
Kolesarski izpit za šestošolce v šolskem letu 2020/2021 

Učenci, ki so v lanskem šolskem letu obiskovali 5. razred in zaradi omejitev pri izvajanju šolskega dela 

zaradi virusa COVID-19, niso opravili kolesarskega izpita, imajo možnost izpit opraviti v tem šolskem letu. 

V mesecu septembru so imeli učenci možnost opraviti teoretični del kolesarskega izpita. Za vsak razred so 

bili objavljeni trije izpitni roki za vsak oddelek, učenci pa so po predhodnem dogovoru lahko skupine tudi 

menjali.  

Teoretični del kolesarskega izpita je do 1. oktobra 2020 opravilo 42 šestošolcev od 64.  

Praktični del kolesarskega izpita bo potekal v jesenskih mesecih v manjših skupinah (do 5 učencev). 

Obvezna bo 1 ura vožnje, po potrebi pa bomo vozili več. Kolesarski izpit bodo uspešno opravili vsi učenci, ki 

bodo pokazali dovolj prometnega znanja in spretnosti na kolesu.  

Učenci, ki so opravili teoretični del kolesarskega izpita, dobijo kolesarske izkaznice, katere starši podpišejo 

na hrbtni strani, na sprednjo stran desno spodaj pa prilepijo fotografijo učenca (fotografijo si lahko 

natisnejo tudi sami). Ko učenci vrnejo s strani staršev podpisano kolesarsko izkaznico na katero je 

prilepljena njihova fotografija, opravijo potrebno število ur vožnje s kolesom. Urnik voženj bomo delali 

sproti, saj bo zelo odvisen od vremenskih razmer. Vožnje bodo potekale v popoldanskem času, po potrebi 

pa tudi ob sobotah. 

Učenci za opravljanje kolesarskega izpita potrebujejo kolo, ki je opremljeno z obvezno opremo. Pred 

vožnjo po izpitni progi bo potekal pregled koles. Vsak kolesar potrebuje kolesarsko čelado. 

 

Po opravljenem kolesarskem izpitu priporočam, da starši tudi sami preverijo spretnosti njihovih otrok in jim 

z lastnim zgledom pomagajo premagovati strah in pridobivati pozitivne izkušnje v prometu. 
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Kolesarski izpit 

Proga 

Začetek poti je na šolskem dvorišču in 

poteka čez dovozne poti preko parkirišča do 

Antoličičeve ulice, kjer zavije levo proti 

Radvanjski cesti, tam zavije desno proti 

Livadni ulici, kjer zavije desno do Bettetove 

ulice, kjer zavije desno do Knafelčeve ulice, 

kjer zavije levo do Jakopičeve ulice, kjer 

zavije levo do Kardeljeve ceste, kjer zavije 

desno na kolesarsko stezo in se konča na 

šolskem dvorišču. 

Oprema kolesa 

1. Obvezna oprema: 
• Zavori, ki delujeta neodvisno na prednje 
in zadnje kolo, 
• spredaj luč bele barve za osvetljevanje 
ceste (ponoči oziroma v pogojih slabe 
vidljivosti), 
• zadaj rdeča luč in rdeč odsevnik, 
• rumeni odsevniki v pedalih, 
• rumeni bočni odsevniki, 
• zvonec. 

2. Dodatna oprema: 
• Blatniki, 
• torbica za orodje,  
• prtljažnik, 
• zračna tlačilka,  
• distančnik z odsevnikom, 
• torbe za prtljago,  
• ogledalo,  
• ključavnica … 

 

Učenci za opravljanje kolesarskega izpita potrebujejo kolo, ki je opremljeno z obvezno opremo. Pred 

vožnjo po izpitni progi bo potekal pregled koles. Vsak kolesar potrebuje kolesarsko čelado. 

 


