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Kazalo 

Na 
koncu nas 

čaka preizkus, ki 
bo pokazal, ali imamo 
že dovolj znanja, da se 

lotimo teoretičnega 
dela kolesarskega 

izpita.

Otroci do 
14. leta brez 

opravljenega 
kolesarskega izpita  

ne smemo samostojno 
voziti kolesa  
v prometu. 

Za varno 
kolesarjenje 

ustrezna oprema 
in odlično kolo ne 

zadostujeta. Potrebno 
je tudi poznavanje in 

upoštevanje prometnih 
pravil ter prometnih 

znakov. 

Pri pridobivanju 
znanja nam bo v 

pomoč ta knjižica, v 
kateri so zbrana osnovna 

prometna pravila, ki jih 
moramo poznati.

 
 S kolesarjenjem 

ne onesnažujemo 
okolja, hkrati pa 
razgibamo svoje 

telo.
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Brez kolesa ni kolesarjenja, ni pa vsako kolo varno. Kolo mora biti ustrezne velikosti, biti 
mora tehnično brezhibno (delujoče zavore in pogonski sistem, ustrezno napolnjene 
zračnice ...) in imeti mora obvezno opremo:

�	prednjo in zadnjo zavoro,

	belo sprednjo luč,

	rdečo zadnjo luč,

 zadnji odsevnik rdeče barve,

	rumene odsevnike na pedalih,

	rumene bočne odsevnike,

	zvonec.

Oprema kolesa

KOLO Z OBVEZNO OPREMO
V krožce vpiši ustrezne številke posameznih delov obvezne opreme kolesa.

Za vsak kos 
obvezne opreme 

utemelji, zakaj je za 
varno kolesarjenje 
nujno potreben.
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Če bo kolo 
zadoščalo 

vsem zahtevam,  
boš dobil nalepko 

VARNO KOLO.

Po opravljenem 
kolesarskem izpitu boš 

dobil kolesarsko izkaznico. 
Izkaznico potrebuješ za 
samostojno kolesarjenje 

v prometu vse do 
dopolnjenega 14. leta.

Kolo, s katerim kolesarimo, mora biti tehnično 
brezhibno in varno. 

Strokovni pregled kolesa običajno opravi policist 
in naredi zapisnik, kot je tale desno.

Svojo varnost lahko še izboljšamo, če uporabljamo dodatno varnostno opremo kolesa. 

Krmilo

Pnevmatike

Bočni varnostni razdaljnik 
z odsevnikom omogoča 
voznikom, da nas prej 
opazijo. Ker smo videti 
širši, nas vozniki praviloma 
prehitijo pri večji bočni 
razdalji.

Vzvratno ogledalo na 
krmilu nam omogoča, da 
spremljamo dogajanje za 
seboj.

Ščitnik verige in 
verižnega pogona ter 
zaščita zadnjega kolesa 
preprečujeta, da bi se nam 
ohlapni deli oblačil zataknili 
v verigo ali med napere 
zadnjega kolesa.
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Kolesarska čelada je najpomembnejši del kolesarjeve opreme. Za mladostnike do  
18. leta je obvezna. Čelada nas ob morebitnem padcu ščiti pred poškodbami glave. 
Posledice takšnih poškodb so lahko zelo hude in okrevanje je dolgotrajno. 

Za udobno in varno kolesarjenje moramo  
imeti ustrezno obleko in obutev.

Ne smemo obleči preveč ohlapnih oblačil, saj se 
lahko zapletejo med napere ali v verigo – in padec je 
neizogiben. 

Ravno tako za na kolo niso primerni natikači ali cokle, 
saj imamo z njimi slabši oprijem na pedalih, pa tudi 
nogo imamo v primeru padca slabše zaščiteno. 

Oprema kolesarja

Preden dokončno sedemo na kolo, preverimo še njegove nastavitve. Predvsem smo 
pozorni na višino sedeža, nastavitev krmila in oddaljenost zavornih ročic. Preverimo  
tudi delovanje zavor.

	Ko sedimo na sedežu, se moramo s prsti na nogah dotikati tal.

	Krmilo mora biti nastavljeno tako, da imamo obe roki rahlo pokrčeni.

	Z obema rokama moramo brez težav doseči zavorni ročici in ju hkrati močno stisniti. 

KAKO IZBRATI USTREZNO ČELADO?

	Čelada mora biti ustrezne velikosti in se mora 
dobro prilegati glavi. To preverimo tako, da glavo 
nagibamo v vse smeri: pri tem se nam čelada ne 
sme premikati.

	Čelada ne sme biti poveznjena preveč na oči ali 
preveč nazaj na zatilje. Rob čelade naj bo približno 
na sredini čela oziroma dva prsta nad obrvmi.

	Povezovalna trakova, ki tečeta od čelade do 
zaponke pod brado, morata biti napeta in speta 
tik pod ušesom. Trak pod brado ne sme biti ne 
pretesen in ne preohlapen. 

	Med vožnjo mora biti čelada vedno zapeta. 
Nezapeta čelada nam pri padcu prav nič ne 
pomaga.

Posledice takšnih poškodb so lahko zelo hude in okrevanje je dolgotrajno. 

 Vozniki nas 
bodo hitreje opazili, 

če bomo izbrali čelado 
v živahnih barvah in če 
bomo oblečeni v svetla 

oblačila. Ob slabi vidljivosti 
uporabimo še odsevni 

brezrokavnik.

Pametno 
glavo varuje 

čelada!
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Varna vožnja

Razloži, zakaj 
so takšna 

ravnanja lahko 
nevarna.

Kolesarji smo v prometu še posebej ranljivi, saj nimamo jeklenega oklepa, ki bi nas varoval 
v primeru nesreče, zato moramo paziti na svojo varnost. 

Na varnost vplivamo tudi z izbiro poti. Če je mogoče, izberemo pot, kjer imamo na voljo 
kolesarsko stezo, ali pot, ki je manj prometna.

Hitrost in način vožnje prilagodimo razmeram. Če je cesta mokra in spolzka ali če je na 
cestišču pesek oziroma listje, je zavorna pot daljša in kolo hitreje zdrsne.

Kadar so razmere za kolesarjenje neugodne (megla, dež, sneg), je varneje ostati doma.

Vedno vozimo s takšno hitrostjo, da lahko kolo nadzorujemo in varno ustavimo. Zaviramo 
tako, da stisnemo obe zavorni ročici hkrati in pri tem trdno držimo krmilo.

Med vožnjo na kolesu:

 uporabljati čelado,
 imeti ustrezno opremljeno kolo,
  krmilo držati z obema rokama (razen kadar z 

roko nakažemo spremembo smeri),
 imeti obe nogi na pedalih,
  upoštevati varnostno razdaljo (vozimo za približno 

tri kolesa daleč za kolesarjem, ki je pred nami).

MORAMO

 voziti v napačno smer,
 divjati in vijugati po cesti,
 uporabljati telefona ali poslušati glasbe,
 prevažati druge osebe,
 voziti vštric (drug ob drugem),
 se obešati na druga vozila,
 prevažati predmetov, ki bi nas ovirali pri vožnji.

NE SMEMO

Za svojo 
varnost moraš 

najprej poskrbeti 
sam! 

Med vožnjo pozorno spremljamo promet ter 
opazujemo in poslušamo, kaj se dogaja okoli nas.  
Tudi če se držimo vseh predpisov, lahko pride do 
nezgode zaradi tuje krivde. Vsi udeleženci v prometu 
včasih naredimo napako, zato je najbolj smiselno,  
da vozimo previdno in vseskozi predvidevamo 
morebitne nevarne situacije.

Če te med 
kolesarjenjem ujame 

dež, ne smeš uporabljati 
dežnika, saj samo z eno roko 

ne moreš varno upravljati 
kolesa. Lahko si nadeneš 
pelerino, vendar moraš 
paziti, da ti kapuca ne 

ovira pogleda.                
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Prometni znaki

Vsi udeleženci v prometu smo dolžni upoštevati 
prometne znake in se po njih ravnati. 

Spoznali bomo znake, ki so pomembni za nas kolesarje.

 Pri vsakem 
znaku razmisli, 

kaj nam sporoča 
in kako moramo 

ravnati.
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Prehod za 
pešce

Prepovedan 
promet za 

kolesa

Ustavi

Dvosmerni 
promet

Zoženje 
vozišča

Prepovedan 
promet za 

pešce

Kolesarji na 
vozišču

Prepovedan 
promet 
v obeh 
smereh

Križišče s 
prednostno 

cesto

Nevaren 
ovinek

Nevarnost 
na cesti

Prepovedan 
promet v 
eno smer

Križišče 
prednostne in 
neprednostne 

ceste

Otroci na 
vozišču

Prepovedano 
zavijanje v 
označeno 

smer

Krožno 
križišče

Križišče 
enakovrednih 

cest

Svetlobni 
prometni 

znaki

Delo na 
cesti

Prednost 
vozil iz 

nasprotne 
smeri

So trikotne oblike in imajo rdeč rob. Sporočajo nam: pazi, nevarnost!

So okrogle oblike in imajo rdeč rob. Sporočajo nam: prepovedano!

Izjemi po obliki:
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Samostojni 
prehod za 
kolesarje

Grbina ali 
ploščad 

Prehod za 
pešce

Usmerjanje 
prometa v 

ovinkih

Avtobusno 
postajališče

Prehod za 
pešce in 
kolesarje 

Prednostna 
cesta

Enosmerna 
cesta

Prednost 
pred vozili iz 
nasprotne 

smeri

So štirikotne oblike, običajno so modre barve. Sporočajo nam: tukaj je ...

Kolesarska 
pot ali steza 

Obvezna 
smer

Konec 
kolesarske 

poti ali steze

Krožni 
promet

Ločena 
pasova za 
pešce in 
kolesarje 

Površina 
za promet 
pešcev in 
kolesarjev 

Steza za 
pešce

Dovoljene 
smeri

So okrogle oblike in modre barve. Sporočajo nam: upoštevaj!
D

O
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Obvezna 
smer za 
kolesarje

Dvosmerna 
kolesarska 

steza

Prednostna 
cesta zavija 

desno

Razdalja 
do zoženja 

vozišča

Dopolnjujejo pomen prometnih znakov.
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Tako kot prometni znaki imajo tudi označbe na cestišču svoj pomen. 

		Prekinjena vzdolžna črta označuje sredino vozišča. Samo pri prehitevanju sme voznik 
zapeljati prek nje.

		Neprekinjena vzdolžna črta označuje sredino vozišča ali pa ločuje kolesarski pas od 
vozišča in pločnik od kolesarske steze. Čez polno črto je prepovedano zapeljati.

		Polja za usmerjanje prometa razdelijo vozišče. Po njih se je prepovedano voziti ali 
ustavljati.

		Pozorni smo tudi na ostale označbe na vozišču: puščice, ki nakazujejo smer vožnje, 
različne napise in znake ...

OZNAČBE NA CESTIŠČU 

pločnik

vozišče

kolesarski pas

kolesarska steza

Oglej si primere 
označb na slikah. 
Razloži, kaj nam 

sporočajo in kako 
moramo ob njih 

ravnati.
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V bolj prometnih križiščih je promet urejen s semaforji. Spodaj si oglej,  
v kakšnem vrstnem redu se menjavajo luči na semaforju in kaj pomenijo.

Ponekod imajo prav posebne semaforje, namenjene izključno 
kolesarjem. Vrstni red menjavanja luči je enak kot pri običajnem 
semaforju.

Promet lahko ureja tudi policist, ki z gibi rok in telesa daje znake. Znake, 
ki jih daje policist, moramo dosledno upoštevati in imajo prednost pred 
prometnimi znaki in drugimi pravili.

Svetlobni prometni 
znaki – semafor

Če na semaforju utripa rumena luč, to pomeni, da ta ne deluje in da se 
moramo ravnati po prometnih znakih.
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Stoj! Pripravi se! Pojdi! Ustavi se! Stoj!

P
O

M
EN
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KJE SE LAHKO VOZIMO S KOLESOM?
 Po kolesarski poti, ki je ločena od drugega 

prometa. Vozimo po desnem robu.

    Po kolesarski stezi, ki je z robnikom ločena od 
prometnega pasu, po katerem vozijo motorna 
vozila. Kolesarske steze so lahko enosmerne ali 
dvosmerne. Vozimo v predpisani smeri vožnje. 

    Po kolesarskem pasu ob vozišču, ki je s črto 
ločen od prometnega pasu. Tudi tu moramo biti 
pozorni na vozila, ki zavijajo in nam sekajo pot.

    Če kolesarska pot ali steza nista na voljo, vozimo 
po desnem robu vozišča, ne več kot en meter 
od roba. Pri vožnji nikoli ne sekamo ovinkov, saj 
nam lahko ravno takrat kdo pripelje nasproti.

Vožnja s kolesom
Med vožnjo 

moraš biti pozoren 
na pešce, ki lahko s 

pločnika ali z avtobusa 
stopijo na kolesarsko stezo. 

Ravno tako pazi na vozila, ki se 
s stranske ceste vključujejo na 
glavno cesto, ter na vozila, ki 

zavijajo z glavne ceste na 
stransko cesto in ti 

sekajo pot. 

V takšnem 
primeru upočasni 

vožnjo in spremljaj, ali 
te je voznik opazil. Šele 
ko si prepričan, da te 
vidi, nadaljuj vožnjo. V 
nasprotnem primeru 

raje počakaj. 

Če kolesarimo po območju za pešce in območju umirjenega 
prometa, moramo biti zelo previdni glede pešcev. Hitrost 
naše vožnje ne sme biti večja od hitrosti pešcev.

Prepovedan 
promet v 

obeh smereh

Kolesarska 
pot ali steza

Prepovedan 
promet v eno 

smer

Ločena 
pasova za 
pešce in 
kolesarje

Prepovedan 
promet za 

kolesa

Površina 
za promet 
pešcev in 
kolesarjev

Cesta, 
določena 

za motorna 
vozila

Območje za 
pešce

Hitra 
cesta

Območje 
umirjenega 

prometa

Avtocesta

Vožnja je kolesarjem prepovedana povsod tam, kjer je nameščen eden od teh prometnih znakov:

Vožnja s kolesom je dovoljena, kjer stoji eden od naslednjih znakov:

Pri kolesarjenju upoštevamo prometne znake in označbe na vozišču. 
Vožnja po pločniku ni dovoljena, saj je ta namenjen pešcem.
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Do cestišča ali kolesarske steze moramo kolo potiskati ob sebi. 
Kolo potiskamo na svoji levi strani.

VKLJUČEVANJE V DESNO 
(VOZIŠČA NI TREBA PREČKATI)

�  Kolo potiskamo do roba vozišča.

   Preverimo, ali je vozišče prazno. Nato 
kolo v smeri vožnje postavimo ob robnik 
oziroma na rob vozišča in sedemo nanj.

   Pogledamo nazaj čez levo ramo in še 
enkrat preverimo, ali je pot prosta.

   Vključevanje nakažemo z levo roko.

   Ko smo prepričani, da je pot prosta, 
primemo krmilo in se odpeljemo. Pri tem 
pazimo, da s pedalom ne zadenemo ob 
robnik.

VKLJUČEVANJE V LEVO 
(S PREČKANJEM VOZIŠČA)

�   Kolo potiskamo do roba vozišča. 
Prepričamo se, ali ga lahko varno 
prečkamo.

   Ko pridemo na drugo stran vozišča, je 
postopek vključevanja v promet enak, 
kot je opisano levo.

Vključevanje v promet

Nikoli se 
ne vključuj 

v promet na 
nepreglednem 
mestu. Utemelji, 

zakaj.

Naštej, 
kaj vse se 

lahko zgodi, 
če z dvorišča 
neposredno 

zapeljemo na 
cesto.

Če je v bližini prehod za pešce, moramo 
cesto prečkati na njem.
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NA PREHODU ZA 
PEŠCE
Če prečkamo cesto na 
prehodu za pešce, moramo 
sestopiti s kolesa in ga 
potiskati ob sebi.  
Kadar je na prehodu veliko 
pešcev, se pomaknemo 
na rob prehoda, da jih ne 
oviramo.

NA PREHODU ZA 
KOLESARJE
Prek prehoda za kolesarje se 
lahko peljemo.

Prečkanje ceste

Gotovo obstaja 
še kak drug 

način, kako priti čez 
cesto. Le zakaj nisem 

pogledal  
v priročnik!

Preden prečkaš 
cesto, se prepričaj, 

da je prosta in jo boš 
lahko varno prečkal. Če je 
na prehodu semafor, se 

prepričaj, da na njem 
gori zelena luč. 
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Mimovožnja in prehitevanje

Na vozišču lahko naletimo na različne 
ovire (parkiran avto, delo na cesti, 
udarne jame ...), ki jih moramo 
obvoziti.

KAJ STORIMO, KO ŽELI NEKDO PREHITETI NAS? 

Če slišimo, da nas dohiteva vozilo, vozimo čim bolj naravnost in po potrebi zmanjšamo 
hitrost. Ko nas vozilo začne prehitevati, se pomaknemo nekoliko bolj v desno proti robu, 
vendar ne preveč, da s pedalom ne zadenemo ob robnik ali da ne zapeljemo na bankino. 

Oglejmo si, kako to varno storimo.

�	Preverimo, ali se nam ne približuje nasproti 
vozeče vozilo. V tem primeru se moramo ustaviti 
in ga spustiti mimo.

	Pogledamo levo nazaj čez ramo in se prepričamo, 
da za nami ni nikogar, ki bi nas prehiteval.

	Z levo roko nakažemo spremembo smeri.

	Ponovno pogledamo nazaj in preverimo, ali 
lahko varno zavijemo.

	Oviro obvozimo v razdalji približno enega metra.

	Zavijemo nazaj k desnemu robu vozišča.

Na enak način prehitimo tudi počasnejše udeležence v prometu (pešce, ljudi na 
rolerjih, druge kolesarje). Pred prehitevanjem jih nase opozorimo z zvoncem.

Če naletimo na oviro 
na kolesarskem pasu 
ali kolesarski stezi, je 

najvarneje stopiti s kolesa 
in oviro obiti peš po 

pločniku.

Pri vožnji mimo 
parkiranih vozil bodi še 

posebej previden. Lahko 
se zgodi, da bo ravno v 
trenutku, ko boš vozil 

mimo, kdo izstopil iz avta 
ali pa bo ta speljal. 

Razloži, 
zakaj sta 

situaciji, ki ju 
omenja Filip, 

nevarni.
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Zavijanje desno

Preden zavijemo desno, se prepričamo,  
ali je zavijanje v desno dovoljeno.

Ali lahko 
zaviješ desno, 

če vidiš katerega 
od teh dveh 

znakov?

Pozoren 
bodi na 

pešce, če jim 
pri zavijanju 

presekaš pot.

Meni gre 
zavijanje zelo dobro 
od rok. Še posebej 
zavijanje v polno 

luno.

Pri zavijanju desno vozimo ob desnem robu vozišča. 
Ne smemo voziti po sredini voznega pasu.

�	Pravočasno nakažemo smer zavijanja z iztegnjeno 
desno roko.

	Preden zapeljemo v križišče, pogledamo levo in 
desno in nazaj čez desno ramo ter tako preverimo, 
da nikogar ne oviramo. 
Še posebej pozorni moramo biti pri vključevanju 
na prednostno cesto.

	Krmilo primemo z obema rokama in zavijemo.
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Zavijanje levo

Bolj pozorni moramo biti pri zavijanju v levo,  
še posebej če nimamo na voljo kolesarske steze.

KAKO ZAVIJEMO LEVO?

�	Pogledamo nazaj čez levo ramo in se prepričamo, da je vozišče za nami prosto.

	Nakažemo spremembo smeri z odročeno levo roko in še enkrat pogledamo nazaj. 

	Razvrstimo se. 

	Upočasnimo vožnjo. Če je treba, ustavimo.

	Če lahko varno zavijemo, zapeljemo v križišče. Mimo pustimo vozila, ki imajo prednost.

	V loku zavijemo k desnemu robu in ob njem nadaljujemo vožnjo.

KAKO SE RAZVRSTIMO PRI ZAVIJANJU LEVO?

Če vozišče nima zarisane
sredinske črte, zapeljemo
v bližino sredine vozišča.
Pri tem pazimo, da ne 
zapeljemo čez sredino 
oziroma preveč na levo!

Če je sredinska črta 
zarisana, zapeljemo v njeno 
bližino.

Če je na voljo poseben pas za 
zavijanje levo, zapeljemo na 
sredino pasu.

Ali moram 
zavijanje nakazati 

s sprednjo ali 
zadnjo taco?

Zavijanje levo je 
res zahtevno. Če 

nisi prepričan, da ti bo 
uspelo, raje sestopi s 

kolesa in cesto prečkaj 
kot pešec.
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Vrste križišč in njihova ureditev

V križiščih se združi ali seka več cest. Ker se poti križajo, hitreje pride do 
prometne nesreče. Tudi ko imamo prednost, moramo biti pri vožnji skozi 
križišče pozorni na druge udeležence v prometu. Ne smemo se zanašati 
na ostale, da ne bodo napravili napake.

OBLIKE KRIŽIŠČ

Promet v križiščih poteka po točno določenih pravilih.  
Poznamo različne vrste križišč:

�		križišče enakovrednih cest (vse ceste so enakovredne, prometnih 
znakov ni)

		križišče, kjer je promet urejen s prometnimi znaki

		križišče, kjer promet urejajo semaforji

		križišče, kjer promet ureja policist (to se zgodi samo v izjemnih 
primerih, npr. ob prometni nesreči ali v primeru povečanega 
prometa, ko prihaja do zastojev)

KRIŽIŠČE V OBLIKI ČRKE T 

KRIŽIŠČE V OBLIKI ČRKE Y 

KRIŽIŠČE V OBLIKI KRIŽA

KRIŽIŠČE V OBLIKI KROGA
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V KRIŽIŠČU ENAKOVREDNIH CEST
Pri vstopu v križišče ni prometnih znakov, zato moramo 
upoštevati pravilo srečanja in desno pravilo.

    PRAVILO SREČANJA

To pravilo velja takrat, kadar vozili prideta iz nasprotnih smeri in 
vozita tako, da se njuni poti sekata. 

Prometna pravila

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

PREDNOST IMA AVTOMOBIL. PREDNOST IMA AVTOMOBIL.

PREDNOST IMA KOLESAR.

Oglej si narisane prometne situacije in utemelji, zakaj velja zapisana prednost. 

Preden zapelješ 
v križišče, zmanjšaj 

hitrost in se prepričaj, 
ali so te ostali 

udeleženci opazili. 

Če nisi 
povsem 

prepričan, ali 
imaš prednost, 

počakaj!
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    DESNO PRAVILO

To pravilo velja med udeleženci, ki si v križišče pripeljejo bočno. 

Prednost ima vozilo, ki prihaja iz desne smeri.

PREDNOST IMA AVTOMOBIL.

Za vsak prikazani primer razmisli, zakaj velja zapisana prednost. 

PREDNOST IMA KOLESAR.

Kolesar ima prednost pred avtomobilom ne 
glede na to, kam bo zapeljal. 

PREDNOST IMA RDEČI AVTOMOBIL.

Prvi lahko pelje rdeči avtomobil, saj na 
svoji desni nima nikogar. Zatem lahko pelje 
kolesar in šele na koncu rumeno vozilo.

V tem primeru dvakrat velja desno pravilo.

Razmisli, 
kaj se zgodi, 
če v takšno 

križišče pripeljejo 
vsak s svoje strani 
štirje udeleženci 

hkrati. 

Pri 
vključevanju 

z gozdne ali poljske 
ceste desno pravilo ne 

velja. Če prihajaš s takšne 
stranske ceste, nimaš 

prednosti in moraš 
počakati na prosto 

pot.
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Ko se približujemo križišču, 
zmanjšamo hitrost in preverimo, 
ali je pot prosta. Pri znaku ali 
črtkani črti ustavimo v primeru, da 
križišče ni prazno in moramo dati 
prednost udeležencem, ki vozijo 
po prednostni cesti.

Znak “ustavi” stoji v nepreglednih 
in nevarnih križiščih. Pred znakom 
ali neprekinjeno črto moramo 
obvezno ustaviti, tudi če v križišču 
ni drugih vozil.

KRIŽIŠČE, KJER JE PROMET UREJEN S PROMETNIMI ZNAKI
Pred vstopom v križišče smo na pravila vožnje opozorjeni s prometnimi 
znaki. Če stojijo pred nami prometni znaki, desno pravilo ne velja več 
(izjema je križišče, kjer prednostna cesta zavija).

V križiščih, kjer je promet urejen s prometnimi znaki, upoštevamo pravilo srečanja.

Križišče prednostne in 
neprednostne ceste

Prednostna cesta

Znaka, ki nam dajeta prednost:

 

Ustavi
Križišče s prednostno 

cesto

Znaka, ki nam odvzemata prednost:
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Oglej si prometne situacije. 

PREDNOST IMA AVTOMOBIL.

Tako avtomobil kot kolesar sta na 
prednostni cesti. 

Povej, zakaj ima avtomobil prednost pred 
kolesarjem.

PREDNOST IMA RDEČI AVTOMOBIL.

Najprej pelje rdeči avtomobil, saj je na 
prednostni cesti. 

Med rumenim vozilom in kolesarjem velja 
pravilo srečanja. Kljub znaku »ustavi« ima 
prednost kolesar.

PREDNOST IMA KOLESAR.

Kolesar ima prednost pred modrim 
avtomobilom. 

Zakaj nima rumeno vozilo prednosti pred 
modrim avtomobilom ali kolesarjem?

Navedi, v kakšnem vrstnem redu morajo 
udeleženci prevoziti križišče.

PREDNOST IMAJO PEŠEC IN OBA AVTOMOBILA.

Kolesar je na neprednostni cesti, zato mora 
počakati oba avtomobila, ki vozita po 
prednostni cesti.

Pešec na prehodu ima prednost tako pred 
kolesarjem kot pred avtomobiloma.

Katero pravilo velja med avtomobiloma?

Navedi, v kakšnem vrstnem redu se bodo 
udeleženci razvrstili skozi križišče.

22



PREDNOST IMA KOLESAR.

Kolesar vozi po prednostni cesti, zato ima 
prednost pred rumenim avtomobilom, ki 
prihaja z neprednostne ceste.

Utemelji, zakaj v tem primeru ne velja desno 
pravilo.

PREDNOST IMA AVTOMOBIL.

Oba udeleženca sta na prednostni cesti. 
Med njima velja desno pravilo. Vozilo ima 
prednost pred kolesarjem.

PREDNOST IMATA OBA AVTOMOBILA.

Razmisli, zakaj 
lahko najprej pelje 
modro vozilo.

Rumeni avtomobil 
in kolesar sta na 
neprednostni cesti. 
Med njima velja 
desno pravilo, 
zato ima rumeni 
avtomobil prednost 
pred kolesarjem.

KRIŽIŠČE, KJER PREDNOSTNA CESTA ZAVIJE
Prednostna cesta ne poteka vedno naravnost. V takem primeru je 
prometnemu znaku dodana dopolnilna tabla, ki nam sporoča, kje poteka 
in kako zavije prednostna cesta.

Vožnja skozi taka križišča je zelo zahtevna. Varneje je,  
da s kolesa sestopimo in cesto prečkamo kot pešci.

V tovrstnih križiščih desno 
pravilo spet velja. Toda 
pozor – desno pravilo 
velja samo med vozili na 
enakovrednih cestah. 
Desno pravilo med 
vozilom na prednostni in 
vozilom na neprednostni 
cesti ne velja. 

Vedno se 
zavedaj, da si 

šibkejši udeleženec 
v prometu, in vozi 

previdno!
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SEMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE
Če je križišče opremljeno s semaforji, potem prometni znaki, ki nam dajejo 
in odvzemajo prednost, ne veljajo več. Te prometne znake upoštevamo le, 
če semafor ne deluje oziroma na njem utripa rumena luč.

Med vozili velja pravilo srečanja.

PREDNOST IMA KOLESAR. PREDNOST IMATA OBA AVTOMOBILA.

Zakaj lahko kolesar prvi prevozi križišče? Skozi križišče pelje najprej rumeni avtomobil, saj ima 
zeleno luč. Ko se bo kolesarju in rdečemu avtomobilu 
prižgala zelena luč, mora kolesar zapeljati v križišče in 
mimo spustiti nasproti vozeča vozila. Šele potem lahko 
nadaljuje vožnjo.

PREDNOST VOZIL NA NUJNI VOŽNJI

Tem vozilom (vključene imajo rdeče, modre ali zelene utripajoče luči, lahko 
tudi sireno) ni treba upoštevati vseh prometnih pravil. Kadar jih srečamo, 
se umaknemo na rob in po potrebi ustavimo.

Znaš 
povedati, 

katera vozila 
so to?
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KROŽNO KRIŽIŠČE (KROŽIŠČE)
Promet v krožnem križišču poteka v smeri, nasprotni  
od smeri urnega kazalca. Znaš utemeljiti, zakaj?

Rdeči avtomobil je že v krožišču, zato ima 
prednost pred kolesarjem.
Ali bi kolesar lahko zapeljal v krožišče, če bi 
imel rdeči avtomobil prižgan desni smernik?

Preden krožišče zapustimo, se prepričamo, 
ali lahko to varno storimo, nato pa svojo 
namero pravočasno nakažemo z odročeno 
desno roko. Iz krožišča zapeljemo po 
izvoznem pasu.

Krožno križišče je lahko opremljeno s kolesarsko 
stezo. V tem primeru vozimo po njej. Na kolesarskih 
prehodih imamo prednost pred ostalimi vozili. 
Preden pa na prehod res zapeljemo, se prepričamo, 
da nas je voznik opazil in bo svoje vozilo res zaustavil.

Nikoli ne smemo voziti v napačno smer. Vozniki nas bodo 
tako še hitreje spregledali in nesreča bo tu.

Zahtevnejša je vožnja po krožnem križišču brez 
kolesarske steze. Vozila, ki so že v krožišču, 
imajo prednost pred nami. Ko je cestišče prosto, 
brez nakazovanja smeri zapeljemo v krožišče. 
Voziti moramo po desnem robu. Preden krožišče 
zapustimo, moramo to pravočasno nakazati z 
odročeno desno roko.

Če nisi prepričan, 
kako ravnati, raje 

počakaj, da se 
krožišče izprazni.

Preden boš 
zapeljal v takšno 

križišče, boš videl ta 
dva znaka.  
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Prosi učitelja ali starše, naj ti v križišču postavijo različne 
prometne situacije. S puščicami naj nakažejo, v katero smer je 
posamezni udeleženec namenjen.  
Tvoja naloga je, da ugotoviš, v kakšnem vrstnem redu morajo 
udeleženci glede na prometna pravila peljati skozi križišče.

Prometne situacije si lahko zamisliš tudi sam, še bolje pa je, 
da igro igraš skupaj s sošolcem. Sošolec naj ti nastavi čim bolj 
zapleteno prometno situacijo, ti pa jo poskušaj pravilno razrešiti. 
Vlogi nato zamenjajta. 

Mojster križiščnik
Vožnja skozi križišča je zahtevna. Da boš hitreje usvojil vsa 
prometna pravila, ki jih moraš pri tem poznati, si izdelaj igro 
»mojster križiščnik«.

Za igro potrebuješ križišče, ki je pred teboj, v prilogi na strani 35 
pa najdeš sličice prometnih znakov in različnih udeležencev v 
prometu. Sličice nalepi na trši papir ali karton in jih izreži. 
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Vaja 
dela mojstra 
in prav hitro 

boš tudi ti postal 
mojster 

križiščnik!
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Zavarovan prehod ima zapornice 
in svetlobna prometna znaka, 
ki z utripanjem opozarjata na 
prihod vlaka. Kadar luči na znaku 
izmenično utripata, se moramo 
pred prehodom obvezno ustaviti, 
tudi če zapornica še ni spuščena. 
Prehod lahko prečkamo šele, ko 
se zapornica dvigne in luči nehata 
utripati.

Nezavarovan prehod nima 
zapornic in svetlobnih znakov, 
kar pomeni, da na prihod vlaka 
nismo opozorjeni. Prečkanje 
takšnega prehoda je lahko zelo 
nevarno. Pred prehodom zato 
vedno ustavimo. Šele ko smo 
popolnoma prepričani, da vlaka ni, 
nadaljujemo vožnjo.  

Prečkanje železniške proge

Zavarovan prehod 
ceste čez železniško 

progo

Če luči utripata, 
to pomeni, da se 

približuje vlak.

Nezavarovan prehod 
ceste čez železniško 

progo
Andrejev križ

Na cesti se 
obnašaj varno! 

Življenje ni računalniška 
igra, kjer lahko po vsaki 
napaki začneš znova od 
začetka. Napaka na cesti 

se lahko konča tudi 
tragično.

Če upoštevaš 
prometna pravila, 

je verjetnost nezgode 
manjša. Še vedno pa nisi 

popolnoma varen, saj 
lahko napako naredijo 
tudi ostali udeleženci 

v prometu.

Nesreče se 
ne dogajajo samo 

drugim; lahko  
se pripetijo tudi tebi.  

V prometu in pri vseh 
stvareh v življenju moramo 

zato ravnati pametno in 
predvideti posledice 

svojih ravnanj.

Železniške proge ne smeš prečkati kjerkoli, temveč 
samo na označenem prehodu.
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Pred teboj je test, ki bo pokazal, kako dobro že poznaš prometna pravila.  
Če dosežeš zadostno število točk, prejmeš nalepko za kolo s podobo Cofa! 

Vsako vprašanje pozorno preberi in dobro razmisli, preden podaš odgovor.

Preizkus znanja

�













1. Ali ima Zala na kolesu vso obvezno opremo? Doriši in napiši, kaj manjka.

2. Družina pri kolesarjenju ne upošteva priporočil o varni vožnji. Naštej vsaj tri stvari,  
ki jih delajo narobe.

__/4

__/3
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3. Obkroži znake, ki kolesarjem prepovedujejo vožnjo.

4. Kaj spada skupaj? Poveži.

__/3

__/4

Stoj!

Ustavi se!

Pojdi!

Pripravi se!
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5. Oglej si sliko in napiši, kako se pravilno vključimo v promet.

6. Preberi trditve. Krožce pred pravilnimi trditvami pobarvaj zeleno,  
pred napačnimi pa rdeče.

__/5

__/6

�









   
Če cesto prečkamo na prehodu za pešce, moramo sestopiti s kolesa in cesto prečkati peš.

   
Če imamo na kolesu prtljažnik, je dovoljeno na njem prevažati sopotnika.

   
Če ni na voljo kolesarske steze, vozimo po pločniku.

   
Kadar dežuje, se na kolesu lahko peljemo z dežnikom v roki.

   
Kadar se nam približuje vozilo s prednostjo, se umaknemo na rob in po potrebi ustavimo.

   
V napačno smer se je dovoljeno voziti, če imamo zaradi tega krajšo pot.
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7. Kako ravnamo ob spodnjem znaku? Obkroži pravilen odgovor.

8. Kolesar bi rad zavil levo. Ugotovi pravilen vrstni red dejanj in jih oštevilči s številkami 
od 1 do 6. Na sliki nariši kolesarjevo pot in ob njo na ustrezno mesto zapiši številko 
vsakega dejanja.

9. Pripeljali smo do železniškega prehoda. Luči na znaku utripata, zapornici sta dvignjeni. 
Napiši, kako moramo ravnati.

__/4

__/5

__/2

a)  Vožnje ne smemo nadaljevati, saj znak prepoveduje vožnjo vsem 
vozilom.

b)   Pred znakom moramo vedno obvezno ustaviti.

c)   Pred znakom ustavimo v primeru, da križišče ni prazno.

č)   Znak je namenjen samo voznikom, zato kolesarji lahko  
nadaljujemo vožnjo.

   
Upočasnimo vožnjo. Če je treba, ustavimo.

    
Nakažemo spremembo smeri z odročeno levo roko in 
še enkrat pogledamo nazaj. 

    
Pogledamo nazaj čez levo ramo in se prepričamo,  
da je vozišče za nami prosto.

   
Razvrstimo se. 

    
V loku zavijemo k desnemu robu in ob njem  
nadaljujemo vožnjo.

    
Če lahko varno zavijemo, zapeljemo v križišče.  
Mimo pustimo vozila, ki imajo prednost.
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Kdo ima prednost?

Katero pravilo velja med udeležencema?

Kdo prevozi križišče zadnji?

Katero pravilo velja med udeleženci?

Kdo ima prednost?

Zakaj?

10.  Ali je trditev pravilna? Obkroži.

11.  Oglej si prometne situacije in odgovori na vprašanja.

__/6

__/8

Promet v krožnem križišču poteka v smeri urnega kazalca. DA            NE

Vozila, ki so že v krožišču, imajo prednost pred nami. DA            NE

V krožišče zapeljemo brez nakazovanja smeri. DA            NE

Vozila, ki se vključujejo v krožišče, imajo prednost pred kolesarjem,  
ki je že v krožišču.

DA            NE

Preden zapustimo krožišče, moramo to nakazati z odročeno levo roko. DA            NE

Če je krožišče opremljeno s kolesarsko stezo, vozimo po njej. DA            NE
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Navedi, v kakšnem vrstnem redu morajo udeleženci 
prevoziti križišče.

�	

	

	

Obkroži, kateri prometni znak vidi kolesar, če vemo, da 
so udeleženci križišče prevozili v naslednjem vrstnem 
redu:
1. modri avtomobil
2. rumeni avtomobil
3. kolesar

Doseženo število točk:                                                                                                                                  __/50

Si dosegel 
47 točk ali več? 
Bravo, uspelo 

ti je!

Opravljen 
kolesarski izpit ne 

pomeni, da že vse veš in 
znaš. Na cesti pride tudi 
do nepredvidljivih situacij 

in zato moraš biti 
vedno previden.

Za svojo 
varnost moraš 
poskrbeti sam! 
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Priloga:  
Prometni znaki in 
udeleženci v prometu

Čelado 
kolesarja 
pobarvaj, 

kakor želiš!

Izreži 
spodnje sličice 

in jih uporabi pri 
igri »mojster 
križiščnik«! 

✃
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Radovednih pet
Marijanca Cuderman

Priročnik za pripravo 

na kolesarski izpit

Z glavo na kolo
Radovednih pet

Priročnik Z glavo na kolo je namenjen učencem, ki se pripravljajo  

na teoretični del kolesarskega izpita. V njem so zbrane vse temeljne učne 

vsebine, ki jih mora mladi kolesar poznati za varno vključitev v promet. Vsebine 

so predstavljene na učencem razumljiv način in podprte z bogatim slikovnim 

gradivom. Junaki serije Radovednih pet učence z nasveti in opozorili  

navajajo na ustrezno ravnanje v prometu in jih opozarjajo na morebitne 

nevarne prometne situacije.

V priročniku je tudi namizna igra z naslovom Mojster križiščnik. Učenci  

iz priročnika najprej izrežejo sličice prometnih znakov in različnih udeležencev 

v prometu, nato pa jih nalepijo na trši papir ali karton. Z njihovo pomočjo lahko 

potem na dvostranski podlagi s praznim križiščem dodatno utrjujejo prometna 

pravila in vadijo različne prometne situacije.

Na koncu priročnika je preizkus znanja, ki učencem pokaže, 

ali so že dovolj pripravljeni za teoretični del kolesarskega izpita.

Založba Rokus Klett, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/513 46 00
E-pošta: rokus@rokus-klett.si

www.rokus-klett.si
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