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Varno kolo
Učno gradivo za starejše otroke

Javna agencija za varnost prometa

Obvezna oprema kolesarja je čelada. 

Kako mora biti opremljeno kolo?

Delujoče zavore spredaj in zadaj.

Delujoča bela luč spredaj in rdeča luč zadaj.

Rumeni ali oranžni odsevniki na pedalih.

Rumeni ali oranžni odsevniki na naperah.

Zvonec.
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Kaj pomeni tehnično brezhibno kolo?

- Brezhibna sprednja in zadnja zavora,

- delujoča bela luč spredaj, rdeča zadaj,

- odsevniki na pedalih in na naperah (bočni),

- primerno nastavljena višina krmila in sedeža,

- ustrezno napolnjene pnevmatike,

- zvonec. 

Pregled kolesa
- Preveri na svojem kolesu, če ima 

vso potrebno opremo 

- Pomagaj si s Poročilom o pregledu 

kolesa

- Če je tvoje kolo ustrezno 

opremljeno prejme nalepko Varno 

kolo (dobiš jo pri učitelju v šoli)

- Spomladi priporočamo, da dobro 

preveriš delovanje zavor, luči, 

očistiš kolo ter preveriš velikost 

(morda si čez zimo zrasel) 
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Kaj je še priporočljivo imeti na kolesu?

- Blatnike, ščitnike verige, prtljažnik ali košarico za 

prtljago.

- Kolo je potrebno vzdrževati, čistiti.  

V nahrbtniku.

V košarici.

Nikoli ne obesimo vrečk in torbic na krmilo, na eno ramo. Večjih 

predmetov, ki ovirajo kolesarja in druge, ne prevažamo na 

kolesu.

Kako prevažamo predmete na kolesu?
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Oblečemo svetla, opaznejša in udobna oblačila, lahko tudi 

športna.

Hlačnice spnemo z odsevnim trakom.

Priporočljiv je odsevni brezrokavnik.

Nosimo vidno čelado (svetlih barv).

Prižgemo luči na kolesu in na čeladi

(v dežju, mraku, ponoči).

V dežju nosimo svetlo dežno pelerino 

(ne dežnika!).

Kako kot kolesarji poskrbimo za večjo 

vidnost?

- Pravilno pripnemo kolesarsko čelado.

- Vozimo po kolesarski stezi, poti (če je ni, ob 

desnem robu vozišča).

- Upoštevamo prometna pravila in predpise. 

Predvidimo ravnanje drugih v prometu.

- Pri zavijanju v križišču jasno nakažemo smer, se 

pravilno razvrstimo, upoštevamo pravila 

prednosti.

- Smo vidni v prometu (prižgana luč ponoči, svetla 

oblačila...)

- Ne vozimo v nasprotni smeri vožnje!

Katera osnovna pravila morajo 

upoštevati kolesarji?
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– Poznamo prometne znake in pravila

– Kolesarimo po kolesarskih stezah, ob robu 

cestišča

– Otroci do 6. leta v spremstvu po pločniku in peš 

površinah

– do opravljenega kolesarskega izpita ali 14. leta 

kolesari v spremstvu odraslih

– na kolesu in mopedu je obvezna čelada

– ponoči, v mraku obvezno LUČI

Kolesarska steza 
ali pot

Prepovedan promet 
za kolesa

Kako varno kolesarimo?

Oglej si video
Varno s kolesom v prometu https://youtu.be/jUJC9riCdDA

Kaj veš o prometu Kolesar? https://youtu.be/9PoX-XyJAho

Napake kolesarjev in predvidevanje  https://youtu.be/8v3pJjeJPNY , 

https://youtu.be/YY5nSU69884

Nasmej se https://youtu.be/L8wuuzeyx-0

https://youtu.be/jUJC9riCdDA
https://youtu.be/9PoX-XyJAho
https://youtu.be/8v3pJjeJPNY
https://youtu.be/YY5nSU69884
https://youtu.be/L8wuuzeyx-0

