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KOLESARSKI IZPIT – PRAKTIČNA VOŽNJA  
 

 
 

Spoštovani starši! 
 
Obveščava vas, da bomo v prihodnjih dneh meseca maja, ko bo lepo vreme, opravljali 
vožnjo s kolesom. Praktično vožnjo po cesti pa bomo opravljali po razporedu, in sicer 
največ po 5 otrok v skupini.  
 
Učenci vozači bodo pri razporeditvi imeli prednost, saj so vezani na uro odhoda s 
kombijem. V primeru, da bodo vozači pripeljali svoja kolesa s seboj, bodo le-ta lahko 
pustili v šoli, kjer jih bomo varno shranili. Tako si bomo prihranili kup težav in 
nevšečnosti. Pri načrtovanju skupin bova upoštevali tudi druge obveznosti, ki jih 
imajo otroci.    
Za vožnjo po cesti se bomo z učenci dogovarjali sproti, saj smo odvisni od vremenskih 
razmer. Prav tako Vas prosiva, da s svojim otrokom večkrat prevozite izpitno pot, 
opazujete prometne situacije, opozarjajte otroka na napake in se o njih sproti 
pogovorite, saj boste tako pripomogli k pripravi Vašega otroka na izpit.  
 

Starši, naprošava še, naj imajo otroci izpravna kolesa in ustrezno velike čelade. 

 

 

 

POTEK PROGE ZA KOLESARSKI IZPIT 

 

 

SMER VOŽNJE:  

ŠOLA – TVD PARTIZAN – JURČEK TUŠ – KOCKA – MERCATOR, POŠTA – KOCKA – 

PARTIZAN – ŠOLA. 

 

OPIS SMERI VOŽNJE:  

 START – ŠOLA: pravilna stran, kolo ob levem boku, start vzporedno s cestiščem ■  

pogled nazaj čez levo ramo, nakazovanje smeri (leva roka ) 

 

 desni zavoj pri TVD PARTIZANU: že pred križiščem oba pogleda nazaj (L+D), 

nakazovanje smeri (desna roka) ■  pravilno ustavljanje (na kvadratnem jašku) ■  

pogled levo na Zalarjevo cesto, pogled nazaj na Paplerjevo, pogled desno in 

nakazovanje smeri (desna roka) ■  prijem krmila z obema rokama, speljevanje z 

obema rokama na krmilu 

 
 mimo trgovine Jurček TUŠ  

 



 desni zavoj pri KOCKI proti Mercatorju: oba pogleda nazaj (L+D) ■  nakazovanje 

smeri z desno roko do zavoja ■  prijem krmila z obema rokama ■  zavoj v desno 

 
 desni zavoj pri MERCATORJU: oba pogleda nazaj ■  nakazovanje smeri z desno roko 

■  prijem krmila ■  zavoj v desno ■  pravilno ustavljanje z obema pogledoma nazaj 

(L+D), nakazovanjem smeri (desna roka) ■  sestop s kolesa in prečkanje ceste ob 

kolesu (prehod za pešce pri Mercatorju  - pogled levo, desno, levo in prehod čez cesto)  

 
 

 vožnja nazaj start pri MERCATORJU: pravilna stran, ob kolesu, start vzporedno s 

cestiščem ■  pogled nazaj čez levo ramo, leva roka, speljevanje z obema rokama na 

krmilu ■  levi pogled nazaj, nakazovanje smeri (leva roka) in pravilno razvrščanje za 

levi zavoj 

 
 

 levi zavoj -  križišče pri POŠTI proti Kocki: pogled levo proti Kocki, pogled nazaj, 

pogled desno, ponoven pogled levo proti Kocki ■  nakazovanje smeri (leva roka)       ■  

pravilno izveden zavoj z obema rokama na krmilu in čim krajša pot čez cestišče 

(naravnost) ter na koncu zavoj 

 
 levi zavoj – križišče pri KOCKI proti Partizanu: pogled levo nazaj (pri luknjastem 

jašku že pred Kocko) ■  nakazovanje smeri (leva roka) in pravilno razvrščanje za levi 

zavoj ■ ustavljanje pri znaku stop (ne prevozi črte pred prehodom za pešce) ■ pogled 

levo nazaj, nakazovanje smeri (leva roka), pozornost na pešce! ■ počasna vožnja čez 

prehod za pešce do točke vidljivosti ■  pogled levo, desno, nazaj ■  nakazovanje smeri 

(leva roka) in še en pogled levo ■  pravilno zavijanje levo (z obema rokama na krmilu 

in čim krajša pot čez cestišče (naravnost) ter na koncu zavoj 

 
 levi zavoj na Paplerjevo: pri vulkanizerju (vrata) pogled levo nazaj in nakazovanje 

smeri (leva roka) do prehoda za pešce ■  tam zaradi varnosti (grbine) prime krmilo ■  

po prehodu ponovno pogled levo – nazaj in nakazovanje smeri (leva roka) 

 
 desno ustavljanje pri ŠOLI: oba pogleda nazaj (L+D) ■  nakazovanje smeri (desna 

roka) ■  ustavljanje ■  sestop s kolesa  ■  prečkanje ceste čez prehod za pešce in prihod 

nazaj na start 

 

 

Na progi je kar nekaj PREHODOV ZA PEŠCE. Otroci naj bodo pozorni na pešce, ki čakajo 

pri prehodu, saj IMAJO PEŠCI PREDNOST! 

 

 

 

  Mentorici kolesarskega krožka za kolesarski izpit: 

       Polona Kohne  in Barbara Skopec Černigoj 

 


