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VSE O PROMETU NA OŠ JANKA 
PADEŽNIKA MARIBOR

 SPLETNA STRAN ŠOLE – VARNO V PROMETU

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA IN KOLESARSKI IZPIT 
V OSNOVNI ŠOLI

DNEVI DEJAVNOSTI, ki zajemajo prometne vsebine

VARNA MOBILNOST (v okviru RaP)

 UDELEŽBA NA PREVENTIVNIH AKCIJAH, TEKMOVANJIH O 

PROMETU, POSVETIH, PROJEKTIH

https://www.padeznik-mojasola.si/
https://www.padeznik-mojasola.si/ucenci/varno-v-prometu/


DNEVI DEJAVNOSTI 
(od 1. do 5. razreda)

Na kolesa in koleščka je dan dejavnosti, ki 
predstavlja vertikalno povezanost med vzgojno 

izobraževalnimi obdobji na tematiko varne 
mobilnosti.



• Dan dejavnosti lahko poteka kot športni dan.

• Poteka v obliki tekmovanja v spretnostnih poligonih na kolesu,
skirojih in rolerjih.

• Dejavnost se organizira tradicionalno vsako leto ob koncu
šolskega leta.

PRIMER DNEVA DEJAVNOSTI
Na kolesa in koleščka



• Učenci lahko ob predhodni prijavi tekmujejo na poljubnem
številu poligonov. So tudi predhodno obveščeni o pravilih
sodelovanja na posameznem poligonu.

• Spretnostne poligone postavimo na šolskem dvorišču. Gre
predvsem za razvijanje spretnosti, pravilnega odnosa do
gibanja, zdravja, potovanja v šolo in okolja, vse skupaj pa je
obogateno s tekmovalnim duhom.



• Učenci s pomočjo te dejavnosti hote ali nehote spoznavajo,
da so za urjenje spretnosti primerni poligoni in ne cesta, na
kateri moramo biti spretni, zbrani, nadvse pazljivi in
odgovornega vedenja, saj v prometu ni pomembno samo
gledati, ampak predvsem videti.

• Poseben poudarek je na varni zaščiti spretnostnega poligona
in ustrezni opremi sodelujočih učencev. Zavedamo se, da
skrb za varnost otrok ne dopušča nobenih napak, zato smo
vsi sodelujoči učitelji še posebej dosledni.

• Ob zaključku športne prireditve dobijo učenci povratno
informacijo o svojih dosežkih.



SPRETNOSTNI POLIGON

Motorične izkušnje

Motorične sposobnosti

1., 2., 3., 4., 5. razred

PROMETNI POLIGON

CPP

Spretnosti, veščine

3., 4., 5. razred



Spretnosti na kolesu, skiroju, rolki, rolerjih



SODELOVANJE NA KOLESARSKIH PROJEKTIH 
–

KOLESARSKI IZLET V LOKALNEM OKOLJU



RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) NA 
PADEŽNIKU

https://www.padeznik-mojasola.si/rap/kaj-je-rap/

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole, v katerega se 
vključujemo v šolskem letu 2021/2022, je omogočiti vsakemu učencu zdrav
in celostni osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, 

interesi, talenti in potrebami, hkrati pa omogoča tudi bolj poglobljeno
spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in 

razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar
pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev

osnovnošolskega programa v celoti.

VARNA MOBILNOST 

(v okviru RaP)



Razširjeni program zajema dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

• neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika),

• neobvezni izbirni predmet tuji jezik,

• interesne dejavnosti,

• pevski zbor,

• dopolnilni pouk,

• dodatni pouk,

• individualno in skupinsko pomoč,

• podaljšano bivanje,

• jutranje varstvo,

• kolesarski izpit (5. razredi),

• projekt “Zdrav življenjski slog” …



KOLESARSKI IZPIT 
(teoretični del)

• Udeleženci: peti razred.

• Usposabljanje učencev za vožnjo kolesa (vožnjo v cestnem prometu) in 
kolesarski izpit izvaja učitelj v osnovni šoli, ki je uspešno opravil izobraževanje
za izvajalce programa po katalogu

• Poteka v strnjeni obliki (2 šolski uri/teden) na razred.

• Delo z avtorskimi viri: prometnikvizOSjpadeznikmb (1).pps

• Uporaba SIO portala - videokotiček https://resitve.sio.si/kolesarski-izpit-
teorija/

• Skupna navodila za delo in urjenje v Simulaciji izpita (računalniški del) 
https://resitve.sio.si/kolesar/

prometnikvizOSjpadeznikmb (1).pps
https://resitve.sio.si/kolesarski-izpit-teorija/
https://resitve.sio.si/kolesar/


KOLESARSKI IZPIT 
(praktični del)

• Razvijanje spretnosti.

• Vaje za varno vključevanje s kolesom v promet.

• Vožnja na prometnem poligonu.

• Vožnja na javnih prometnih površinah.

• Po uspešno opravljenem preverjanju znanja in praktičnih sposobnosti za 
samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu, dobi učenec kolesarsko 
izkaznico. 



KOLESARSKI IZPIT 
(praktični del)

• Pregled kolesa in praktični nasveti

• Prometni poligon

• Spretnostni poligon

• Vožnja po prometnicah (skupina po 5)

• Izpitna vožnja (šolska komisija in prometna policija)



RAZŠIRJEN PROGRAM
VARNA MOBILNOST

VARNA MOBILNOST (kot interesna dejavnost v 
sklopu projekta RAP)

 2. – 7. razreda

 Teoretične in praktične vsebine

 Delo na terenu

 Delo v skupinah

 Natečaji, srečanja

 Izvajalec: 



PRAKTIČNI PRIMERI

2. - 3. razred

Moja pot do šole 
(prehodimo)

Igramo se vloge

Prometni arhitekt

Učim se rolati, učim se  
kolesariti

Mladi raziskovalec

Prometni detektiv

4. – 7. razred

Opazovanje prometa

Film o prometu

Pogled skozi oči kolesarja in 

voznika 

Mladi raziskovalec

Prometni detektiv

Šolski novinar

Načrt moje poti v šolo

Moj dnevnik (km, čas, kraji, 
slike)

Spretnosti na kolesu, skiroju,

rolki, rolarjih



Prometni detektiv



Moja pot do šole 

Prehodimo skupaj



Mladi raziskovalec



Šolski novinar



Pogled skozi oči kolesarja in voznika 



Udeležba na preventivnih akcijah



Ogled dobrih praks trajne mobilnosti po svetu



Igramo se promet



Obisk policista v 5. razredu



Predstavitev predlogov v 

prizadevanju po čimbolj 

varnem prometnem 

udejstvovanjem v Mariboru.

Okrogla miza ob Svetovnem 

dnevu spomina na žrtve 

prometnih nesreč.

Udeležba na posvetih



S pomočjo teorije spoznavamo načine 

gibanja, njihove prednosti in slabosti. 



Promocija gibanja

BISTVO: Učencem predstaviti in jih spodbuditi h gibanju, 

na podlagi poznavanja dejstev o gibanju in trajnostni 

mobilnosti - podlaga za kasnejše praktično 

uresničevanje.  


