moraš 
upoštevati vseh 8 nasvetov za levo 

zavijanje! 

Posebno pazi pri točki 3! Razvrsti se v 
sredino levega voznega pasu!



 D) RAZVRSTITEV IN 
VOŽNJA V ENOSMERNO 

CESTO

Vožnja iz 
dvosmerne v 

enosmerno cesto: 
Razvrstiti se moraš 

k vzdolžni črti. 
Zaviješ k levem 

robu.

Vožnja iz 
enosmerne ceste v 

enosmerno: 
Razvrstiti se 

pravočasno. Vozi 
ob levem robu.



 E) RAZVRSTITEV NA 
VOZIŠČU Z RAZVRSTILNIMI 
PASOVI, ČE PRIHAJAMO Z 

DVOSMERNE CESTE, KI 
NIMA PREDNOSTI 

 1. Razvrsti se v sredino levega 
razvrstilnega pasu

 2. OBVEZNO SE USTAVI PRED 
NEPREKINJENO ČRTO

 3. Pusti mimo vozila, ki vozijo po 
prednostni cesti

 4. UPOŠTEVAJ VSA NAVODILA 
ZA LEVO ZAVIJANJE





 MEGLA

 DEŽ

 Luže na vozišču

 Poledenelo vozišče

 Sneg

 Vožnja proti soncu

 Spolzko vozišče

 Tema


