
   
 

Informacije za učitelje: Zgodaj na kolo 

Mlajši otroci 

Kolesarjenje je zanimivo in zdrav način gibanja. Vendar pa otroci mlajši od 6 let, ne morejo kolesariti 

povsod v prometu kot starejši otroci s kolesarskim izpitom. Za otroke do 6 leta starosti veljajo 

nekatere omejitve. Otrok do šestega leta starosti lahko kolo vozi le na pešpoteh ali v območju za 

pešce. Če ima spremstvo polnoletne osebe, sme kolesariti tudi v območju umirjenega prometa (1). 

Šele, ko je star osem let in ima opravljen kolesarski izpit, se lahko s kolesom samostojno poda tudi na 

cesto oz. v promet. V promet se lahko podajo tudi otroci od šestega do osmega leta starosti in otroci 

do 14. leta, ki nimajo opravljenega kolesarskega izpita, če so v spremstvu polnoletne osebe (1). Otroci 

kolesarski izpit sicer praviloma opravijo v četrtem razredu osnovne šole, ko dopolnijo 10 let (2). To je 

tudi priporočena starost za opravljanje kolesarskega izpita. 

 

Opravljanje kolesarskega izpita 

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za pridobitev kolesarkega izpita šole izhajajo iz Koncepta 

usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita (2). Na kratko pa usposabljanje za vožnjo kolesa 

obsega teoretični del, praktični del na poligonu in praktični del v javnem prometu. Učitelj, ki v 

osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, sme spremljati največ pet otrok hkrati, če so drugi 

vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo. Med opravljanjem kolesarskega izpita 

spremstvo učitelja ni potrebno, če so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno 

signalizacijo (1). Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli 

kolesarsko izkaznico. Vsebine usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita ter obrazec 

kolesarske izkaznice predpiše minister, pristojen za šolstvo (1). Kolesarska izkaznica je ponavadi 

otrokov prvi pridobljeni izpit in uradni dokument, ki ga opredeljuje Pravilnik o obrazcih javnih listin v 

OŠ (3). 

 

Oprema kolesa in kolesarjev 

Za otroke do 18. leta starosti je na kolesu obvezna uporaba kolesarske čelade. Obvezna pa je tudi za 

otroke, ki se na kolesu vozijo kot sopotniki (4). Seveda je uporaba kolesarske čelade priporočljiva za 

vse kolesarje, saj nam ob padcu zaščiti glavo, kjer se nahajajo centri za gibanje, ravnotežje, senzoriko, 

govor itd.  

Kolesar mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za 

osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo 

svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene 

ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike (4). Obvezna oprema 

kolesa zahteva tudi brezhibno zadnjo in sprednjo zavoro. Višino krmila in sedeža je potrebno 

ustrezno nastvaiti, imeti ustrezno napoljnene pnevmatike ter zvonec. Na kolesu je priporočljivo imeti 

tudi blatnike, ščitnik verige, prtljažnik ali nosilno košarico za prtljago. 



   
 
Na kolesu kolesarji ne smemo prevažati predmetov, ki bi jih ovirali pri vožnji (4). Namesto dežnika naj 

kolesarji uporabljajo dežno pelerino. Vrečk ne obešamo na krmilo, ampak jih damo v košaro na 

krmilu ali na prtljažniku zadaj. Torbice ne damo na eno ramo, ampak uporabimo nahrbtnik. 

Za kolesarje so priporočljiva športna oblačila, ki omogočajo dovolj prilagodljivosti. Oblačila naj bodo 

svetle barve, uporabijo lahko tudi odsevni brezrokavnik, da jih bodo vozniki prej opazili. Hlačnice je 

potrebno speti skupaj, lahko tudi z odsevnim trakom, da ne zaidejo med napere. 

 

Otroci kot sopotniki na kolesu 

Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež 

za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti 

otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da ustreza velikosti otroka, je trdno povezan s 

kolesom, je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti ter    

onemogoča poškodovanje otroka (4). Če je kolesu dodano priklopno vozilo ali kolesarska prikolica, 

mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da voznik kolesa lahko obvlada kolo in 

priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 

100 cm. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za 

priklopna vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana pozicijska svetilka, 

ki oddaja rdečo svetlobo. V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen 

v priklopnem vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok (4).   

Več informacij najdete na https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-kolesarjev/ 
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