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POVZETEK 

Prostorske predstave učencev se razvijajo počasi. Učenci v 4. razredu pri pouku družbe 

usmerjeno obravnavajo delo z zemljevidom, kar se nadaljuje v 5. razredu. Prav tako v 4. 

razredu že potekajo teoretični preizkusi prometnega znanja za kasnejši praktični kolesarski 

izpit, ki ju v šolah izvajajo v 4. ali 5. razredu. 

Teoretični del magistrskega dela zajema razlago pojmov prostorske predstave in kartografsko 

opismenjevanje učencev. Prav tako je opisan in razložen celoten potek kolesarskega izpita pri 

nas in v državah Nizozemska, Velika Britanija in Avstrija, izpostavljene pa so tudi značilnosti 

slikovnega gradiva v učnem gradivu za učence. 

V magistrskem delu smo si zastavili pet ciljev: (1) ugotoviti, kakšne prostorske predstave 

imajo o znanem okolju učenci 4. in 5. razredov, (2) ugotoviti, ali obstaja statistično 

pomembna povezava med prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo reševanja pisnih 

nalog na kolesarskem izpitu, (3) analizirati slikovno gradivo v pisnih nalogah kolesarskega 

izpita, (4) ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja 

pisnih nalog in različnimi vrstami slikovnega gradiva in (5) ugotoviti, ali obstaja statistično 

pomembna povezava med končnim uspehom učencev v preteklem šolskem letu pri predmetih 

spoznavanje okolja/družba in matematika ter uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na 

kolesarskem izpitu. V raziskavo je bilo vključenih 108 učencev 4. in 5. razreda izbrane 

osnovne šole z Dolenjske. Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. 

Podatke smo zbrali s tehniko anketiranja, tehniko preverjanja znanja in analizo slikovnega 

gradiva. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se med učenci 4. in 5. razreda ne pojavljajo razlike v 

njihovih prostorskih predstavah. Pri risanju zemljevidov se je izkazalo, da so jih v povprečju 

bolje risali petošolci kot četrtošolci. Vsi imajo največ težav z lego in razporeditvijo, 

razdaljami in velikostmi ter upoštevanjem drugih elementov zemljevida, kot so naslov, avtor, 

merilo, legenda itd., največ poudarka pa so dajali objektom na začetku in koncu poti. Z 

raziskavo smo dokazali, da prostorske predstave ne vplivajo na uspešnost učencev pri pisnih 

nalogah za teoretični del kolesarskega izpita. Pri tem smo ugotovili, da je bila večina učencev 

4. in 5. razreda pri pisnih nalogah za teoretični del kolesarskega izpita neuspešnih. Prav tako 

ni povezanosti med uspešnostjo reševanja pisnih nalog in realnostjo slikovnega gradiva pri 

nalogah. Statistična povezanost se je pokazala med uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih 

nalog  in končnim uspehom v prejšnjem šolskem letu pri spoznavanju okolja/družbi in 



matematiki. Boljši kot je bil končni uspeh pri omenjenih predmetih, večja je bila uspešnost pri 

pisnih nalogah za kolesarski izpit.  

 

Ključne besede: kolesarski izpit, prostorske predstave, slikovno gradivo, razredni pouk, 

zemljevidi 

  



ABSTRACT 

Pupils develop their spatial cognition skills gradually and slowly. They have guided work 

with maps in the 4th grade, which continues in the 5th grade. They also do theoretical part of 

bicycle license test in the 4th grade, preparing them for the practical part of the test in the 4th 

and 5th grade.  

The theoretical part of my master’s thesis deals with the explanation of the spatial cognition 

terminology and teaching directional skills. I also explained and described the procedure of 

bicycle license tests in Slovenia, the Netherlands, Great Britain and Austria, as well as 

characteristics of visual material in their study material.  

My master’s thesis was based on five goals: (1) to find out what are spatial cognition skills of 

pupils in the 4th and 5th grade, regarding their known surroundings, (2) to find out if there is 

any statistically significant correlation between spatial cognition skills and test results of the 

theoretical part of bicycle license test, (3) to analyze visual material in written tasks of the 

bicycle license test, (4) to find out if there is any statistically significant correlation between 

success at the test and different kinds of visual material, and (5) to find out if there is any 

statistically significant correlation between the final grade at Mathematics and Environmental 

Science and the success at written tasks of the bicycle license test. Our research included 108 

pupils of a chosen elementary school in Dolenjska Region. We used the causal 

nonexperimental method of research. We gathered the data using interviews technique, tests 

technique and analyses of visual material.  

The results have shown that there are no differences between pupils in the 4th and 5th grade 

regarding their spatial cognition skills. Pupils in the 5th grade were better at map drawing. 

They all have most problems with positioning, distances, sizes and with considering other 

map elements, namely the title, the author, the scales, the legend etc. They gave most 

emphasis on the objects at the beginning and end of the way. Our research has proved that 

spatial cognition does not influence pupils’ success at the written theoretical part of bicycle 

license test. At the same time, the results have shown, that most of the 4th and 5th-grade 

pupils were unsuccessful at the test. There was no correlation between success at written tasks 

and the reality of visual material of that tasks. There was a statistically significant correlation 

between pupils’ success in written tasks and their final grade of the previous year at 

Environmental Science and Mathematics. The better their final grades were, the higher were 

the results of the bicycle license test. 



Key words: bicycle license test, spatial cognition, visual material, first cycle of elementary 

school, maps 
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1 UVOD 

Tako kot odrasli opravimo izpit, da smo sposobni za vožnjo avtomobila, tudi otroci opravijo 

izpit, ki služi kot dokaz sposobnosti za vožnjo s kolesom.  

Učenec, ki se želi voziti s kolesom, mora imeti ustrezno razvite motorične, psihosocialne in 

kognitivne spretnosti. Med kognitivne spretnosti sodijo tudi prostorske predstave, da se 

učenec uspešno znajde v zunanjem prostoru. Tekom študija smo opazili, da imajo mnogi 

učenci težave s prostorskimi predstavami in da je spodbujanje razvoja le-teh zahtevno tudi za 

učitelje.  

V teoretičnem delu smo predstavili in razložili pojem prostorske predstave, hkrati pa razložili 

razvoj z vidika različnih raziskovalcev, kot sta Piaget in Caitling. Predstavili smo tudi 

kartografsko opismenjevanje učencev, ki ima velik vpliv na razvoj prostorskih predstav. Poleg 

tega smo opisali potek kolesarskega izpita in ga primerjali z drugimi državami po svetu, kot 

so Nizozemska, Velika Britanija in Avstrija. Razložili smo pomen in namen slikovnega 

gradiva pri oblikovanju prostorskih predstav in pri kolesarskem izpitu. 

Empirični del vključuje raziskavo o prostorskih predstavah učencev 4. in 5. razreda ter o 

uspešnosti teh učencev na teoretičnem delu kolesarskega izpita. V raziskavo je zajeta analiza 

zemljevidov znane okolice, ki so jih narisali učenci. Učencem izbrana pot ni bila tuja, saj 

imajo s tem okoljem vsakodnevno izkušnjo. Namen naše raziskave je bil, da ugotovimo 

morebitno povezavo med prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo pri reševanju 

pisnih nalog za teoretični del kolesarskega izpita, da ugotovimo, ali se med učenci 4. in 5. 

razreda pojavljajo očitne razlike v prostorskih predstavah. Ugotoviti smo želeli tudi, kakšna je 

uspešnost učencev na teoretičnem delu kolesarskega izpita in najti povezavo med končnim 

uspehom učencev pri predmetih spoznavanje okolja/družba in matematika v prejšnjem 

šolskem letu in ugotovljeno (ne)uspešnostjo na teoretičnem delu kolesarskega izpita. Analiza 

slikovnega gradiva v preizkusu bi nam lahko odkrila morebitne vzroke za uspeh oziroma 

neuspeh učencev pri posameznih nalogah v preizkusu. Z raziskavo smo želeli učiteljem 

ponuditi vpogled v razvoj prostorskih predstav njihovih učencev in v področja, ki so pri 

učencih še šibka. Želeli smo jim olajšati delo in jih opozoriti na pomembne vsebine, pri 

katerih bo potrebno več truda, razlage in utrjevanja ter tako izpite, kot je npr. teoretični del 

kolesarskega izpita, narediti manj stresne za učitelje in učence.  
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I  TEORETIČNI DEL 

2 PROSTORSKE PREDSTAVE UČENCEV 

2.1 PROSTORSKA INTELIGENTNOST 

Znani ameriški psiholog Howard Gardner je zasnoval model raznoterih človekovih 

sposobnosti/zmožnosti oziroma inteligentnosti. Opredelil jih je 7 in zajemajo različna 

področja delovanja. Vseh 7 inteligentnosti uporabljamo za reševanje resničnih življenjskih 

problemov in tudi zato, da si zastavljamo nova problemska vprašanja. Med 7 inteligentnosti 

Gardner uvršča: jezikovno, glasbeno, logično-matematično, telesno-gibalno, medosebno, 

notranjo osebno in prostorsko inteligentnost (Marentič Požarnik, 2016). 

Marentič Požarnikova (2016, str. 147) navaja Gardnerjevo definicijo prostorske 

inteligentnosti, ki zajema »znajdenje v prostoru.« Yilmaz (2009, str. 83) opiše prostorsko 

sposobnost, kot sta jo opredelila Linn in Petersen (1985), ki zajema »sposobnost v 

reprezentaciji, transformiranju, generiranju in priklicu simbolnih, nejezikovnih informacij.« 

Lohman (1993) definira prostorsko sposobnost kot »zmožnost generiranja, ohranitve, 

zamenjave in transformacije dobro strukturiranih prostorskih slik (Yilmaz, str. 84).« 

Yilmaz (2009) navaja Oliveirin povzetek (2004), da kljub temu da se pod različnimi 

poimenovanji navaja podobna definicija, ostajajo komponente prostorske sposobnosti enake v 

opisu pod različnimi imeni. Raziskovalci prostorske sposobnosti so mnenja, da je prostorska 

sposobnost pomembna komponenta intelektualnosti. Prostorska predstava namreč ni enotna 

tvorba, ampak je kombinacija različnih sposobnosti, npr. uporabe zemljevidov, reševanja 

geometrijskih vprašanj, razumevanja dvodimenzionalnosti in tridimenzionalnosti … (Linn in 

Petersen, 1985, v Yilmaz, 2009).  

Gardner meni, da imajo vsi ljudje prostorsko inteligentnost, potrebno jo je le razviti 

(Yenilmez in Kakmaci, 2015). Prostorska inteligentnost pomaga posameznikom tudi pri 

razumevanju posameznega področja matematike (Usiskin, 1987, v Yenilmez in Kakmaci, 

2015). Sposobnost prostorskih predstav je npr. potrebna pri geometrijskih vsebinah (Olkun, 

2007, v Yenilmez in Kakmaci, 2015). 

Ko je Gardner analiziral izobraževanje v različnih družbah in obdobjih, je prišel do zaključka, 

da v šolah močno prevladuje spodbujanje in razvijanje logično-matematične inteligentnosti in 



3 

 

jezikovne inteligentnosti, vendar pa meni, da so družbi potrebni ljudje, ki imajo razvitih vseh 

7 inteligentnosti (Marentič Požarnik, 2016). Tako Yenilmez in Kakmaci (2015) poudarjata, da 

bi morali biti učitelji pozorni na Gardnerjev model sedmerih inteligentnosti in v skladu s tem 

tudi poučevati.  

 

2.2 KOMPONENTE PROSTORSKE INTELIGENTNOSTI 

Sestavni del prostorske inteligentnosti so prostorske predstave (Schaik, 2008, v Kušar, 2010). 

J. P. Guilford (Kušar, 2010, str. 46) je leta 1996 določil 4 dejavnike prostorskih predstav:  

1. orientacijo v prostoru, zmožnost zaznav tridimenzionalnega prostora in objektov, 

prikazanih na dvodimenzionalnem mediju, 

2. zmožnost predstavitve tridimenzionalnega objekta na dvodimenzionalni medij, 

zmožnost določitve celotne kompozicije na osnovi poznavanja delcev, 

3. zmožnost iskanja prostorskih rešitev s pomočjo skic, sposobnost izražanja v 

tridimenzionalnem prostoru po verbalnih navodilih, 

4. zmožnost hitrih zaznav in obnašanja v prostoru. 

 

McGee je združil Guilfordove komponente in določil zgolj dve: prostorsko vizualizacijo in 

prostorsko orientacijo. Lohman se s tem ni strinjal, saj je bil mnenja, da obstajajo 3 

komponente prostorske sposobnosti: prostorska vizualizacija, prostorska orientacija in hitrost 

rotacije. Zadnja komponenta je tako zajemala rotacijo predmeta oziroma pogled z različnih 

strani na določen predmet (Yilmaz, 2009). 

Kasneje je obsežnejšo raziskavo o tem izvedel John Carroll, ki je določil 5 komponent: 

prostorska vizualizacija, prostorski odnosi, hitrost zaključkov, fleksibilnost zaključkov in 

hitrost percepcije (Carroll, 1993, v Yilmaz, 2009). Dodajanje in odvzemanje komponent še 

danes ni zaključeno in se to področje še raziskuje (prav tam).  

Allen (2003, v Yilmaz, 2009) je razdelil prostorsko sposobnost v 3 podskupine:   

identifikacija objekta, lociranje objekta in orientacija potnika. Prva tako zajema vprašanje 

»Kaj je to?«, druga »Kje je to?« in tretja podskupina »Kje sem jaz?« 
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2.3 RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV 

V javnosti je že splošno znano, kakšen pomen imajo prostorske predstave za naše vsakdanje 

življenje, zato so nepogrešljive. Poleg uporabe v našem vsakdanjiku so potrebne tudi za 

določena specifična področja, npr. arhitekturo, gradbeništvo, promet, strojništvo, prav tako pa 

brez njih ne gre niti v vojski in športu. Boljše prostorske predstave omogočajo tudi 

učinkovitejši proces dela,  več inovacij in posledično boljše finančno stanje in napredek 

podjetja, če le-to dela na izboljšanju prostorskih predstav svojih zaposlenih, kar so že 

ugotovili v nekaterih razvitejših gospodarskih družbah (Kušar, 2010). 

Javnost je menila, da so prostorske predstave, ki so sestavni del prostorske inteligentnosti, 

prirojene sposobnosti, vendar raziskovalci menijo, da ni tako (Gorska, 2005, v Casey in sod., 

2008, v Kušar, 2010). Kušar (2010) je v svoji raziskavi povzel Gorska (2005) in Caseya s 

sodelavci (2008), ki so trdili, da človek prostorske predstave razvija vse življenje, najbolj 

aktiven pa je ta proces v mladosti. 

 

2.3.1 RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV PO PIAGETU 

Razvijanje prostorskega mišljenja je pritegnilo interes nekaterih raziskovalcev, kot sta Piaget 

in Inhelder (Rosser, 1995, v Yilmaz, 2009). Jean Piaget meni, da je inteligentnost »struktura, 

ki se postopno razvija in ki človeku omogoča prilagajanje zunanjemu svetu« (Marentič 

Požarnik, 2016, str. 141). Marentič Požarnikova (2016) je opisala njegove 4 glavne 

ugotovljene stopnje razvoja mišljenja: 

1. SENZOMOTORIČNA STOPNJA: traja od rojstva do 2. leta starosti in na tej stopnji 

otrok sprejema in predeluje zaznave ter usklajuje fizične aktivnosti. Postopno ugotovi, 

da so predmeti stalni, čeprav jih kdaj ne vidi in stvari si še ni zmožen predstavljati. 

Probleme rešuje s praktičnim poskušanjem; 

2. STOPNJA PREDOPERATIVNEGA MIŠLJENJA: traja od 2. do 7. leta starosti in 

na tej stopnji otrok že začne razvijati predstave, pojavi pa se tudi ireverzibilnost 

mišljenja in otrok ni zmožen v zavesti ohraniti dveh dimenzij hkrati. Je egocentričen, 

saj se ni zmožen postaviti v gledišče druge osebe razen sebe; 

3. STOPNJA KONKRETNIH OPERACIJ: traja od 7. do 12. leta starosti in na tej 

stopnji otrok začne z reverzibilnostjo mišljenja ter je tako sposoben v mislih obdržati 

dve ali več dimenzij/sprememb/značilnosti hkrati. Sposoben je konservacije (ohranitve 

mase, prostornine, števila) in klasifikacije (zmožnost razporejanja predmetov po 
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njihovih lastnostih). Pojmi in mišljenje je vezano še na konkretne predmete in 

izkušnje; 

4. STOPNJA FORMALNIH OPERACIJ: traja od 12. leta starosti dalje in na tej 

stopnji otrokovo mišljenje ni vezano zgolj na konkretne izkušnje/predmete, ampak 

lahko upravlja tudi z besednimi in drugimi simboli. Razvije se hipotetično mišljenje in 

sklepanje, prav tako pa lahko razmišlja o svojem lastnem mišljenju. Pojme lahko 

pridobi tudi na osnovi definicij, če razume posamezne dele definicije. 

 

Razvoj mišljenja pa poteka postopno in posamezne faze se med seboj prepletajo, predno 

preide otrok v celoti v naslednjo fazo (Marentič Požarnik, 2016). Prav tako je Piaget v svojem 

delu menil, da tudi razvoj prostorske sposobnosti poteka po določenih starostnih obdobjih in 

da otrokove prostorske predstave ne dosežejo abstraktne faze pred 11. letom starosti (Piaget in 

Inhelder, 1967, v Yilmaz, 2009).  

Prostorsko sposobnost sta Piaget in Inhelder (1967, v Yilmaz, 2009) delila na dva tipa, in 

sicer: perceptualno prostorsko sposobnost in konceptualno prostorsko sposobnost. Prva 

zajema zmožnost zaznave prostorskih odnosov med objekti, druga pa zmožnost oblikovanja 

in upravljanja, ravnanja z modelom okolja v mislih. Oba sta skozi svoje raziskave ugotovila, 

da gredo otroci v razvoju prostorske sposobnosti skozi 3 faze: 

1. PREDOPERACIONALNA FAZA: traja do 6. leta starosti in otroci so v fazi 

egocentričnega razumevanja prostora. Razumejo omejene topološke prostorske 

značilnosti (ločevanje, bližina, odprto/zaprto); 

2. FAZA KONKRETNIH OPERACIJ: traja med 7. in 9. letom starosti, v tej fazi pa so 

otroci že sposobni predstavljanja pogleda in orientiranja izven sebe ter tako niso več v 

fazi egocentričnega razumevanja prostora. Razumejo kompleksnejše topološke 

prostorske značilnosti (zadaj/spredaj, levo/desno, vrstni red); 

3. FAZA FORMALNIH OPERACIJ: se začne okrog 11. leta starosti in v tej fazi 

otroci razvijejo koordiniran okvir referenc, kjer se poti posameznika združijo s 

poznanimi lokacijami v okolici. Razumejo evklidske prostorske odnose (ocena 

približne razdalje v ravnini). 
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Stopnje so zelo podobne stopnjam razvoja mišljenja in tako kot za njih velja tudi za te, da se 

iz ene stopnje na drugo ne prehaja stopničasto, temveč se prekrivajo (Labinowicz, 1989, v 

Premrl, 2017). Prav tako velja za stopnje razvoja prostorskih predstav kot za stopnje razvoja 

mišljenja, da nekateri posamezniki nikoli ne dosežejo zadnje faze/stopnje formalnih operacij 

(Labinowicz, 1989, v Premrl, 2017; Marentič Požarnik, 2016).  

Huttenlocher in Newcombe (2000, v Yilmaz, 2009) sta kasneje raziskala, da se prostorske 

predstave oblikujejo že v zgodnejši starosti, kot je opredelil Piaget. Ugotovila sta, da 6-

mesečni dojenčki že razvijajo prostorske predstave, ko spremljajo smeri premikanja predmeta, 

kar pokažejo s premikanjem glave. 18-mesečni otroci pa so že sposobni razumeti in usmerjati 

po zelo preprostih poteh. Njuna kritika Piageta je bila, da so 2 leti stari otroci že zmožni 

uporabljati informacije o razdaljah od znamenitosti, da lahko definirajo svojo lokacijo, za kar 

je Piaget predvidel, da otroci niso zmožni do starosti 9 ali 10 let. Pri 3 letih pa naj bi bili že 

sposobni uporabe preprostih kart in modelov. Piagetovo razmišljanje pa je kritizirala tudi I. 

Hergan (2013), saj je mnenja, da se je Piaget pri svojem raziskovanju omejil na prostorsko 

orientacijo na papirju ali na mizi, ne pa toliko na sam prostor v naravi/poseljenem 

območju/zaprtem prostoru.  

 

2.3.2 RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV PO CAITLINGU 

Da otrok razume zemljevid, sta po Caitlingovem (1979) mnenju potrebni dve sposobnosti, 

kognitivna »prostorska« sposobnost in sposobnost branja zemljevidov. Sposobnost branja 

zemljevidov vsebuje razlago že v poimenovanju, saj ta da otroku možnost, da zemljevide bere 

in jih interpretira. Kognitivna »prostorska« sposobnost pa da otroku možnost, da razume 

prostorske odnose v svojem okolju in lahko rešuje prostorske probleme, ki prav tako zadevajo 

njegovo vsakodnevno okolje (Umek, 2001b). 

Caitling (1979) je izvedel raziskavo, v kateri je preučil narisane zemljevide otrok in tako kot 

Piaget razvil 3 stopnje razvoja sposobnosti razumevanja prostora: 

1. EGOCENTRIČNO RAZUMEVANJE PROSTORA: na tej ravni so šestletniki. Ti 

rišejo zemljevide okrog osrednje risbe doma, zemljevid pa je zgolj neko nizanje 

značilnih cest, točk; 

2. OBJEKTIVNO RAZUMEVANJE PROSTORA: na to raven pridejo otroci okrog 7. 

leta. Ti že rišejo boljše zemljevide, saj so zmožni prostorsko prikazati že nekaj drugih 
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predelov domačega okolja, ne zgolj svoj dom. Nekateri predeli so lahko že dokaj 

natančni, med posameznimi predeli pa ni ustreznih prostorskih odnosov; 

3. ABSTRAKTNO RAZUMEVANJE PROSTORA: to raven navadno dosežejo otroci 

po 10. letu starosti. V tem obdobju njihova risba postane zemljevid, saj razumejo, da 

je lahko pravi zemljevid le takrat, ko vsebuje vse sestavne dele (prav tam). 

 

Caitling (1998, v Hardwood in M. Usher, 1999, v Premrl, 2017) je analiziral zemljevide 9 in 

10 let starih otrok, ki so jih narisali pred poučevanjem in po njem. Kljub temu da v raziskavi 

ni podal razvrstitve narisanih zemljevidov v posamezne ravni razumevanja prostora otrok, je 

ugotovil, da čeprav so otroci risali pred poučevanjem slikovni zemljevid, mešani zemljevid ali 

pa slikovno upodobitev, so po njem vsi narisali zemljevide in uporabili naučeno.  

Yilmaz (2009) je v svoji raziskavi povzel ugotovitve po Maccobyu in Jacklinu (1974), ki sta z 

raziskavami ugotovila, da se razvoj prostorskih predstav razlikuje med deklicami in dečki. 

Leta 1988 je tudi Ben-Haim s svojo študijo ugotovil, da se pojavljajo razlike v prostorskih 

predstavah med dečki in deklicami pred poučevanjem, ko pa je bilo poučevanje o prostorskih 

predstavah izvedeno, so se razlike izravnale (Yenilmez in Kakmaci, 2015). Prostorske 

sposobnosti se ni mogoče naučiti s prakso, v določenem času se jo da izboljšati in pri tem 

imajo učitelji velik vpliv (prav tam). 

Kušar (2010) je v svoji raziskavi zaznal, da je upadla raven prostorskih predstav študentov 

Fakultete za arhitekturo, predvsem pri moški populaciji. Slabšanje prostorsk ih predstav vpliva 

tudi na slabšanje na vseh področjih, kot so tehnični poklici, promet, arhitektura ipd., kjer se ta 

sposobnost še kako potrebuje (prav tam). Tako apelira, da je potrebno najti mehanizme, ki bi 

izboljšali stanje, ti pa delujejo predvsem v okviru izobraževalnega procesa, saj je, kot je bilo 

že nekajkrat omenjeno, najboljši čas za izboljšanje prostorskih predstav ravno v času mladosti 

(prav tam). 

 

3 KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE 

Kartografska pismenost je del splošne pismenosti. Spada tudi v eno izmed podkategorij 

grafične pismenosti, ki zahteva branje in razumevanje grafov, tabel, skic, diagramov, 
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fotografij itd., med naštete pa sodi tudi sposobnost branja in razumevanja načrtov in 

zemljevidov (Hergan, 2013). 

»Kartografska pismenost se nanaša na pojem karte (zemljevidi)« (Hergan in Umek, 2011, str. 

404). Različni avtorji opredeljujejo različne tehnike in spretnosti branja zemljevida in večina  

se strinja v tem, da med njih uvrščajo »razumevanje perspektive, razdalje, merila, prostorskih 

razmerij, kartografskega jezika (znaki/simboli, napisi, legenda) in orientacije (določanje 

smeri, lege)« (Hergan in Umek, 2011, str. 404–405). Te spretnosti in tehnike branja nam 

pomagajo pri komunikaciji, saj so zemljevidi eno izmed sredstev komunikacije (Umek, 

2001b). 

Znanje posameznika o uporabi zemljevida je namen samega kartografskega opismenjevanja. 

Ker so zemljevidi del našega vsakdanjika, je pomembno, da jih zna posameznik brati in 

uporabljati (Hojnik in Hus, 2002, v Premrl, 2017).  

Uspešnost tega je odvisna od številnih dejavnikov, ki jih navaja tudi Umek (2001b, str. 12): 

 razvoj kartografskih spretnosti je postopen in se začne v zgodnjem otroštvu, 

 je odvisen od vrste in raznolikosti otrokovih izkušenj, 

 je odvisen od kognitivnega razvoja in zrelosti, 

 je odvisen od kakovosti zemljevidov, pripravljenih za otroke, ter okoliščin, v katerih 

jih uporabljamo, 

 je odvisen od zunanjih vzpodbud in podpore razvoja kartografskega opismenjevanja. 

 

Različne raziskave dokazujejo, da so otroci sposobni uporabljati zemljevide že v predšolskem 

obdobju, vendar je v tem obdobju razumevanje le-teh še nepopolno in ni dokončno razvito. 

Prav tako so te raziskave v podporo sklepu, da zgodnejše srečanje in uporaba različnih 

zemljevidov ter prikazov površja pripomore k boljši predstavi otrok (Hergan in Umek, 2011). 

 

3.1 ZEMLJEVID 

Po mnenju M. Umek (2001b, str. 7) so »zemljevidi […] zelo kompleksne risbe, katerih branje 

in risanje zahteva precej znanja.« V svojem delu je M. Umek (2001b) navedla kar nekaj 

definicij zemljevida: 
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 »risba v določenem razmerju pomanjšanega zemeljskega površja, ponavadi  gledanega 

iz zenita, prenesenega na ravno ploskev na podlagi matematično zasnovane projekcije 

in za boljše razumevanje pojavov, opremljene z določenimi dogovorjenimi simboli in 

napisi« (str. 7, po Vrišer, 1969, str. 240–241); 

 »zemljevid, geografska karta, pomanjšan in z dogovorjenimi znaki upodobljen prikaz 

zemeljskega površja« (str. 8, po Leksikoni CZ – geografija, 1977, str. 267); 

 »karta je pomanjšan in posplošen prikaz Zemlje ali pa samo dela zemeljske površine v 

določenem merilu in kartografski projekciji« (str. 8, po Kvamme in sodelavci, 1997, 

str. 464); 

 »zemljevidi [so] poseben način predstave sveta z uporabo posebnih dogovorov in 

simbolov ter odražajo prostorske odnose, ki so prisotni v okolju« (str. 8, po Spencer, 

1989, str. 130); 

 »zemljevid je pomanjšana abstrakcija realnosti [-] [j]e predstavitev izbranih pojavov 

dela zemeljskega površja […]« (str. 8, po Boardman, 1983, str. 17). 

 

Načrt in zemljevid pa sta različna pojma, saj M. Umek (2001a) opredeljuje, da lahko načrt 

prikazuje poleg območja tudi predmete, ki so večinoma v velikem merilu, prikazani pa so v 

različnih perspektivah. Prav tako se razlikuje tudi prikaz, saj so objekti v načrtih območij 

prikazani navadno v tlorisu, medtem ko so pri zemljevidih ti prikazani z znaki. Tako se pojma 

deloma prekrivata, v posameznih elementih pa sta si različna. 

 

3.2 SESTAVINE ZEMLJEVIDA 

Temeljni kartografski pojmi so naslednji: perspektiva, orientacija, merilo, kartografski znaki 

in relief (Umek, 2001b). Vsak posamezen pojem zahteva pozornost in učenje, vendar ne vse 

naenkrat, saj so otroci sposobni razumeti posamezen pojem v različnih starostnih obdobjih.  

 

3.2.1 PERSPEKTIVA 

Razumevanje perspektive je ključno za razumevanje zemljevida. Otrok mora znati pogledati z 

drugega zornega kota in iti izven egocentričnega okvira. V Sloveniji se učenje perspektive 

uvaja šele v 3. razredu (Umek, 2001b).  



10 

 

Yilmaz (2009) opisuje Piagetovo mišljenje, da otroci šele v fazi konkretnih operacij, to je od 

7. do 9. leta starosti, napredujejo iz egocentričnega pogleda v zmožnost pogleda izven sebe in 

predstavljanja prostora iz drugega zornega kota.  

Kasnejše raziskave so pokazale, da so otroci zmožni razumevanja perspektive že pred 7. 

letom starosti. Spencer (1987, v Umek, 2001b) je tako s svojimi raziskavami dokazal, da so 

predšolski otroci že zmožni predstavljanja ptičje perspektive, saj so ob gledanju letalske 

fotografije in preprostih zemljevidov prepoznali določene objekte v tlorisu. Podobno je 

potrdila tudi raziskava, izvedena v Sloveniji, ki je dokazala, da so povprečno 6 let stari otroci 

sposobni opazovati načrt kraja (Umek, 2001a). Blades in sodelavci (2004, v Hergan in Umek, 

2011) so prav tako potrdili omenjeno, ko so raziskovali kartografske spretnosti v Angliji, 

Južni Afriki, Iranu, Mehiki in ZDA pri 4-letnikih in ugotovili, da razumejo perspektivo na 

intuitivni ravni.  

Otroci tako ptičjo perspektivo usvojijo kot prvo sestavino zemljevida, kar je potrdila tudi 

študija Gerberja (1992, v Umek, 2001b). Hitrost osvajanja perspektive se razlikuje glede na 

velikost objektov, kako domači so ti objekti otrokom in enostavnost le-teh. Pri mlajših otrocih 

pa je pomembna tudi velikost merila, saj pri večjem merilu lažje primerjajo zemljevid in 

okolje (prav tam). 

Ptičja perspektiva je tako kartografska sestavina, ki jo razumejo že predšolski otroci, če 

opazujejo znane predmete in prostore, zato je to le en razlog za zgodnje učenje kartografije 

(prav tam). 

 

3.2.2 ORIENTACIJA 

Na zemljevidu je vedno potrebno določanje lege in smeri objektov, prav tako pa lego in smer 

potrebujemo tudi za določanje lokacije v prostoru. Lego v prostoru opisujemo na najmanj 6 

različnih načinov: egocentrično, z orientacijskimi točkami, z linijami do lokacije, z lego v 

omrežju, z lego v omejenem prostoru in s koordinatami (Gersmehl, 1991, v Umek, 2001b). 

Smer pa določamo npr. s potjo, z vidnim objektom v bližini, z imenovanjem standardnih 

objektov, s pomočjo Sonca in zvezd, z urno številčnico, s kompasom in z azimutom (prav 

tam). Prostorska orientacija je tako sposobnost učenca, da si zna predstavljati določen objekt 

iz različnih perspektiv in ga to ne zmede (McGee, 1979, v Yilmaz, 2009). 
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Določanje lege in smeri oziroma orientacija otroka je povezana z razumevanjem prostora 

(Umek, 2001b). V predoperacionalni fazi po Piagetu otroci že razumejo bližino, v fazi 

konkretnih operacij pa so že zmožni razumevanja pojmov zadaj/spredaj in levo/desno, kar jim 

je v pomoč pri orientaciji (Yilmaz, 2009). Stoltman (1992, v Umek, 2001b) je ugotovil, da so 

mlajši otroci že sposobni uporabljati kompas in poznajo glavne strani neba ob manjši pomoči. 

To področje sta raziskovala tudi Blades in Midlicot (Spencer, 1995, v Umek, 2001b), ki sta 

ugotovila, da imajo šestletniki težave pri izražanju lege in podajanju navodil za pot ter so bolj 

usmerjeni na orientacijske točke. 8-letni otroci so pri tem malce uspešnejši, šele 12-letniki pa 

so zmožni že zelo podrobnih navodil za pot, vendar pa pri tem uporabljajo bolj kot ne 

orientacijske točke in v svoja navodila zelo redko vključijo smeri neba ter razdalje.  

Hunt in Waller (1999, v Hergan, 2013) sta orientacijo predstavila kot naše zavedanje okolice 

in lokacije pomembnih objektov v njej. Določanje lege na zemljevidu pa je malce drugače in 

pri tem nam je lahko v pomoč koordinatna mreža (Umek, 2001b). Na zemljevidu se lokacija 

na zemeljskem površju prenese iz tridimenzionalnega sveta v dvodimenzionalni svet na ploski 

površini, pri določanju lokacije pa so v pomoč tudi koordinate (Freksa 1999, v Hergan, 2013). 

Dokaz novejših raziskav je, da so tudi otroci, mlajši od 8 let, sposobni uporabljati koordinatno 

mrežo, ki vsebuje črke in števila (Umek, 2001b). Spencer (1989, v Umek, 2001b) je dokazal, 

da je koordinatno mrežo sposobna uporabljati tudi večina 5 in 4 let starih otrok, če je ta 

označena s slikovnimi znaki in barvami. Koordinatno mrežo s številkami in črkami pa je 

sposobna uporabljati že večina otrok, starih 6 let (prav tam).  

S koordinatno mrežo se učenci srečajo tudi pri matematiki v 2. razredu, zato jo je smiselno 

takrat uvesti tudi v pouk začetne kartografije (prav tam).  

 

3.2.3 MERILO 

»Merilo je razmerje med določeno razdaljo na zemljevidu in isto razdaljo v naravi« (Umek, 

2001b, str. 25). To je tudi ena izmed temeljnih sestavin zemljevida, saj je od njega odvisna 

natančnost prikaza na zemljevidu (prav tam).  

Razdalje v naravi lahko z učenci merimo s predmeti, s standardnimi merami ali s koti 

(Gersmehl, 1991, v Umek, 2001b). Slednje je primerno za višje razrede. Učenci lahko 

ocenjujejo razdalje, ko jih opazujejo ali po spominu (prav tam). Spencer (1989, v Umek, 

2001b) je s svojimi raziskavami ugotovil, da neustrezna razdalja, ki jo nekdo nariše na skici 
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zemljevida, ne pomeni, da ta oseba nima ustreznih realnih predstav o razdalji med 

posameznimi objekti. Na oceno razdalje vpliva veliko dejavnikov, ki sta jih odkrila Thus in 

Coher, kot so: hitrost potovanja, značilnosti opazovanega terena, številčnost objektov ob poti, 

spremembe smeri in poznavanje okolja (prav tam).  

Relativne velikosti razumejo že 8-letni otroci, kar sta dokazala Gerber (1981) in Walker 

(1978), težave pa povzroča uporaba številskega merila tudi 11-letnim otrokom, kar sta 

dokazala Bartz (1970) in Carshwell (1971) (Matthews, 1992, v Umek, 2001b). Razumevanje 

merila je povezano z usvajanjem pojma razmerje v matematiki in prostorskimi predstavami 

(Umek, 2001a). Prikaz merila pa je lahko različen: slikovno, številsko, grafično, opisno in z 

zapisom razdalj (Umek, 2001b).  

Upoštevanja relativnih razdalj med objekti na zemljevidu so sposobni že 4-letni otroci, kar je 

dokazal Spencer (1987, v Umek, 2001b). Gerber (1992) pa je kasneje dokazal, da otroci do 

15. leta starosti, ko naj bi bili ti na konkretni ravni razumevanja zemljevidov, merila ne 

razumejo popolnoma (prav tam). Tudi M. Umek (2001a) je potrdila njegove rezultate, saj je 

pri projektu kartografskega opismenjevanja v 1. in 2. razredu OŠ v Sloveniji ugotovila, da se 

je najmanjši napredek v znanju pokazal ravno pri tej sestavini, uporabi merila na zemljevidih.  

Merilo je ena najtežje razumljivih sestavin zemljevida za učence, vendar ga moramo vpeljati 

že v začetno kartografsko opismenjevanje (Premrl, 2017). Potrebno ga je le prilagoditi 

učencem in tako najprej uporabimo grafično merilo (prav tam). Uvedemo trakovno merilo, ki 

ni sestavljeno iz numeričnih merskih enot, ampak merske enote predstavljajo učencem 

poznani konkretni predmeti in razdalje, ki si jih lahko predstavljajo, npr. dlan, korak, dolžina 

avtomobila … (Umek, 2001b). Za lažje razumevanje izberemo zemljevid, ki prikazuje učencu 

znano okolje (Premrl, 2017). Ko učenci razumejo relativne razdalje, po 8. letu starosti, lahko 

že uporabljajo merilo tako, da narišejo preproste zemljevide v preprostih merilih (Umek, 

2001b). 

 

3.2.4 KARTOGRAFSKI ZNAKI 

Kartografski znaki so lahko individualni, ki predstavljajo en objekt ali pojav, ali pa splošni, ki 

predstavljajo različne objekte, pojave iste vrste (Umek, 2001b). Robinson in drugi 

raziskovalci (MacEachren, 1995, v Umek, 2001b) so razvrstili kartografske znake glede na 

njihovo abstraktnost v 3 skupine: slikovne, asociacijske in geometrijske. Slikovni imajo 
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podobo dejanskega objekta, ki je narisan in za prepoznavo ne potrebujemo legende, 

asociacijski so kombinacija prvih in tretjih, geometrijski pa so izbrani in izdelani po 

samostojni presoji in za njihovo prepoznavo potrebujemo legendo (prav tam). Schlichmann 

(prav tam) je mnenja, da morajo biti znaki razvrščeni po hierarhiji in kategorijah, tako da so si 

znaki s podobnim pomenom tudi vizualno vsaj malo podobni. 

Prepoznave znaka pa ne moremo enačiti z razumevanjem, saj lahko učenec znak vizualno 

prepozna s pomočjo legende, vendar ga ne razume in ne ve, kaj ta predstavlja (Umek, 2001b). 

Projekt Goria & Papadopoulou (2008), ki se je izvajal v Grčiji, je prinesel rezultate, da so 5 in 

6 let stari otroci že zmožni brati zemljevide in slikovne simbole (Hergan, 2013). Vendar pa po 

mnenju Caitlinga (1979) to še ne pomeni, da imajo ti otroci že razvite vse temeljne spretnosti 

branja zemljevidov (Umek, 2001b). Razumevanje znakov je sestavljeno iz 4 komponent, ki 

jih mora učenec osvojiti, da lahko rečemo, da znake tudi razume: 

 prepoznati mora znak v kontekstu (na zemljevidu), 

 prepoznati mora znak izven konteksta (v legendi), 

 razumeti mora pojem, ki ga znak predstavlja, 

 sposoben mora biti povezati znak s kontekstom in s prostorom (Gerber, 1992, v Umek, 

2001b). 

 

M. Umek (2001a) je v raziskavi pri 6 in 8 let starih otrocih v Sloveniji pri branju načrta Ptuja 

ugotovila, da so ti brez večjih težav prepoznali kartografske znake, kot so cesta, voda, stavbe, 

saj so bili ti znaki prepoznavni tudi brez legende in so bili učencem že znani iz svoje domače 

okolice. Tako so kartografski znaki smiselni za zgodnje kartografsko opismenjevanje, če so ti 

seveda prilagojeni učencem in ne prikazujejo predmetov, pojavov, ki so otrokom nepoznani 

(Umek, 2001b). Uvajanje abstraktnih kartografskih znakov, kot so npr. plastnice, pa zahteva 

previdnost skozi celotno obdobje osnovne šole, saj je razumevanje le-teh osvojeno šele v 14. 

ali 15. letu starosti (prav tam). 

 

3.2.5 RELIEF 

Prikaz 3-D prostora na ploskvi je ena najtežjih sestavin tako za otroke kot odrasle (Umek, 

2001b). Branje reliefa predstavlja težavo zaradi naslednjih 2 dejavnikov, ki jih je opredelil 

Boardman (1985): relief prekriva celoten zemljevid in je moteč dejavnik za branje ostalih 
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kartografskih znakov in prikazovanje reliefa s plastnicami predstavlja težavo, saj plastnice 

dejansko ne obstajajo (prav tam). 

Boardman (1985) je tako razdelil branje reliefa, prikazanega s plastnicami, na 4 stopnje, ki jih 

morajo učenci osvojiti: 

 zaznati vzorec plastnic (blizu/narazen, krogi, linije) in vzdolž plastnic, 

 pogled prečno na plastnice in zamišljanje prostora med posameznima plastnicama, 

 predstavljati si vzorec reliefa, 

 znati opisati glavne značilnosti prikazanega reliefa (prav tam). 

 

Risanje reliefa je raziskal v številnih raziskavah Američan Wood (1992) in ugotovil, da se 

otroci zavedajo reliefa in da so bile v primeru predstavitve reliefa vzpetine narisane 

najpogosteje v narisu. Relief je bil predstavljen v samo 8 % primerov in kjer so imeli otroci 

izbiro predstavitve, so najpogosteje relief predstavili opisno in ne slikovno. Sam je na podlagi 

rezultatov postavil hipotezo, da otroci rišejo vzpetine v narisu zaradi učenja od drugih. Če se 

tako učenci ne srečajo z novimi vzorci in drugačnim načinom risanja, se risanja reliefa na 

zemljevidih nikoli ne naučijo (prav tam).  

V Učnem načrtu za družbo (2011) se učenje o reliefu na zemljevidih pojavi v 5. razredu, ko 

učenci spoznajo višinsko barvno lestvico, nadmorsko višino in relativno višino. Prikazovanje 

reliefa na zemljevidu je najtežje razumljiva sestavina, zato je smiselno, da učitelji z uvajanjem 

le-tega počakajo, da otroci preidejo v fazo formalnih operacij (Boardman, 1983, v Umek, 

2001b). Zaradi težavnosti te sestavine niti ni navedena med minimalnimi standardi znanja v 

Učnem načrtu za družbo (2011), poznavanje le-te pa je zavedeno. 

 

4 SLIKOVNO GRADIVO ZA KOLESARSKI IZPIT 

S slikovnim gradivom se srečujemo vsakodnevno. Slike videvamo v reklamah, na poti v šolo, 

službo, pri učenju ipd.  

Vsak učenec ima svoj stil zaznavanja čutnih vtisov iz okolja in raziskave so pokazale, da 

kljub temu da ima večina ljudi kombinacijo stilov, prevladuje vizualni stil zaznavanja 

(Marentič Požarnik, 2016). Učenec z vizualnim stilom zaznavanja si najbolj zapomni slikovno 
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gradivo, stvari si ureja po barvi in rad ima pregled npr. na papirju s pomočjo miselnih 

vzorcev, skic … (prav tam). Vizualizacija je koristna za učenje, saj so raziskave pokazale, da 

naša komunikacija poteka pretežno vizualno, hkrati pa slikovna podoba pripomore k boljšemu 

pomnjenju informacij (Kosevski Puljić in Retelj, 2013). Tudi izsledki različnih raziskav 

govorijo v prid vizualizaciji, saj so dokazale, da si zapomnimo več informacij, če jih dobimo 

hkrati preko slušnega in vidnega kanala, kot če bi določeno vsebino le videli ali slišali (prav 

tam). 

Učenje matematike je zahtevno, saj je veliko matematičnih tem abstraktnih, vendar je lahko 

uporaba vizualnega materiala v veliko pomoč učencem pri razumevanju predvsem v osnovni 

šoli (Kakmaci in Yemilez, 2015). Uporaba vizualnega materiala, kot so ilustracije in 

fotografije, pa niso v pomoč učencem, če jih učitelji pri branju in razumevanju le-teh ne 

vodimo pri selekcioniranju podrobnosti, dojemanju posameznih delov in slike kot celote ipd. 

(Mackintosh, 2001).  

Osnovna funkcija slikovnega gradiva je funkcija ponazarjanja, saj z njim dosežemo 

natančnejše in nazornejše prikazovanje snovi, hkrati pa dinamiko pri prikazovanju le-te 

(Blažič s sodelavci, 2003). 

Sliko lažje razumemo kot besedilo, zato ima ta osrednjo vlogo pri vizualizaciji. Z njo 

konkretno ali abstraktno prikažemo neko realnost, ki je za učni proces potrebna. Vendar pa ni 

vsak slikovni material primeren, zato moramo upoštevati, da je gradivo ustrezno in primerno 

starosti učencev ter da je tisk kakovosten. Poleg naštetega mora biti vizualizacija uporabljena 

ciljno in tako vsebovati samo elemente obravnavane vsebine, ki so ponazorjeni in 

razumljivejši učencem (Kosevski Puljić in Retelj, 2013).  

Duarte (2008) je menil, da uporaba vizualnega materiala, ki je del sodobne izobraževalne 

tehnologije, vpliva na večjo motiviranost in aktivnost učencev, saj prevzame učenčevo 

pozornost, če je uporabljen pravilno (Kosevski Puljić in Retelj, 2013). B. Kosevski Puljić in 

A. Retelj (2013) pa sta mnenja, da lahko z njim konkretno ponazorimo vsebine učenja in 

hkrati razgibamo pouk. 

Blažič s sodelavci (2003) klasificira medije glede na njihovo vlogo in pomen z vidika učnega 

cilja. Deli jih na 3 skupine: 

 OBOGATITVENI MODEL: ponazarjanje, pojasnjevanje, dopolnjevanje učne snovi; 

 MODEL KONTEKSTA: sestavni del učne snovi; 
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 MODEL NEPOSREDNEGA POUČEVANJA: samostojna poučevalna funkcija 

oziroma samostojno posredovanje informacij. 

 

Za odrasle so fotografije realnih situacij in predmetov izjemnega pomena, saj z njihovo 

pomočjo pridobimo informacije o obliki, velikosti, razdalji ipd. (Mackintosh, 2001). Prav tako 

nam takšne informacije lahko posredujejo tudi ilustracije (prav tam). Sklepanje odraslih je, da 

je branje fotografij in slik enostavno, saj naj bi učenci videli na sliki tisto, kar vidimo sami 

(prav tam). Vendar pa se morajo učenci opazovanja fotografij naučiti in se znati osrediniti na 

tisto, na kar mi kot učitelji želimo, da se osredotočijo (prav tam). Učitelji morajo obvladati 

kompetenco vizualizacije, saj lahko le tako pripravijo slikovno gradivo do te mere, da je 

učencem v pomoč (Kosevski Puljić in Retelj, 2013). Ugotovili so namreč, da majhni otroci 

pozabijo na ozadje fotografij in določene elemente, ki se jim ne zdijo pomembni (Mackintosh, 

2001). Sami se najprej osredinijo na velike predmete na sliki, predmete/pojave, ki so jim 

znani in jih lahko tako prepoznajo ter poimenujejo, šele na koncu pa opazujejo barvo in 

velikost. (prav tam). Opazovanje slik je pomembno tudi pri opazovanju slikovnega gradiva 

prometnih situacij, kjer mora biti učenec pozoren tako na ospredje kot na ozadje slike. 

 

5 KOLESARSKI IZPIT 

5.1 ZAKONSKE OSNOVE IN VKLJUČENOST V POUK 

Za otroka je kolo že v zgodnjem otroštvu igralo, hkrati pa večinoma prvo prevozno sredstvo, 

ki ga lahko vozi sam (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). Do 

dopolnjenega 14. leta starosti se otrok ne sme samostojno vključiti s kolesom v promet, če 

nima uspešno opravljenega usposabljanja za vožnjo kolesa oziroma z drugimi besedami, če 

nima uspešno opravljenega kolesarskega izpita (prav tam). To je prvi izpit, ki otroku da 

pravico za samostojno vključitev v promet (prav tam). Tudi v Uradnem listu Republike 

Slovenije (Zakon o voznikih, 2010) je v Zakonu o voznikih v 4. točki 49. člena navedeno, da 

sme samostojno voziti kolo v prometu »otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno 

kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.« 

Del programa usposabljanja za vožnjo kolesa je vključen v obvezni del osnovnošolskega 

kurikuluma, medtem ko je opravljanje kolesarskega izpita poljubno. V obvezni del tako spada 
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teoretično usposabljanje in spretnostna vožnja na poligonu. Praktična vožnja v prometu in 

opravljanje kolesarskega izpita pa morata biti potrjena s predhodnim pisnim soglasjem staršev 

oziroma zakonitih zastopnikov (Žlender, 2016).   

Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit se ne izvajata pred dopolnjenim osmim 

letom starosti, saj se pri tem upoštevajo motorične, psihosocialne in kognitivne spretnosti 

učencev. Zaradi slednjih je priporočena starost po dopolnjenem desetem letu starosti (prav 

tam). 

Program usposabljanja za vožnjo kolesa v Sloveniji ima 3 dele (Žlender, 2016): 

 teoretično usposabljanje, 

 praktično usposabljanje na poligonu, 

 praktično usposabljanje za vožnjo v javnem prometu. 

 

Temu po končanem usposabljanju sledi še opravljanje kolesarskega izpita (prav tam). V 

okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo Republike Slovenije se izvaja 

tudi seminar za izvajalce programa usposabljanja učencev za vožnjo kolesa, ki ga morajo 

učitelji, ki želijo program izvajati, uspešno opraviti in le-ti so odgovorni za samo izvajanje 

programa (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010).  

Usposabljanje za vožnjo kolesa in opravljanje kolesarskega izpita v Sloveniji ne spadata v 

samostojen šolski predmet, ampak so posamezni deli usposabljanja različno vključeni v 

različne predmete in dejavnosti. V 4. in 5. razredu osnovne šole sta v različne obvezne 

predmete in dejavnosti tako vključena teoretični del, praktični del na poligonu in sam 

kolesarski izpit. Usposabljanje v cestnem prometu pa ni vključeno v redni pouk in poteka 

zunaj tega (Žlender, 2016). 

V Učnem načrtu za predmet družba sta napisana tudi dva operativna cilja, ki zadevata 

kolesarski izpit in sta prepletena skozi vse tri obvezne dele: 

 »[učenci] prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce in kolesarje, 

 [učenci] poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v prometu, 

na primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev« (2011, 

str. 9). 
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Prvi operativni cilj je obvezno znanje, ki ga morajo učenci pridobiti, drugi pa je izbiren, pri 

katerem se za njegovo obravnavo odloči učitelj (prav tam). Da je prvi operativni cilj obvezno 

znanje vsakega učenca, dokazuje tudi minimalni standard, ki je naveden v Učnem načrtu za 

družbo in pravi, da vsak učenec, na koncu šolskega leta »zna opisati varne in manj varne poti 

v šolo za pešce in kolesarje« (Učni načrt, 2011, str. 12). 

 

5.2 TEORETIČNO USPOSABLJANJE 

Pridobivanje znanja o prometnih znakih, pravilih in varnosti v cestnem prometu se začne že v 

1. razredu in potekala celotno obdobje šolanja (Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa, 2010). Tako učenci v 4. in 5. razredu osnovne šole ponovijo, nadgradijo in utrdijo 

prometna znanja v teoriji (Žlender, 2016). Vsebine, povezane z varnim kolesarjenjem se 

obravnavajo pri predmetih naravoslovje in tehnika, gospodinjstvo, družba idr. (prav tam). Za 

del teoretičnega usposabljanja za kolesarski izpit učitelji načrtujejo približno 15 ur pouka 

(Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). 

Teoretične vsebine zajemajo različna znanja s področja kolesarjenja, ki jih Žlender (2016 , str. 

8) razdeli na naslednja področja: 

 SPLOŠNO PODROČJE: varni načini vključevanja v promet, nevarna mesta in 

možna tveganja kolesarjev, zakonska določila, 

 VARNO KOLO IN OPREMA: sestavni deli in oprema kolesa, obvezna in dodatna 

oprema kolesarja, tehnična brezhibnost kolesa, posledice uporabe neustrezne opreme, 

 PROMETNA SIGNALIZACIJA: pomen posameznih skupin prometnih znakov, 

ključnih prometnih znakov, pomembnih za varnost kolesarjev, ravnanje skladno s 

sporočilnostjo prometnih znakov, znaki pooblaščenih oseb v cestnem prometu in vozil 

s prednostjo, 

 VOŽNJA KOLESA: pravila vključevanja v cestni promet s kolesom, vožnja po 

vozišču, kolesarski stezi ali kolesarskem pasu, pravila varne vožnje kolesarja v 

prometu, uporaba posameznih prometnih pravil v konkretnih situacijah, posamezne 

nevarnosti v cestnem prometu. 

 

Sprva je testiranje teoretičnega dela kolesarskega izpita potekalo kot pisni preizkusi znanja pri 

ostalih šolskih predmetih. Ko je bil leta 2002 zasnovan projekt S kolesom v šolo, se je metoda 
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papir-svinčnik prenesla v računalniško različico in učenci so izpite opravljali preko 

računalnika in spletne strani Kolesar.info (Kolesar.info, 2014). Z začetkom šolskega leta 

2015/2016 poteka pisni izpit iz teoretičnega dela kolesarskega izpita preko SIO portala 

spletnih učilnic Kolesar (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). 

Določene vsebine in vprašanja so se le prenesla iz prejšnjega portala in se v spletni učilnici 

Kolesar posodobila, spremenil pa se je sistem obdelave podatkov, prav tako so se dodale 

dodatne vsebine (prav tam). V spletni učilnici Kolesar je mogoče dostopati do simulacije 

teoretičnega izpita, teoretičnega in praktičnega dela kolesarskega izpita ter praktičnega in 

teoretičnega dela tekmovanj s področja kolesarjenja (Slovensko izobraževalno omrežje, 

2015). Dostop do spletne učilnice Kolesar je brezplačen (Javna agencija Republike Slovenije 

za varnost prometa, 2010). 

Izpit iz cestno–prometnih predpisov poteka tako, da se učenci prijavijo v sistem spletnega 

portala Kolesar z določenim uporabniškim imenom in geslom, nato pa dobijo 25 vprašanj, ki 

so izbrana naključno glede na posamezna področja in glede na težavnost. Odgovori pri 

posameznem vprašanju, ki jih izbere učenec, se avtomatično beležijo in na koncu sistem 

pokaže rezultat, ki ga je določen učenec dosegel (prav tam).  

Vprašanja so izbirnega tipa s tremi možnimi izbirami. Vsako vprašanje je opremljeno s 

slikovnim gradivom. Težavnost vprašanj se lahko opazi pri točkovanju, saj je 20 vprašanj 

vrednih po 1 točko, 5 vprašanj pa po 2 točki (Slovensko izobraževalno omrežje, 2015). 

S šolskim letom 2017/2018 je bil teoretični del usposabljanja za vožnjo kolesa v Spletni 

učilnici Kolesar vsebinsko prenovljen, saj so bila vprašanja posodobljena, upošteval pa se je 

tudi novi pravilnik o prometni signalizaciji (Kolesar.info, 2014).  

 

5.3 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NA POLIGONU 

Ko učenci uspešno opravijo teoretično usposabljanje in teoretični izpit, se lahko udeležijo 

praktičnega usposabljanja vožnje kolesa na poligonu. Praktično usposabljanje je sestavljeno iz 

spretnostnega poligona in prometnega poligona. Za to je predvidenih približno 5 ur (Javna 

agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). 

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja je potreben pregled kolesa, ki mora biti tehnično 

brezhiben (prav tam). Če je kolo tehnično brezhibno, pridobi nalepko Varno kolo (prav tam). 
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3. točka 34. člena Zakona o pravilih cestnega prometa zapoveduje, da mora imeti »otrok […] 

med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado« (Zakon o pravilih cestnega 

prometa, 2010). Tudi pri vožnji na spretnostnem in prometnem poligonu morajo učenci nositi 

kolesarsko čelado, v kar jih obvezuje zakon (Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa, 2010). 

Spretnostni poligon ima 11 ovir. Te postavijo otroka v umetno narejeno posamezno 

okoliščino, ki se lahko pojavi pri vožnji kolesa v prometu. Ovire ponazarjajo »vožnjo čez 

robnik, vožnj[o] skozi ožino, nakazovanje smeri, izogibanje oviram na cesti, zavijanje, 

zaviranje, pesek na cesti, držanje ravnotežja na kolesu itd.« (Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa, 2010).  

Ko učenec usvoji vse ovire in izpelje spretnostni poligon brez napak, se usposobi za vožnjo v 

prometu še na prometnem poligonu. Ta se lahko izvaja na neprometni površini šole. Prometni 

poligon je v večini namenjen vaji za vožnjo v križiščih (Žlender, 2016).   

Prometni poligon simulira vse, kar mora kolesar obvladati, da lahko varno vozi v križiščih, 

hkrati pa z njim pridobi orientacijo, ki je potrebna, da se kolesar znajde v križiščih. Istočasno 

je lahko na poligonu več učencev, prav tako pa lahko v poligon vpletemo tudi pešce, ki bodo 

pripomogli k boljši simulaciji realne vožnje skozi križišče (Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa, 2010). 

Učenec mora uspešno priti čez spretnostni in nato še čez prometni poligon, da se lahko 

udeleži vožnje v dejanskem prometu, saj je to predpogoj, da gre lahko otrok s kolesom na 

cesto (prav tam). 

 

5.4 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO V JAVNEM PROMETU 

Ko učenci končajo usposabljanje za vožnjo kolesa na obeh poligonih in jih tudi uspešno 

opravijo, morajo opraviti tudi vožnjo v realnem cestnem prometu (Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa, 2010). Praktična vožnja se izvaja na javnih prometnih 

površinah, ki se nahajajo v okolici šole in vključujejo divergentne prometne situacije, ki se 

skladajo z lokalnimi značilnostmi (Žlender, 2016). Med divergentne prometne situacije spada 

vožnja po kolesarski stezi, po vozišču, različna križišča, zavijanje desno in levo, svetlobni 

znaki ipd. (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010).  
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Za vsakega učenca so predvidene vsaj 3 ure oz. 5 ur praktične vožnje v cestnem prometu s 

spremstvom učitelja (Žlender, 2016). 49. člen Zakona o voznikih v 3. točki člena (Zakon o 

voznikih, 2010) dovoljuje učitelju, da lahko pri praktičnem usposabljanju vožnje kolesa v 

javnem prometu spremlja največ 5 učencev hkrati. Pri tem delu, ki se izvaja na javnih 

prometnih površinah, lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci šole (Žlender, 2016). 

Predvideno traso, ki jo mislijo učenci prevoziti, je dobro, da prej prehodijo skupaj z učiteljem, 

ta pa jih opozori na nevarnosti in pravilno vedenje na določenih točkah ter se z njimi o tem 

pogovori (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). Žlender (2016) 

opozarja, da je pomembno, da so vozniki pravočasno opozorjeni, še predno se učenci 

odpravijo s kolesi na predvideno pot, kar se doseže z dodatno signalizacijo, ki se jo postavi v 

območju, kjer bodo vozili učenci. Učenci so lahko, za boljšo vidljivost v prometu, opremljeni  

z L-znaki, ki označujejo začetnike vožnje, ali z odsevnimi brezrokavniki (Javna agencija 

Republike Slovenije za varnost prometa, 2010). 

Učitelj nato s skupino 5 učencev prevozi določeno traso v šolskem okolišu, pri tem pa vozi 

pred kolono učencev, da ga lahko ti najprej opazujejo. Kasneje lahko učitelj vozi za njimi, da 

jih lažje opazuje in popravi, če je to potrebno (prav tam).  

 

5.5 KDAJ JE KOLESARSKI IZPIT OPRAVLJEN? 

Ko učenci opravijo vse tri dele kolesarskega izpita, so usposobljeni za vožnjo kolesa, kar 

določa tudi 7. točka 49. člena Zakona o voznikih (Zakon o voznikih, 2010). Hkrati je tudi v 8. 

točki v 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa zapisano, da »smejo [otroci] samostojno 

sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so 

otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na 

prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom« (Zakon o pravilih cestnega 

prometa, 2010).  

Uspešno opravljen teoretičen del kolesarskega izpita je, ko učencev doseže najmanj 75 % 

vseh možnih točk na izpitu, hkrati pa mora imeti vse naloge, ki so vredne 2 točki, rešene  

pravilno. V primeru, da učenec na teoretičnem delu ni bil uspešen v prvem poskusu, ima za 

ponovno opravljanje na voljo še 2 poskusa v enem šolskem letu. V enem šolskem letu ima 

tako na voljo največ 3 poskuse opravljanja teoretičnega dela (Žlender, 2016). 
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Praktični del izpita na poligonu učenec izvede uspešno, če pravilno zapelje čez najmanj 5 ovir 

in pri tem ne podre ovire ali stopi na tla. Zbrati mora manj kot 25 % negativnih točk in brez 

napake prevoziti vsaj polovico ovir, pri tem pa je nujno, da uspešno prevozi ovire, ki 

vključujejo ustavitev, prenos predmeta in neenakomerni slalom (prav tam). 

Praktični del izpita v javnem prometu mora potekati po poti, na kateri so se učenci že 

usposabljali. V tem delu mora učenec samostojno voziti v prometu. Ocenjevalec si vnaprej 

pripravi ocenjevalni list, ki je skladen z elementi in značilnostmi trase. Uspešno opravljen 

zadnji del kolesarskega izpita je, ko učencev doseže manj kot 25 % negativnih točk, pri tem 

pa ne sme narediti hujše napake. Hujša napaka je mišljena kot npr. da ne upošteva semaforja, 

izsili prednost, se napačno razvrsti, ne nakazuje ali napačno nakazuje smer vožnje ipd. (prav 

tam). 

Kolesarski izpit v celoti uspešno opravi učenec, ki je bil uspešen na vseh treh obveznih delih 

kolesarskega izpita (prav tam). 7. točka 49. člena Zakona o voznikih zapoveduje, da se »otrok 

[…] usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko 

izkaznico« (Zakon o pravilih cestnega prometa, 2010). Kolesarska izkaznica je dokazilo, da je 

učenec usposobljen za samostojno vožnjo kolesa v prometu (Žlender, 2016). Ta mu seveda 

dovoljuje samostojno vožnjo, vendar je pomembno, da se starši in učitelji zavedajo, da učenec 

še ni dovolj sposoben za obvladovanje zahtevnejših prometnih situacij, zato je dobro, da ga na 

začetku poti kot kolesarja spremljajo pri vožnji (Javna agencija Republike Slovenije za 

varnost prometa, 2010).  

 

 

Slika 1: Kolesarska izkaznica učenca (pridobljeno 18. 2. 2018 s 

file:///C:/Users/%C5%A0pela/Downloads/2013-01-3193-2008-01-1950-npb2-p16.pdf) 

 

file:///C:/Users/Å pela/Downloads/2013-01-3193-2008-01-1950-npb2-p16.pdf
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6 KOLESARSKI IZPIT V DRUGIH DRŽAVAH 

6.1 KOLESARSKI IZPIT NA NIZOZEMSKEM 

Nizozemska je poleg Nemčije in Danske ena najuspešnejših držav v promoviranju in 

pozivanju prebivalcev, da za vsakodnevni transport uporabijo kolo. V teh treh državah sta 

največji skupini kolesarjev ravno otroci in odrasli v zrelih letih (Buehler in Pucher, 2008).  

Nizozemski učenci morajo v zadnjem letu osnovnošolskega šolanja uspešno opraviti 

kolesarski izpit, ki je sestavljen iz dveh preizkusov (Powers, 2013).  Osnovna šola ima 8 

razredov, v prvem razredu začnejo kot 4-letniki, 8. razred pa zaključijo kot 12-letniki (I am 

Expat, b. d.). Tako so, ko opravljajo kolesarski izpit, učenci stari od 11 do 12 let. Kolesarski 

izpit na Nizozemskem imenujejo Verkeersexamen (Bicycle training in the Netherlands, 

2010). Nizozemska daje poudarek na podajanju informacij, edukaciji in opolnomočenju za 

vožnjo kolesa, kar ima tudi eno glavnih vlog pri usposabljanju za kolesarjenje (Directorate-

General for Passenger Transport, 2009). Nizozemski otroci so zato deležni izobraževanja o 

varnem in efektivnem kolesarjenju v okviru osnovnega šolskega kurikuluma (Buehler in 

Pucher 2008). Tako je Verkeersexamen sestavljen iz dveh delov oziroma preizkusov, 

teoretičnega in praktičnega (Veiligverkeer, b. d.). 

Teoretični in praktični del kolesarskega izpita se odvijata po celi državi na 2 točno določena 

dneva, kar določi organizacija Veilig Verkeer Nederland (v nadaljevanju: VVN) (prav tam). 

Vsako leto se tako teoretični kot praktični del izpita izvajata v aprilu (Bicycle training in the 

Netherlands, 2010). Verkeersexamencommissie zadnji teden v marcu izbere vsebine, ki bodo 

zajete na pisnem teoretičnem preizkusu, prav tako pa v marcu izdajo tudi traso, na kateri bo 

potekala praktična vožnja (Veiligverkeer, b. d.). 

Teoretični del kolesarskega izpita je sestavljen iz 25 vprašanj, ki zajemajo vsebine vedenja 

kot so pešec, kolesar in potnik. Učenci lahko vadijo za teoretični izpit na več načinov:  z 

reševanjem starih izpitov, s pomočjo aplikacije Traffic Exam app, s pomočjo digitalne 

naprave, ki omogoča vživljanje v virtualno realnost ali pa skupaj z učiteljem rešujejo kviz na 

digitalni tabli, ki je dostopen šele 6 tednov pred teoretičnim izpitom (prav tam). 

Pred pričetkom praktičnega dela kolesarskega izpita pregledajo tehnične elemente kolesa, kar 

je prav tako izvedeno na določene dneve, ki jih izbere VVN. Pregled koles izvajajo VVN 

prostovoljci, starši in policija (prav tam). 
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Če je kolo tehnično brezhibno, se učenci lahko udeležijo praktičnega dela izpita (prav tam). V 

Utrechtu je na primer trasa za praktično vožnjo dolga 6 km in poteka čez vsakdanji javni 

promet, zato se učenci srečajo z veliko prometnimi situacijami, ki jih bodo deležni tudi 

kasneje kot neodvisni kolesarji (Bicycle training in the Netherlands, 2010). Na trasi se 

nahajajo prostovoljci, ki s pomočjo check-liste opazujejo kolesarje začetnike in njihovo 

vedenje v posamezni prometni situaciji (Veiligverkeer, b. d.). Ker pa je na Nizozemskem 

nošenje čelade za vsakdanjo vožnjo s kolesom neobičajno, le-ta ni obvezna na praktičnem 

delu izpita (Directorate-General for Passenger Transport, 2009). Directorate-General for 

Passenger Transport (2009) je prav tako v svoji publikaciji podalo podatek, da nošenje 

kolesarske čelade ni obvezno in k temu niti ne spodbujajo, saj se bojijo, da bi z obveznim 

nošenjem čelade padla raba kolesa kot vsakdanjega prevoznega sredstva. 

Ko uspešno opravijo tako teoretični kot praktični preizkus, dobijo kolesarsko izkaznico, ki jo 

imenujejo Verkeersdiploma (Bicycle training in the Netherlands, 2010). Verkeersdiploma je 

eden izmed razlogov, ki ljudi spodbudi, da za vsakdanji transport uporabljajo kolo, kar na 

Nizozemskem počne vsaj enkrat na dan polovica populacije (Powers, 2013). Včasih pa jim 

certifikat o opravljenem kolesarskem izpitu podeli bodoča kraljica Nizozemske, princesa 

Maxima (Bicycle training in the Netherlands, 2010). Tako je v letu 2010 učencem mesta 's-

Hertogenbosch certifikate podelila prav ona in s tem poudarila pomen prometne vzgoje za 

otroke na Nizozemskem (prav tam). 

Na Nizozemskem dajejo izobraževanju za kolesarjenje večji poudarek kot v Sloveniji in 

učencem omogočajo več različnih metod za vadbo pred izpitom, ki učencem v Sloveniji niso 

omogočene (npr. digitalna naprava za vživljanje v virtualno realnost). Tudi njihova priprava 

na izpit je vpletena v različne šolske predmete. Zanimivo je tudi, da Nizozemska v izvedbo 

kolesarskega izpita vključi prostovoljce, starše, ki pomagajo z izvedbo, medtem ko v Sloveniji 

to izvajajo zgolj učitelji, ki so usposobljeni za to. 
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Slika 2: Verkeersdiploma – potrdilo o kolesarskem izpitu na Nizozemskem (pridobljeno 

18. 1. 2018 s 

https://www.google.si/search?q=Verkeersexamen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjB563j0OHYAhWSmLQKHbACCC8Q_AUICigB#imgrc=TizyAcusjQf7hM:) 

 

6.2 KOLESARSKI IZPIT V VELIKI BRITANIJI 

V primerjavi z Nizozemsko je Velika Britanija na repu lestvice o pogostosti uporabe kolesa za 

vsakdanje prevozno sredstvo. Na Nizozemskem je kolesarjenje veliko varnejše in zahteva 

manj usodnih poškodb kot v Veliki Britaniji, kar je morda tudi posledica uspešnega 

izobraževalnega sistema kolesarjenja (Buehler in Pucher, 2008). 

V Veliki Britaniji so nekaj časa imeli program za kolesarje, ki se je imenoval Cycling 

Proficiency test, ta pa se je kasneje preimenoval v program Bikeability (Department for 

Transport, 2017). Poleg preimenovanja programa leta 2007 je ta doživel drastične spremembe 

in je sedaj namenjen poleg otrokom tudi odraslim, razdeljen pa je na tri različne ravni 

težavnosti oziroma spretnosti (Palmer, 2017). Program je potrjen s strani parlamenta Velike 

Britanije na podlagi Nacionalnih standardov o kolesarjenju (British Cycling, 2017). Ker 

program izvajajo kolesarske organizacije po Veliki Britaniji, se morajo te najprej registrirati, 

da dobijo potrditev za izvajanja programa (Department for Transport, 2012). S tem 

zagotavljajo, da kolesarske organizacije kvalitetno izvajajo programe in podajajo dobro 

prakso (prav tam). Izvajanje programa po organizacijah je dovoljeno le inštruktorjem, ki so za 
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to uspešno opravili program usposabljanja, ki mora biti odobreno s strani ITO (Instructor 

training organizations) (British Cycling, 2017). 

Departmen for Transport (2017) opisuje Bikeability kot program, ki je razdeljen na tri 

različne stopnje in ne glede na to, ali ima otrok znanje kolesarjenja že od prej ali ne, lahko 

začne s prvo stopnjo programa. Ni nujno, da otrok začne s prvo stopnjo, če ima osnovno 

znanje kolesarjenja že od prej. Inštruktor preveri, kakšno znanje kolesarjenja ima, in 

priporoči, s katero stopnjo naj začne. Stopnje zajemajo vse od osnovnega znanja kolesarjenja 

in ohranjanja ravnotežja na kolesu do znanja samostojnega kolesarjenja in udeležbe v prometu 

(prav tam). Program temelji na podajanju znanja in izboljšanju varnega kolesarjenja, zato na 

koncu programa ni izpita in posledično pri opravljanju programa nihče ne more biti neuspešen 

(British Cycling, 2017).  

Prva stopnja zajema povsem osnovna znanja o kolesarjenju in poteka izven prostora javnega 

prometa (prav tam). V skupinah po 3 do 12 udeležencev se ti učijo, kako pripraviti kolo in 

sebe za varno kolesarjenje, kako sestopiti s kolesa in kako nanj priti brez pomoči drugega, 

začetka vožnje in zaustavitve brez padca, kontrole kolesa med vožnjo, upravljanja s pedali in 

ostalimi sestavnimi deli kolesa ipd. (Department for Transport, 2017). Če želijo, so lahko 

udeleženci na tej stopnji deležni tudi individualnih treningov, ki niso dodatno plačljivi (prav 

tam). 

Druga stopnja je nadgradnja prve in kolesarju pomaga, da je ta bolj zaupljiv v svojo vožnjo, 

zato vožnja v tem delu poteka po umirjenih ulicah blizu udeleženčeve šole, doma ali službe 

(British Cycling, 2017). Učenje poteka v skupini do 6 udeležencev, prav tako pa so tudi na tej 

stopnji udeležencu omogočeni individualni treningi (Department for Transport, 2017). Kot 

navaja Department for Transport (2017), so znanja, ki jih pridobi udeleženec na tej stopnji, 

naslednja: vožnja na cesti, tipične nevarnosti, načini opozarjanja drugih o smeri nadaljevanja 

poti oziroma o bližajočem dejanju, spoznavanje dela vozišča kolesarja ipd. 

Tretja in hkrati tudi zadnja stopnja pa se odvija na ulicah, ki imajo visoko stopnjo prometa in 

tako se kolesar spozna s kompleksnejšimi znanji (British Cycling, 2017). Department for 

Transport (2017) opredeljuje to stopnjo kot bolj individualno naravnano podajanje znanja, saj 

potekajo usposabljanja v skupinah do največ 3 udeležencev ali pa celo kot individualna 

usposabljanja. Inštruktor programa pomaga udeležencu, da se zna pripraviti na pot, npr. od 

doma do šole, pozicionirati na cesti, izogniti prometnim zamaškom, reagirati in se izogniti 
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nevarnostim, ki vsakodnevno prežijo na kolesarje, pripraviti na vožnjo za motornim vozilom 

in upoštevati mrtve točke voznika v njem ipd. (prav tam). 

Na vseh treh stopnjah učenci pridobivajo teoretično in praktično znanje (British Cycling, 

2017). 

Tako kot na Nizozemskem tudi v Veliki Britaniji ni zakona, ki bi obvezoval kolesarje k 

nošenju kolesarske čelade, jo pa Highway Code priporoča (Palmer, 2017). Pri izvajanju 

programa Bikeability se lahko določi, da so kolesarske čelade za usposabljanje potrebne, saj 

po njihovem mnenju pripomorejo k boljši vidnosti (Department for Transport, 2017). 

Zanimivo je, da je pri nošenju čelade v ospredju razlog vidnost in ne varnost, kot bi 

predvidevali. 

Kolesarske kampanjske skupine so opozorile, da je že razširjanje treningov kolesarjenja s 

programom Bikeability veliko in da bi bil nacionalni kolesarski preizkus preveč nepraktičen 

ter da kolesarski izpit ni potreben (Palmer, 2017). Tako otroci po opravljenih stopnjah pri 

Bikeability dobijo značke, ki so različnih barv, rdeča za 1. raven, oranžna za 2. in zelena za 3. 

raven, hkrati pa dobijo tudi certifikat o opravljeni posamezni stopnji, vendar ta ne služi kot 

kolesarski izpit ali izkaznica (Department for Transport, 2017). 

 

 

Slika 3: Značke, ki jih dobijo učenci za opravljeno stopnjo spretnosti kolesarjenja v 

Veliki Britaniji (pridobljeno 18. 1. 2018 s https://bikeability.org.uk/) 
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Slika 4: Certifikati, ki jih dobijo učenci za opravljeno stopnjo spretnosti kolesarjenja v 

Veliki Britaniji (pridobljeno 18. 1. 2018 s https://bikeability.org.uk/) 

 

Opravljanje programa Bikeability in prejetje kolesarskega izpita ni obvezno za nikogar, ki se 

želi po ulicah Velike Britanije voziti s kolesom (Palmer, 2017). Program ponekod izvajajo v 

šolah in tako imajo otroci, navadno v 6. razredu, možnost, da začnejo z usposabljanjem 

(Department for Transport, 2017). V primeru, da šola programa ne omogoča, lahko starši 

spodbudijo šolo k vključitvi programa v njihovo šolo (prav tam). Žal je program dostopen le v 

polovici osnovnih šol v Veliki Britaniji in Chris Bennett, vodja sprememb pri dobrodelnem 

skladu kolesarjev in pešcev Sustrans, je mnenja, da bi moral biti Bikeability del osnovnega 

šolskega učnega programa, saj bi le tako bili vsi učenci, stari 9 do 10 let, deležni treninga 

kolesarjenja (Palmer, 2017). 

 

6.3 KOLESARSKI IZPIT V AVSTRIJI 

Avstrija ima zakonsko določeno pravilo, da se otroci pred 12. letom starosti s kolesi ne smejo 

samostojno voziti na javnih površinah. V primeru da se s kolesom vozijo v javnem prometu 

po 10. letu starosti, pa morajo uspešno opraviti izpit, ki dokazuje njihove psihomotorične 

sposobnosti za udeležbo v prometu (Austrian Mobility Research, 2015). 
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Kolesarski izpit je sestavljen iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega dela izpita (Panian, 

2017). Ko so učenci stari 9 let oziroma hodijo v 4. razred, jih pričnejo pripravljati na 

kolesarski izpit (prav tam). Kolesarski izpit ni obvezen, ampak je prostovoljna izbira učencev 

oziroma njihovih staršev/skrbnikov (Austrian Mobility Research, 2015). 

Teoretični del kolesarskega izpita poteka v osnovnih šolah (Panian, 2017). V primeru da je 

otrok neuspešen pri prvem poskusu, lahko ponovno piše teoretični del izpita v naslednjem 

šolskem letu (Radfahrtraining, b. d.). Austrian Mobility Research (2015) je menila, da je bilo 

v preteklosti pri kolesarskem izpitu preveč poudarka na teoretičnem znanju in učenju pravil. 

Razlog temu je bil, da se je praktični del usposabljanja izvajal v posebnih mestnih prometnih 

centrih, kjer so učenci vozili na poligonu in se niso seznanili s pravo vožnjo v javnem 

prometu, saj treninga vožnje nikoli niso izvajali v javnem prometu (prav tam). Tako so 

kasneje usposabljanje za kolesarski izpit spremenili in uvedli spremembe, kot so: izvajanje 

usposabljanja vožnje s kolesom najprej na šolskem igrišču/dvorišču, kasneje pa v pravem 

javnem prometu pod nadzorom kolesarskih trenerjev, ki so za to usposobljeni. Treningi 

potekajo v skupinah in individualno, program je skoncentriran na pridobivanje praktičnih 

izkušenj v prometu in učenci se naučijo zgolj tistih teoretičnih pravil, ki jih bodo lahko 

uporabili v določenem šolskem okolišu (prav tam).  

Kolesarski treningi potekajo tako, da pred pričetkom vožnje kolesarski trener opozori učence 

na pomembna dejstva, temu pa sledi pregled koles. S tehnično brezhibnimi kolesi se lahko 

učenci udeležijo naslednjega koraka treninga, preverjanja sposobnosti za vožnjo. Kolesarski 

trener izvede 3 vaje. Prva vaja se imenuje pogled nazaj, pri kateri se učenec vozi naravnost in 

na trenerjev glasovni znak se obrne preko leve rame, pogleda trenerjevo roko in pove, koliko 

prstov mu kaže trener. Druga vaja je nakaz z roko, pri kateri učenec vozi naravnost, pogleda 

preko leve rame, z levo roko nakaže smer vožnje v levo in nato nadaljuje vožnjo v levi ovinek 

z obema rokama na krmilu. Tretja vaja pa se imenuje zavorna vaja, ko morajo učenci med 

vožnjo zavirati s sprednjo in zadnjo zavoro, pri tem pa mora prvo kolo ostati na tleh. S temi 

vajami trener preizkusi psihomotorične sposobnosti, koncentracijo in pozornost učencev. 

Temu sledi vožnja v prometu. Učenci vozijo v skupini do 8 učencev skupaj z 2 kolesarskima 

trenerjema. Pred vsakim križiščem se skupina ustavi, trener pokaže vajo, nato pa učenci 

individualno izpeljejo vajo v križišču. Trenerji opazujejo učence in si opažanja zapišejo. Ko 

učenci končajo s praktično vožnjo v prometu, v razredu dobijo povratne informacije o svoji 

vožnji in vedenju (Redfahrtraining, b. d.). 
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Leta 2013 so v Avstriji začeli z aktivnostmi in usposabljanjem priseljencev in migrantov za 

kolesarjenje. Projekt se imenuje Together on the move in je evropsko zasnovan. Namen 

usposabljanja ni zgolj v pridobitvi kolesarske izkaznice, ampak tudi v boljši socialni 

vključitvi, seznanjanju pravil v prometu v Avstriji, ki ni njihova domača država, poskrbeti za 

njihovo boljšo mobilnost in posledično aktivnost v skupnosti (Panian, 2017). 

Prav tako so v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018 uvedli nov program usposabljanja za 

kolesarjenje, ki je trenutno še v fazi raziskovanja, program Safe4Cycle. Program je evropsko 

podprt in se bo poleg testiranja v Avstriji izvajal povsem enako tudi na Madžarskem in v 

Romuniji. Tudi ta program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se 

organizira jeseni ali pozimi, od marca do junija pa potekajo praktični treningi z mentorji 

programa (Safe4Cycle, b. d.).  

Glavni cilji vseh omenjenih programov za kolesarsko usposabljanje in sodobno prometno 

vzgojo so predvsem uvedba praktičnega usposabljanja v čim večji možni meri, izobraziti tako 

otroke kot starše/učitelje in otroke spodbuditi, da bodo postali socialno in okoljsko odgovorni 

udeleženci v prometu (Redfahrtraining, b. d.). 

 

Tabela 1: Primerjava kolesarskega izpita v Sloveniji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji 

in v Avstriji 

   

DRŽAVA 

KLJUČNE 

ZNAČILNOSTI 

 

SLOVENIJA 

 

NIZOZEMSKA 

VELIKA 

BRITANIJA 

 

AVSTRIJA 

Obveznost 

kolesarske 

čelade 

DA, do 18. 

leta starosti 

NE NE, je pa 

priporočljiva 

DA, do 12. leta 

starosti 

Obveznost 

opravljanja 

kolesarskega 

izpita 

DELNO 

(usposabljanje 

DA, 

kolesarski 

izpit NE) 

DA NE (ni končnega 

kolesarskega 

izpita) 

NE 

Obveznost 

kolesarskega 

izpita za vožnjo 

v javnem 

prometu 

DA DA NE DA 
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Plačljivost 

usposabljanja in 

opravljanja 

kolesarskega 

izpita 

NE NE NE ali minimalno 

plačilo 

NE 

Starost učencev 

ob opravljanju 

kolesarskega 

izpita 

10/11 let 11/12 let 11/12 let 9/10 let 

Vključenost 

usposabljanja in 

opravljanje 

kolesarskega 

izpita v 

osnovnošolski 

kurikulum 

DA DA NE, lahko pa šola 

program omogoči 

DA 

Oblika 

usposabljanja za 

kolesarski izpit 

(v skupini ali 

individualno) 

V SKUPINI 

do 5 učencev 

V SKUPINI do 8 

učencev IN 

INDIVIDUALNO 

V SKUPINI od 3 

do 12 učencev (1. 

stopnja), do 6 

učencev (2. 

stopnja) in do 3 

učenci (3. 

stopnja) TER 

INDIVIDUALNO 

V SKUPINI do 

8 učencev IN 

INDIVUALNO 

Kdo poučuje in 

pripravlja 

učence na 

kolesarski izpit 

UČITELJI z 

uspešno 

opravljenim 

seminarjem 

za 

usposabljanje 

učencev za 

vožnjo kolesa 

UČITELJI INŠTRUKTORJI, 

ki so uspešno 

opravili program 

usposabljanja 

KOLESARSKI 

TRENERJI 
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II  EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Prostorske predstave so del našega vsakdanjika, hkrati pa se učenci z njimi srečujejo 

vsakodnevno tudi pri pouku v šoli. Potrebne so pri vseh šolskih predmetih, zato jih učenci ves 

čas razvijajo. 

Pri delu z učenci smo opazili, da imajo mnogi težave s prostorskimi predstavami, vendar 

morajo kljub temu reševati na kolesarskem izpitu pisne naloge, ki zahtevajo dobro prostorsko 

predstavo. Učenci si morajo znati predstavljati prostor, v katerem se dogajajo posamezne 

prometne situacije, ki so del vprašanj na teoretičnem delu kolesarskega izpita. Izvedeti smo 

želeli, kakšne prostorske predstave imajo o znanem okolju učenci 4. in 5. razredov ter ali se 

pojavlja povezava med prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo pri reševanju pisnih 

nalog na kolesarskem izpitu. Ker naj bi učenci na prehodu iz 4. v 5. razred prešli v abstraktno 

razumevanje prostora, bi moralo biti za učence v 5. razredu reševanje pisnih nalog na 

kolesarskem izpitu lažje tudi zaradi boljših prostorskih predstav. Prehod iz ene faze na drugo 

sicer ni izrazit in poteka postopoma. Ugotoviti smo želeli, ali imajo petošolci res boljše 

predstave šolske okolice kot četrtošolci, zato smo analizirali njihove narisane poti. Podobne 

raziskave doslej še nismo zasledili. 

Naloge na teoretičnem delu kolesarskega izpita vsebujejo različne vrste slikovnega gradiva 

(fotografije in računalniško narisane slike), ki so učencem v pomoč pri predstavljanju 

prostora, v katerem se prometna situacija dogaja. Z raziskavo želimo analizirati to slikovno 

gradivo in ugotoviti, ali obstaja povezanost med uspešnostjo reševanja pisnih nalog in 

različnimi vrstami slikovnega gradiva. Slikovno gradivo lahko učencem olajša reševanje 

nalog, če je to kvalitetno in če dejansko prikazuje realno situacijo, sicer pa lahko na učenca 

deluje kot zavajajoči faktor. Učitelji bi se morali posluževati slikovnega gradiva tudi pri 

pouku samem. S tem bi učencem omogočili lažje razumevanje in učenje posameznih situacij. 

 

8 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V naši raziskavi smo opredelili 5 ciljev raziskave: 

1. ugotoviti, kakšne prostorske predstave imajo o znanem okolju učenci 4. in 5. razredov, 
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2. ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med prostorskimi predstavami 

znane okolice učencev v 4. in 5. razredu in uspešnostjo reševanja pisnih nalog na 

kolesarskem izpitu, 

3. analizirati slikovno gradivo (npr. realna/virtualna situacija, egocentrični/alocentrični 

pogled, krožno križišče/T-križišče/X-križišče/Y-križišče) v pisnih nalogah  

kolesarskega izpita z vidika lastnih kriterijev, 

4. ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja 

pisnih nalog in različnimi vrstami slikovnega gradiva (glede na realnost prikaza 

slikovnega gradiva), 

5. ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna povezava med končnim učnim uspehom 

učencev v preteklem šolskem letu pri predmetih spoznavanje okolja/družba in 

matematika ter uspešnostjo reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu. 

 

Za zgoraj postavljene cilje smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. a) Ali se med prostorskimi predstavami učencev v 4. razredu in prostorskimi 

predstavami učencev v 5. razredu pojavljajo statistično pomembne razlike?  

b) Katere elemente zemljevida in katere vsebine prostora prikazujejo učenci na svojih 

skicah zemljevida poti okolice šole? 

2. Ali obstaja statistično pomembna povezava med prostorskimi predstavami učencev in 

uspešnostjo reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu?  

3. a) Kakšno je slikovno gradivo v pisnih preizkusih za kolesarski izpit (realno/virtualno, 

pogled, statičnost, število vozil, vrste križišč, število prometnih znakov)? 

b) Koliko učencev ima težave pri pisnih nalogah, ki so opremljene s fotografijo realne 

situacije, in koliko pri nalogah, ki so opremljene z narisano virtualno situacijo? 

4. Ali obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja pisnih nalog in 

različnimi vrstami slikovnega gradiva (glede na realnost prikaza slikovnega gradiva)? 

5. Ali obstaja statistično pomembna povezava med končnim učnim uspehom učencev v 

preteklem šolskem letu pri predmetih spoznavanje okolja/družba in matematika ter 

uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem izpitu?  
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9 METODOLOGIJA 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskavo smo izvedli po kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabili smo kavzalno 

neeksperimentalno metodo raziskovanja. Izvedli smo kvantitativno analizo podatkov o 

prostorskih predstavah učencev in uspešnosti na teoretičnem delu kolesarskega izpita ter 

kvantitativno analizo slikovnega gradiva v pisnih nalogah kolesarskega izpita po vnaprej 

določenih lastnih kriterijih. Kvantitativno analizo podatkov smo uporabili tudi pri analizi 

slikovnega gradiva v pisnih nalogah kolesarskega izpita v povezavi z uspešnostjo reševanja 

pisnih nalog. 

 

9.2 VZOREC 

Vzorec učencev, vključenih v raziskavo, je bil namenski. V raziskavo smo vključili šest 

oddelkov OŠ na Dolenjskem: tri oddelke 4. razreda in tri oddelke 5. razreda. 

 

Tabela 2: Sodelujoči učenci po spolu 

 SPOL f f % 

 Dečki 51 47,2 

 Deklice 57 52,8 

 SKUPAJ 108 100,0 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 108 učencev in učenk. Od tega je bilo 47,2 % dečkov in 52,8 % 

deklic. 
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Graf 1: Sodelujoči učenci po starosti (v letih) 

 

Učenci in učenke, ki so sodelovali v raziskavi, so bili stari od 9 do 11 let. Od tega je bilo 32,4 

% (35 učencev) starih 9 let. Nekaj manj, natančneje 20,4 % (22 učencev), je bilo starih 11 let. 

Največ učencev, 47,2 % (51 učencev), pa je bilo starih 10 let.  

 

Tabela 3: Sodelujoči učenci po razredih 

 RAZRED f f % 

 4. razred 58 53,7 

 5. razred 50 46,3 

SKUPAJ 108 100,0 

 

 

Sodelujoči učenci in učenke so v šolskem letu 2016/2017, v katerem je bila raziskava 

izvedena, obiskovali 4. in 5. razred. V raziskavo smo zajeli približno enak delež učencev, ki 

so obiskovali 4. in 5. razred. 46,3 % vseh (50 učencev) je obiskovalo 5. razred, malce več, 

53,7 % vseh (58 učencev), pa je obiskovalo 4. razred.  
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9.3 MERSKI INSTRUMENTI 

Podatke o učencih, prostorskih predstavah in uspešnosti na teoretičnem delu kolesarskega 

izpita smo zbrali s tehniko anketiranja in tehniko preverjanja znanja. Za zbiranje podatkov 

smo uporabili 3 instrumente – anketni vprašalnik (avtorsko izdelan; Priloga 2), simulacijo 

preizkusa znanja za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita (Spletna učilnica 

Kolesar, Slovensko izobraževalno omrežje; Priloga 4) in preizkus znanja za ugotavljanje 

prostorskih predstav (avtorsko izdelan; Priloga 3). Vsi instrumenti so bili v tiskani obliki.  

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili podatke o spolu učencev, njihovi starosti, razredu, ki 

ga obiskujejo, zaključenih ocenah v lanskem šolskem letu pri predmetih spoznavanje 

okolja/družba in matematika ter njihovo samooceno o poznavanju njim znane šolske okolice.  

Simulacija preizkusa znanja
1
 za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita je zajemala 

25 vprašanj z odgovori izbirnega tipa. Učenci so imeli na voljo 3 možne odgovore pri vsakem 

vprašanju, prav tako je bilo vsako vprašanje opremljeno s slikovnim gradivom. S tem pisnim 

preizkusom smo pridobili podatke o uspešnosti učencev na teoretičnem delu kolesarskega 

izpita.  

Pisni preizkus, ki smo ga izdelali sami, pa smo uporabili za pridobitev podatkov o ravni 

razumevanja prostora učencev oz. o prostorskih predstavah učencev. Ta je vseboval eno 

nalogo, v kateri so morali učenci samostojno narisati zemljevid poti od Občine Trebnje (v 

nadaljevanju občina) do Osnovne šole Trebnje (v nadaljevanju šola). Ta pot je bila učencem 

dobro poznana, zato smo jo tudi izbrali za pridobivanje podatkov.  

Analizirali smo tudi slikovno gradivo v standardiziranem preizkusu (simulaciji preizkusa 

znanja) za teoretični del kolesarskega izpita, ki so ga učenci reševali. Analiza je potekala po 

lastnih kriterijih. 

Fotografije zemljevidov učencev, ki so uporabljene v delu, so moje avtorsko delo.  

 

9.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Najprej smo zbrali soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi in za uporabo rezultatov v 

raziskovalne namene. Analizirali smo slikovno gradivo – natisnjen primer simulacije 

                                                   
1
 Spletna učilnica Kolesar (http://podpora.sio.si/kolesar/) 

http://podpora.sio.si/kolesar/


37 

 

preizkusa za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita. Učencem smo najprej razdelili 

tiskano obliko simulacije preizkusa znanja za opravljanje teoretičnega dela kolesarskega 

izpita. Za reševanje tega so imeli na voljo 45 minut časa. Po reševanju preizkusa znanja so 

imeli 5 minut odmora. Nato so dobili v reševanje natisnjene anketne vprašalnike, za kar so 

imeli na voljo 10 minut časa in temu je zopet sledil 5-minutni premor. Na koncu so reševali še 

natisnjen preizkus znanja z risanjem poti. Zanj so imeli na voljo 45 minut časa. Celotno 

gradivo so učenci reševali v istem dnevu. Za reševanje vseh treh instrumentov so imeli več 

kot dovolj časa, saj so vsi končali predčasno. Povsod smo poskrbeli, da je bilo med učenci 

dovolj prostora, da drug od drugega niso mogli prepisovati in prerisovati, saj je to zelo 

pomembno z vidika objektivnosti. 

 

9.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke smo obdelali s kvantitativno analizo. Podatke, pridobljene s simulacijo 

preizkusa znanja in anketnim vprašalnikom, smo vnesli v Excel tabelo in jih obdelali z SPSS-

programom. Narisane zemljevide učencev smo analizirali s pomočjo vnaprej postavljenih 

kriterijev. Prav tako smo kvantitativno analizirali slikovno gradivo nalog za kolesarski izpit s 

pomočjo vnaprej postavljenih kriterijev. Rezultate smo interpretirali, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja in jih povezali z obstoječo teorijo. 

 

10 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

10.1 PROSTORSKE PREDSTAVE UČENCEV 4. IN 5. RAZREDA O ZNANEM 

OKOLJU 

S pomočjo narisanih zemljevidov učencev (Priloga 3), ki smo jih kasneje analizirali, smo 

pridobili podatke o prostorskih predstavah učencev. Glavne kriterije oz. skupine opazovanja 

za analizo narisanih zemljevidov smo povzeli iz magistrskega dela E. Premrl (2017) Risanje 

zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda, saj so se nam zdeli smiselni in so že pokazali 

določene rezultate. Sami smo nato razdelali po 3 ali 4 kriterije, ki so bili značilni za 

posamezno skupino prostorskih predstav. Posamezni kriterij smo točkovali. 
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Skupine: 

1. VIDEZ ZEMLJEVIDA: 

 ni podoben zemljevidu, okolica se ne prepozna (0 točk), 

 risba je podobna zemljevidu, okolica se ne prepozna/obratno (1 točka), 

 risba je podobna zemljevidu, okolica se delno prepozna (2 točki), 

 risba je zelo podobna zemljevidu, okolica se v celoti prepozna (3 točke). 

2. NARISANI ELEMENTI (pot, cesta, stavbe): 

 narisana cesta, manjka ali občina ali šola (0 točk), 

 narisani le cesta, občina in šola (1 točka), 

 poleg ceste, občine in šole narisan še en objekt/stavba (2 točki), 

 poleg ceste, občine in šole narisani še 2 objekta/stavbe ali več (3 točke). 

3. POGLED OD ZGORAJ – TLORIS: 

 poleg ceste noben element ni narisan v tlorisu (0 točk), 

 poleg ceste je še en element narisan v tlorisu (tloris in naris) (2 točki), 

 poleg ceste so še drugi elementi narisani v tlorisu, vendar ne vsi (4 točke), 

 vsi elementi v tlorisu (6 točk). 

4. KARTOGRAFSKI ZNAKI: 

 noben element ni prikazan z znakom (0 točk), 

 en element je prikazan z znakom (1 točka), 

 več kot 2 elementa sta prikazana z znakom, vendar ne vsi elementi (2 točki), 

 vsi elementi so prikazani z znakom (3 točke). 

5. LEGA, RAZPOREDITEV:  

 lega šole, občine in ostalih objektov ni usklajena/šola ali občina manjka ali ni 

ustrezno razporejena (0 točk), 

 lega šole in občine je med seboj usklajena, ostali objekti ne/obratno (2 točki), 

 lega šole in občine je med seboj usklajena, prav tako tudi še do 2 objekta (4 točke), 

 lega šole, občine in ostalih objektov je usklajena (6 točk). 

6. RAZDALJE, VELIKOSTI:  

 razdalje in velikosti objektov so popolnoma neusklajeni (0 točk), 

 razdalje niso usklajene, velikosti so približno usklajene/obratno (2 točki), 

 razdalje so približno usklajene, prav tako velikosti objektov (4 točke). 

7. DRUGI ELEMENTI ZEMLJEVIDA: 

 ne vsebuje nobenega drugega elementa zemljevida (0 točk), 
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 vsebuje legendo z do 2 elementoma (1 točka), 

 vsebuje legendo z več kot 2 elementoma, lahko tudi še kateri drug element 

zemljevida (2 točki). 

 

Pri skupinah 3, 5 in 6 smo točke podvojili, saj je tudi E. Premrl (2017) v svojem magistrskem 

delu učence dodelila v skupino abstraktnega razumevanja prostora, če so ti poleg tlorisa 

približno upoštevali velikostna razmerja, razdalje med objekti in razporeditev, vendar pa 

risanje v tlorisu ni bil njen glavni pogoj za uvrstitev v najvišjo skupino. Točke smo podvojili, 

ker so to ključni elementi, ki opredeljujejo zemljevid. Tako smo določenim skupinam dodali 

večji pomen, da smo dobili čim bolj realne rezultate. 

Učenci so lahko dosegli največ 27 točk. Število točk so dosegli glede na izbrani kriterij iz 

vseh 7 skupin skupaj. Za razvrstitev v posamezno skupino prostorskih predstav je bilo število 

točk naslednje: 

 SKUPINA A: 0–5 točk, 

 SKUPINA B: 6–10 točk, 

 SKUPINA C: 11–16 točk, 

 SKUPINA Č: 17–21 točk, 

 SKUPINA D: 22–27 točk. 

 

10.1.1 Prostorske predstave učencev v 4. in učencev v 5. razredu 

Učenci so morali narisati zemljevid poti od občine do osnovne šole. Zemljevid območja je 

prikazan na Sliki 5, satelitski posnetek pa na Sliki 6. 
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Slika 5: Zemljevid risanega 

območja z označeno osnovno šolo in 

občino (www.Geopedia.si)                                                       

Slika 6: Satelitski posnetek risanega 

območja (Google Maps) 

 

Ključne značilnosti posameznih 5 skupin v povezavi z avtorjih (Piaget in Caitling) iz 

teoretičnega dela: 

 SKUPINA A: egocentrično razumevanje prostora, risanje v narisu, nizanje značilnih 

cest/točk/objektov, le glavni objekti/elementi, med posameznimi elementi ni ustrezne 

uskladitve/povezave, ni podobno zemljevidu, lega/velikosti objektov neusklajene; 

 SKUPINA B: med egocentričnim in objektivnim razumevanjem prostora, prepletanje 

narisa in tlorisa, poleg glavnih objektov/elementov tudi nekaj drugih, prikaz tudi 

nekaterih drugih območij ne zgolj osrednjega, povezava med posameznimi elementi še 

ni povsem jasna, bolj spominja na zemljevid, več elementov zemljevida, posamezni 

objekti so v legi in velikosti približno usklajeni, delno razumevanje kompleksnejših 

topoloških značilnosti; 
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 SKUPINA C: objektivno razumevanje prostora, prepletanje narisa in tlorisa, poleg 

glavnih objektov/elementov tudi drugi, ki so že bolj konkretno določeni, prikaz 

nekaterih drugih območij ne zgolj osrednjega, ki so že bolj podrobni, povezave med 

posameznimi elementi bolj definirane, spominja na zemljevid, več elementov 

zemljevida, ki so že bolj natančni in smiselni, posamezni objekti so v legi in velikosti 

približno usklajeni, razumevanje kompleksnejših topoloških značilnosti (zadaj/spredaj, 

levo/desno, vrstni red); 

 SKUPINA Č: med objektivnim in abstraktnim razumevanjem prostora, risanje v 

tlorisu, poleg glavnih objektov/elementov še veliko drugih, ki so že konkretno 

določeni, poleg osrednjega tudi druga območja, ki so že podrobni, povezave med 

posameznimi elementi že definirane, spominja na zemljevid, smiselna uporaba 

elementov zemljevida, zemljevidi bolj pregledni in natančni, posamezni objekti so v 

legi in velikosti že natančno usklajeni; 

 SKUPINA D: abstraktno razumevanje prostora, risanje v tlorisu, poleg glavnih 

objektov/elementov tudi drugi, poleg osrednjega tudi druga območja, ki so zelo 

podrobna in natančna, zmožnost združevanja poti in poznanih lokacij v smiselno 

celoto, lega in razporeditev že zelo natančna, upoštevanje elementov zemljevida in 

njihova smiselna uporaba, razumevanje evklidskih prostorskih odnosov (ocena 

približne razdalje v ravnini), razmerja dobro usklajena, zelo natančni in podrobni 

zemljevidi. 

 

Odgovoriti želimo na RV1a: Ali se med prostorskimi predstavami učencev v 4. razredu 

in prostorskimi predstavami učencev v 5. razredu pojavljajo statistično pomembne 

razlike? 

Da bi dobili odgovor na to vprašanje, smo izračunali χ
2
-preizkus. 
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Tabela 4: Razporeditev učencev 4. in 5. razreda v skupine prostorskih predstav 

RAZRED 

SKUPINE PROSTORSKIH PREDSTAV 

Skupina A 

(0–5 točk) 

Skupina B 

(6–10 točk) 

Skupina C 

(11–16 točk) 

Skupina Č 

(17–21 točk) 

Skupina D 

(22–27 točk) SKUPAJ 

4. razred f 6 14 27 3 8 58 

f % 10,3 24,1 46,6 5,2 13,8 100,0 

5. razred f 6 5 27 8 4 50 

f % 12,0 10,0 54,0 16,0 8,0 100,0 

SKUPAJ f 12 19 54 11 12 108 

f % 11,1 17,6 50,0 10,2 11,1 100,0 

 
 

Tabela 5: Rezultat χ
2
-preizkusa pojavljanja razlik v prostorskih predstavah med učenci 

4. in 5. razreda 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 7,317
a
 4 0,120 

Likelihood Ratio 7,563 4 0,109 

N of Valid Cases 108   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 5,09. 

 

Vrednost χ
2
-preizkusa ni statistično pomembna (χ

2 
= 7,317; g = 4; α = 0,120). Ničelno 

hipotezo obdržimo. Med učenci 4. in 5. razreda osnovne šole glede prostorskih predstav v 

osnovni množici ni statistično pomembnih razlik. 

 

Egocentrično razumevanje prostora je prisotno tako pri učencih 4. kot pri učencih 5. razreda. 

Deleža se ne razlikujeta veliko, saj je 10,3 % vseh učencev 4. razreda in 12,0 % vseh učencev 

5. razreda v skupini A, kamor se uvrščajo učenci na tej stopnji. Število učencev v obeh 

razredih je v tej skupini enako, saj je po 6 učencev iz 4. in po 6 učencev iz 5. razreda.  

Egocentrično razumevanje prostora je še vedno prisotno v 5. razredu, med 9 in 11 let starimi 

učenci, čeprav Caitling (1979, v Umek, 2001b) na to stopnjo uvršča šestletnike. Piaget in 
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Inhelder (1967, v Yilmaz, 2009) na stopnjo egocentričnega razumevanja prostora oziroma v 

predoperacionalno fazo uvrščata otroke do 6. leta starosti. 

 

            

Slika 7: Zemljevid četrtošolca iz skupine 

A – glavonožec                               

Slika 8: Zemljevid četrtošolca iz skupine A 

– povezani točki A in B 

                                   

Slika 9: Zemljevid petošolca iz skupine A – povezani točki A in B, zametki tlorisa 
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Zemljevidi učencev se tudi znotraj skupine razlikujejo. Na Sliki 7 lahko vidimo še narisanega 

glavonožca in risbo, za katero ne moremo reči, da je zemljevid. Prav tako ne moremo 

prepoznati njene okolice. Cesta med objektoma je neprepoznavna. Na Sliki 8 lahko vidimo 

povezanost točke A in B, narisana pa je le ena hiša. Caitling (1979, v Umek, 2001b) opisuje 

zemljevide učencev na egocentrični ravni razumevanja prostora kot osrednjo risbo doma in 

zgolj nizanje značilnih cest in točk, kar smo opazili tudi pri opazovanju zemljevidov naših 

učencev. Vse se dogaja okrog osrednje risbe šole in občine, narisana je tudi cesta, ki pa nima 

ovinkov, križišč ipd. kot so v realnosti. Učenec pri Sliki 8 se sicer že zaveda pomembnosti 

legende pri zemljevidih, prav tako je omejil tudi prostor. Narisani elementi so v narisu, 

razdalje in lega so popolnoma neusklajeni, zato je prostorska predstava tega učenca še na 1. 

stopnji. Na Sliki 9 lahko opazimo zametke tlorisa. Učenec je na objektih še narisal okna in 

vrata, vendar so ti objekti že brez strehe. 

 

Stopnje iz ene na drugo ne prehajajo stopničasto, ampak se prekrivajo (Labinowicz, 1989, v 

Premrl, 2017). Tako smo določili tudi vmesni skupini. V vmesni skupini (skupina B), med 

egocentričnim in objektivnim razumevanjem prostora, se deleža učencev za posamezni razred 

razlikujeta, saj je v tej skupini 24,1 % vseh učencev 4. razreda in 10,0 % vseh učencev 5. 

razreda.  
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Slika 10: Zemljevid petošolca iz skupine 

B – več poti, objekti bolj smiselno 

razporejeni, okolica delno prepoznavna 

Slika 11: Zemljevid petošolca iz skupine 

B – brez orientacije, tloris in naris, 

okolica delno prepoznavna 

 

          

Slika 12: Zemljevid petošolca iz skupine 

B – ob poti več objektov, tloris in naris, 

obsežna legenda, uporaba znakov  

Slika 13: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine B – več tlorisa, obsežna legenda, 

uporaba znakov 
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Ti učenci so na prehodu med egocentričnim in objektivnim razumevanjem prostora. Na Sliki 

10 lahko opazimo, da je orientacija že boljša, da je ob poti vse več stavb, predvsem pa da je 

več poti oziroma cest, saj smo se v prejšnji skupini srečevali le z eno cesto oziroma povezavo. 

Okolica se delno že prepozna in učenec je uporabil tudi barve. Kot je Caitling (1979, v Umek, 

2001b) navedel za 1. fazo, da so zemljevidi le okrog osrednje risbe doma in še ti so zgolj 

nizanje značilnih cest in točk, lahko to opazimo tudi pri zemljevidih te skupine. Poleg tega, je 

pod objektivno razumevanje prostora uvrstil učence, ki so zraven svojega doma že uspeli 

prikazati nekaj drugih predelov domačega okolja (Catiling, 1979, v Umek, 2001b). Tudi to 

lahko opazimo na zemljevidih te skupine, saj so učenci že skušali prikazati tudi druge predele 

okolja, ne samo šole in občine, zato je uvajanje vmesne skupine še toliko bolj smiselno. Še 

vedno opazimo prepletanje tlorisa in narisa. Na Sliki 11 je prav tako okolica delno 

prepoznavna, umestitev objektov v prostor na papirju je sicer še vedno slabo, vendar lahko 

vidimo, da že daje pomembnost tudi drugim objektom ob poti. Na Sliki 12 se orientacija že 

izboljšuje in približne lege objektov so že usklajene. Ob poti so narisani že točno določeni 

objekti, vendar so ti še vedno v tlorisu in narisu. Opazimo lahko že uporabo kartografskih 

znakov za posamezni objekt (npr. šolsko igrišče). Legenda postaja vse bolj obsežna. Tudi na 

Sliki 13 lahko opazimo obsežnejšo legendo in objekti so že po večini narisani v tlorisu. Še 

vedno se pojavi kakšen element, ki je v narisu (npr. avtomobil). Piaget in Inhelder (1967, v 

Yilmaz, 2009) pod fazo konkretnih operacij uvrščata učence, ki že razumejo kompleksnejše 

topološke značilnosti (zadaj/spredaj, levo/desno, vrstni red). Učenci v naši raziskavi pa so v 

skupini B na svojih zemljevidih na nekaterih predelih zemljevida pokazali, da razumejo 

navedene topološke značilnost, kot so spredaj/zadaj, levo in desno, saj so narisane objekte 

poskušali razvrstiti v realno razporeditev, hkrati pa še vedno niso usvojili vseh značilnosti 

faze konkretnih operacij oziroma stopnje objektivnega razumevanja prostora.                                   

 

Število učencev 4. in 5. razreda se v skupini C, v katero so se uvrstili učenci z objektivnim 

razumevanjem prostora, ne razlikuje (27 učencev).  

 

Caitling (1989, v Umek, 2001b) je menil, da učenci pridejo do te ravni do 7. leta starosti. 

Učenci v tej skupini so stari od 9 do 11 let. Fazo konkretnih operacij Piaget in Inhelder (1967, 

v Yilmaz, 2009) opredeljujeta za od 7 do 9 let stare učence, v našem primeru pa so v tej 

skupini učenci stari tudi 10 let. 
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Slika 14: Zemljevid petošolca iz skupine C 

– več pomembnejših objektov ob poti, 

tloris in naris, lega/razporeditev boljša 

Slika 15: Zemljevid petošolca iz skupine 

C – natančnejši zemljevid, tloris in 

naris, lega/razporeditev boljša, uporaba 

ravnila 

 

             

Slika 16: Zemljevid petošolca iz skupine 

C – več poti, vse v tlorisu, uporaba 

znakov 

Slika 17: Zemljevid petošolca iz skupine 

C – boljša lega in razporeditev, skoraj 

vse v tlorisu 
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Slika 18: Zemljevid petošolca iz skupine 

C – tloris in naris, več podrobnosti, 

boljša lega in razporeditev  

Slika 19: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine C – vse v tlorisu, boljša lega in 

razporeditev, okolica risana po občutku 

 

Skupina C zajema največ učencev, kar je bilo pričakovano. Vendar pa se tudi znotraj skupine 

zemljevidi učencev med seboj razlikujejo. Na Sliki 14 lahko vidimo, da je ob poti narisanih že 

več pomembnejših objektov kot pri prejšnji skupini in so ti objekti konkretno določeni. Še 

vedno se prepletata tloris in naris, vendar pa je lega in razporeditev boljša kot pri prejšnji 

skupini. Lokacija in stavbe so že veliko bolj definirani. Naštete opažene značilnosti je tudi 

Caitling (1979, v Umek, 2001b) opredelil za to skupino: zemljevidi so boljši, učenci so 

zmožni prostorsko prikazati že nekaj drugih predelov okolja in ne zgolj svoj dom oziroma v 

našem primeru šolo/občino, nekateri predeli so že dokaj natančni, med njimi pa ni ustreznih 

prostorskih odnosov (lega posameznih objektov ni ustrezna v celoti, velikosti niso usklajene, 

razporeditev vseh elementov/objektov ni ustrezna, ustrezno razporejeni so le posamezni 

predeli). Vidna pa je tudi uporaba ravnila pri risanju. Tudi na Sliki 15 lahko opazimo 

natančnejše risanje oziroma zemljevid z več podrobnostmi. Del zemljevida je narisan že v 

tlorisu, del pa je še vedno risan v narisu. Slika 16 prikazuje zemljevid, na katerem je učenec 

že uporabljal tloris v celoti, narisanih je že več poti, čeprav so nekatere od teh v realnosti 

drugače speljane. Zemljevid v tej skupini že dobiva pravo podobo realnosti in učenci 
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uporabljajo že več kartografskih znakov. Tudi na Sliki 17 lahko opazimo že boljšo lego in 

razporeditev objektov ter boljšo uporabo tlorisa. Zemljevidi so veliko bolj podrobni in 

natančneje definirani, kar lahko, poleg že vsega prej naštetega, opazimo tudi na Sliki 18. 

Kompleksnejše topološke značilnosti (zadaj/spredaj, levo/desno, vrstni red objektov), ki sta 

jih za to fazo opredelila Piaget in Inhelder (1967, v Yilmaz, 2009) in njihovo razumevanje je 

že lepo vidno tudi na narisanih zemljevidih, saj tudi okolica že dobiva pravo podobo in so 

skoraj vsi objekti že v realni legi. Na Sliki 19 vidimo že vse elemente v tlorisu in risba že zelo 

dobro spominja na zemljevid. Težava pri tem zemljevidu je, da je učenec osrednji del, pot od 

občine do šole narisal dovolj natančno, medtem ko je okolico risal po občutku – nizanje 

objektov po občutku. V tej skupini smo opazili tudi označevanje poti z barvo, česar v 

prejšnjih skupinah ni bilo. To je lepo vidno na Sliki 18. Tudi nekateri objekti, kot so šola in 

občina, so že bolj poudarjeni (npr. narisani z rdečo), kar lahko vidimo na Sliki 19. 

 

V skupini Č pa je med razredoma malce večja razlika kot pri prejšnjih skupinah. V tej skupini 

je 5,2 % vseh učencev 4. razreda in 16,0 % vseh učencev 5. razreda, kar je za 10,8 % razlike 

med razredoma. 

V primerjavi s četrtošolci je več učencev 5. razreda med objektivnim in abstraktnim 

razumevanjem prostora. Caitling (1979, v Umek, 2001b) opredeljuje, da raven abstraktnega 

razumevanja prostora učenci navadno dosežejo po 10. letu starosti, kar govori v prid našim 

rezultatom, saj je v tej skupini več učencev 5. razreda, ki so stari 10 in 11 let, kot učencev 4. 

razreda. To pomeni, da so ti učenci že na poti proti najvišji fazi razumevanja prostora. 
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Slika 20: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine Č – vsi elementi v tlorisu, 

obsežna legenda, lega in razporeditev 

natančnejša uporaba znakov       

Slika 21: Zemljevid petošolca iz 

skupine Č – veliko barv, lega in 

razporeditev natančnejša 

 

               
 

Slika 22: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine Č – uporaba znakov in barv, 

lega in razporeditev natančnejša, 

obsežna legenda, uporaba ravnila 

Slika 23: Zemljevid petošolca iz skupine 

Č – uporaba znakov in barv, skoraj vse 

v tlorisu, uporaba ravnila 
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Učenci v tej skupini se vedno bolj nagibajo k abstraktnemu razumevanju prostora in tako 

najvišji ter najkompleksnejši stopnji razumevanja prostora. Na Sliki 20 lahko vidimo že 

natančno lego in razporeditev objektov na zemljevidu, vsi elementi so že prikazani v tlorisu, 

predvsem pa je učenec za prikaz uporabljal znake, ki jih je nato ponazoril v legendi. Uporabo 

kartografskih znakov zaznamo tudi na Sliki 22 in Sliki 23. Lega in razporeditev v tej skupini 

še ni čisto natančna in je okolica pri vseh narisana še bolj po občutku oziroma se lega in 

razporeditev okolice ne skladata še povsem z glavnimi objekti. Učenci so uporabljali tudi 

veliko barv, kar je lepo vidno na Slikah 21, 22 in 23. Z njimi so dosegli še boljšo preglednost 

na zemljevidu in seveda boljši prikaz. V tej skupini je zastopana tudi že obsežnejša legenda, 

kar lahko opazimo na Sliki 20 in Sliki 22. 

 

V zadnji skupini, abstraktno razumevanje prostora, pa se delež zopet malce bolj razlikuje od 

deležev v prvih dveh skupinah. Tako je v tej skupini 13,8 % vseh učencev 4. razreda in 8,0 % 

vseh učencev 5. razreda.  

Zanimiv je podatek, da abstraktno razume prostor več učencev 4. (8 učencev; 13,8 %) kot pa 

5. razreda (4 učenci; 8,0 %). Abstraktno raven razumevanja prostora naj bi učenci po 

Caitlingu (1979, v Umek, 2001b) dosegli po 10. letu starosti. V naši skupini so učenci stari 10 

in 11 let, kar ustreza njegovi starostni opredelitvi. Starost učencev v tej skupini v naši 

raziskavi se ujema tudi s  starostno opredelitvijo Piageta in Inhelderja (1967, v Yilmaz, 2009), 

ki v fazo formalnih operacij uvrščata učence okrog 11. leta starosti. Dobljeni rezultati se  

ujemajo tudi z rezultati raziskave E. Premrl (2017), v kateri so nekateri učenci v 4. razredu že 

risali abstraktnejše zemljevide oziroma približke temu, kar se sklada z našimi rezultati. 
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Slika 24: Zemljevid petošolca iz skupine 

D - legenda, označitev poti, 

lega/razporeditev zelo natančna, okolica 

se v celoti prepozna 

Slika 25: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine D - legenda, označitev poti, 

lega/razporeditev zelo natančna 

 

             

Slika 26: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine D – legenda, zelo natančen, 

označitev poti, več elementov okolice, 

omejitev prostora  

Slika 27: Zemljevid četrtošolca iz 

skupine D – legenda, zelo natančen, 

označitev poti, uporaba znakov, 

usklajena razmerja 
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Učenci v skupini D so na najkompleksnejši ravni razumevanja zemljevida. Tudi znotraj 

skupine se pojavljajo razlike med učenci, saj so nekateri pozorni na že skoraj vse pomembne 

elemente pri razumevanju prostora in risanju zemljevida. Caitling (1979, v Umek, 2001b) v to 

skupino uvršča risbe učencev, ki so že zemljevidi in vsebujejo sestavne dele le-tega, kar se 

ujema z našimi ugotovitvami. Vsi zemljevidi imajo označeno pot z barvo in tako gledalcu 

preusmerijo pozornost na zahtevano pot. Prav tako lahko na vseh slikah iz te skupine vidimo 

narisane legende, ki zajemajo veliko elementov. Lega in razporeditev objektov je pri vseh že 

zelo natančna. Nekateri so širšo okolico risali bolj po občutku, kar lahko opazimo na Slikah 

25, 26 in 27. Vsi narisani zemljevidi so zelo natančni in imajo veliko podrobnosti. Opazimo 

lahko tudi uporabo kartografskih znakov na Sliki 27, medtem ko lahko na Sliki 26 opazimo 

tudi omejitev prostora s črto. Razmerja na vseh zemljevidih so že zelo usklajena, tako razdalje 

med objekti kot velikosti objektov. To je tudi značilno za fazo formalnih operacij, za katero 

Piaget in Inhleder (1967, v Yilmaz, 2009) opredeljujeta, da učenci razumejo evklidske 

prostorske odnose oziroma že znajo približno oceniti razdaljo v ravnini.  

 

V obeh razredih skupaj je največ učencev, in ta delež močno prevladuje, v srednji skupini 

(skupina C), kar pomeni, da objektivno razumejo prostor. V tej skupini je polovica vseh 

učencev oz. 50,0 %. To se sklada tudi s starostno opredelitvijo skupine, saj tako Caitling 

(1979, v Umek, 2001b) kot Piaget in Inhleder (1967, v Yilmaz, 2009) v to skupino uvrščata 

učence od 7. do 9. leta starosti. V skrajnih skupinah, v skupini egocentričnega razumevanja 

prostora (skupina A) in abstraktnega razumevanja prostora (skupina D), sta deleža zelo 

majhna. Egocentrično razume prostor 11,1 % učencev in enako velik delež vseh učencev 

abstraktno razume prostor. Zanimivo je, da je zelo malo učencev v najvišji skupini 

abstraktnega razumevanja prostora (skupina D). Razlog za tako majhen delež v skupini D je 

lahko v tem, da nekateri posamezniki nikoli ne dosežejo zadnje stopnje (Labinowicz, 1989, v 

Premrl, 2017). V vmesnih skupinah, med egocentričnim in objektivnim razumevanjem 

prostora (skupina B) ter objektivnim in abstraktnim razumevanjem prostora (skupina Č), pa so 

razporejeni še ostali učenci. V skupini B je tako 17,6 % vseh učencev, v skupini Č pa 10,2 % 

vseh učencev.  
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10.1.2 Skice poti okolice šole, ki so jih narisali učenci 

Pod temeljne elemente oziroma sestavine zemljevida M. Umek (2001b) opredeljuje: 

perspektivo, orientacijo (lega), merilo (razdalje), kartografske znake, relief in druge sestavine 

zemljevida (naslov, smeri neba, koordinatna mreža, legenda). 

V naši raziskavi smo opredelili 7 skupin elementov zemljevida, ki so navedene na str. 38–39. 

 

Odgovoriti smo želeli na RV1b: Katere elemente zemljevida in katere vsebine prostora 

prikazujejo učenci na svojih skicah zemljevida poti okolice šole? 

 

1. VIDEZ ZEMLJEVIDA 

S prvim kriterijem za opazovanje narisanih zemljevidov učencev (videzom zemljevida) smo 

opazovali, ali ima risba prepoznavno okolico in videz zemljevida ali gre zgolj za nizanje točk 

okrog osrednjega objekta. 

 

Tabela 6: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Videz zemljevida  

RAZRED 

 

VIDEZ ZEMLJEVIDA 

Ni podoben 

zemljevidu, 

okolica se ne 

prepozna 

Risba je 

podobna 

zemljevidu, 

okolica se ne 

prepozna/ 

obratno 

Risba je 

podobna 

zemljevidu, 

okolica se 

delno 

prepozna 

Risba je zelo 

podobna 

zemljevidu, 

okolica se v 

celoti 

prepozna SKUPAJ 

4. razred f 8 26 18 6 58 

f % 13,8 44,8 31,0 10,3 100,0 

5. razred f 4 12 25 9 50 

f % 8,0 24,0 50,0 18,0 100,0 

SKUPAJ f 12 38 43 15 108 

f % 11,1 35,2 39,8 13,9 100,0 
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Večina učencev (39,8 %) je narisala risbo, ki je imela videz zemljevida in okolico smo delno 

prepoznali. Nekaj manj (35,2 %) jih je narisalo risbo, ki je bila podobna zemljevidu, ampak se 

okolica ni prepoznala ali pa smo okolico lahko prepoznali, vendar risba ni spominjala na 

zemljevid. 11,1 % vseh učencev je narisala risbo, ki ni bila niti malo podobna zemljevidu in 

tudi okolice nismo mogli prepoznati. 13,9 % vseh učencev pa je narisalo risbo, ki je bila zelo 

podobna zemljevidu in smo okolico lahko v celoti prepoznali.  

Če povzamemo, so petošolci risali boljše zemljevide kot četrtošolci, saj je bila več kot 

polovica učencev 5. razreda uvrščenih v kategoriji, v katerih je bila risba podobna zemljevidu 

in se je okolica delno (50,0 %) ali v celoti (18,0 %) prepoznala. Četrtošolci pa so risali 

nekoliko slabše zemljevide, saj je bila več kot polovica učencev uvrščenih v kategoriji, v 

katerih risba ni bila podobna zemljevidu in se okolica ni prepoznala (13,8 %) ali pa je bila 

risba podobna zemljevidu in se okolica prav tako ni prepoznala ter obratno – risba ni bila 

podobna zemljevidu, okolica se je prepoznala (44,8 %). 

 

2. NARISANI ELEMENTI (pot, cesta, stavbe) 

Tabela 7: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Narisani elementi (pot, 

cesta, stavbe) 

RAZRED 

 

NARISANI ELEMENTI 

Narisana 

cesta, manjka 

ali občina ali 

šola 

Narisani le 

cesta, občina 

in šola 

Poleg ceste, 

občine in šole 

narisan še en 

objekt/stavba 

Poleg ceste, 

občine in šole 

narisana še 2 

objekta/stavbi 

ali več SKUPAJ 

4. razred f 8 8 8 34 58 

f % 13,8 13,8 13,8 58,6 100,0 

5. razred f 10 2 8 30 50 

f % 20,0 4,0 16,0 60,0 100,0 

SKUPAJ f 18 10 16 64 108 

f % 16,7 9,3 14,8 59,3 100,0 

 

Več kot polovica vseh učencev (59,3 %) je poleg ceste, občine in šole narisala še vsaj 2 

objekta ali več. Najmanj učencev (9,3 %) je narisalo poleg ceste le občino in šolo. Približno 
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enak delež učencev pa je ali narisalo cesto in manjka šola oz. občina (16,7 %), ali pa so poleg 

ceste, občine in šole narisali le en objekt (14,8 %). 

Odličen podatek je ta, da je več kot polovica učencev narisala še vsaj 2 objekta ali več poleg 

ceste, šole in občine, kar pomeni, da se zavedajo objektov ob poti in jim pripisujejo 

pomembnost. Verjetno se zavedajo, da morajo biti na zemljevidu narisani tudi ti objekti zaradi 

lažje predstavljivosti prostora. Skoraj vse pomembne objekte (5 objektov ali več) je na svojih 

zemljevidih narisalo 26 učencev (24,1 %). 

 

3. POGLED OD ZGORAJ – TLORIS 

Naš tretji kriterij za opazovanje zemljevidov je zajel perspektivo gledanja.  

 

Tabela 8: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Pogled od zgoraj – tloris 

RAZRED 

 

POGLED OD ZGORAJ – TLORIS 

Poleg ceste 

noben element 

ni narisan v 

tlorisu 

Poleg ceste je 

še en element 

narisan v 

tlorisu 

Poleg ceste so 

še drugi 

elementi 

narisani v 

tlorisu, vendar 

ne vsi 

Vsi elementi v 

tlorisu SKUPAJ 

4. razred f 2 7 21 28 58 

f % 3,4 12,1 36,2 48,3 100,0 

5. razred f 6 4 19 21 50 

f % 12,0 8,0 38,0 42,0 100,0 

SKUPAJ f 8 11 40 49 108 

f % 7,4 10,2 37,0 45,4 100,0 

 

Največ učencev (45,4 %) je risala vse elemente v tlorisu. Nekaj manj učencev (37,0 %) je 

prav tako risalo v večini elemente v tlorisu, vendar pa so bili še vedno nekateri narisani v 

narisu. 10,2 % vseh učencev je poleg ceste narisala še en element v tlorisu . Najmanjši je bil 

delež učencev (7,4 %), ki poleg ceste niso narisali niti enega elementa v tlorisu. 
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Največ četrtošolcev je risala vse elemente v tlorisu (48,3 %), prav tako tudi največ petošolcev 

(42,0 %). 

M. Umek (2001b) opredeljuje razumevanje perspektive kot ključno dejstvo za razumevanje 

zemljevida. Učenje perspektive se v slovenskih šolah uvaja v 3. razredu. Večina učencev 4. in 

5. razreda je risalo elemente v tlorisu, nekateri vse, drugi pa so kakšnega še vedno narisali v 

narisu. Podatek, da je skoraj polovica učencev vse elemente narisala v tlorisu, nakazuje na 

dobro razumevanje elementa tlorisne perspektive. Poleg tega pa tudi majhen delež 

zemljevidov, ki so bili v celoti narisani v narisu, pritrjuje temu dejstvu. Podatki o risanju v 

tlorisu v naši raziskavi potrjujejo tudi študijo Gerberja (1992, v Umek, 2001b), da otroci 

ptičjo perspektivo usvojijo kot prvo sestavino zemljevida.  

 

4. KARTOGRAFSKI ZNAKI 

Tabela 9: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Znaki 

RAZRED 

 

KARTOGRAFSKI ZNAKI 

Noben element 

ni prikazan z 

znakom 

En element je 

prikazan z 

znakom 

Več kot 2 

elementa sta 

prikazana z 

znakom, 

vendar ne vsi 

elementi 

Vsi elementi so 

prikazani z 

znakom SKUPAJ 

 4.  razred f 3 4 25 26 58 

f %  5,2 6,9 43,1 44,8 100,0 

5. razred f 6 5 23 16 50 

f %  12,0 10,0 46,0 32,0 100,0 

SKUPAJ f 9 9 48 42 108 

f %  8,3 8,3 44,4 38,9 100,0 

 

Največ učencev (44,4 %) je s kartografskim znakom prikazalo več kot 2 elementa, vendar pa 

ne vseh. Vse elemente je s kartografskimi znaki prikazalo 38,9 % vseh učencev. Enak delež 

učencev (8,3 %) je s kartografskim znakom prikazal vsaj en element ali pa nobenega. 
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Še enkrat več petošolcev (12,0 %) kot četrtošolcev (5,2 %) ni nobenega elementa narisalo v 

tlorisu. Več četrtošolcev (44,8 %) kot petošolcev (32,0 %) pa je narisalo vse elemente v 

tlorisu. 

Kartografske znake zna uporabljati večina učencev, kar so nam pokazali pridobljeni podatki. 

Zelo veliko učencev je tako skoraj vse prikazalo s kartografskimi znaki, kar je odlično. V 

večini so sicer učenci uporabljali slikovne kartografske znake, ki jih opredeljuje Robinson z 

raziskovalci (MacEachren, 1995, v Umek, 2001b), opazili pa smo tudi uporabo tako 

asociacijskih kot geometrijskih znakov. To kaže na zelo dobro razumevanje tega elementa 

zemljevida. 

 

5. LEGA, RAZPOREDITEV 

Peti kriterij opazovanja je zajel drugi element zemljevida, to je orientacija. Sami smo 

opazovali lego posameznih elementov na papirju in razporeditev le-teh. 

 

Tabela 10: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Lega, razporeditev 

RAZRED 

 

LEGA, RAZPOREDITEV 

Lega šole, 

občine in 

ostalih 

objektov ni 

usklajena/šola 

ali občina 

manjka ali ni 

ustrezno 

razporejena 

Lega šole in 

občine je med 

seboj 

usklajena, 

ostali objekti 

ne/obratno 

Lega šole in 

občine je med 

seboj 

usklajena, 

prav tako tudi 

še do 2 objekta 

Lega šole, 

občine in 

ostalih 

objektov je 

usklajena SKUPAJ 

4. razred f 23 25 6 4 58 

f %  39,7 43,1 10,3 6,9 100,0 

5. razred f 17 22 4 7 50 

f % 34,0 44,0 8,0 14,0 100,0 

SKUPAJ f 40 47 10 11 108 

f % 37,0 43,5 9,3 10,2 100,0 
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43,5 % vseh učencev je ali uskladilo lego šole in občine med seboj, vendar so bili ostali 

objekti neusklajeni, ali pa je uskladilo med seboj ostale objekte, vendar šola in občina nista 

bili usklajeni. Nekaj manj učencev (37,0 %) ni uskladilo lege med nobenim objektom ali pa 

niso narisali šole/občine in tako uskladitev ni bila mogoča. Teh učencev, ki niso narisali šole, 

občine ali obojega, je 18. Zelo malo učencev (10,2 %) pa jih je uskladilo lego šole, občine in 

ostalih objektov ali je uskladilo vsaj šolo in občino ter še do 2 ostala objekta, kar je naredilo 

9,3 % vseh učencev 4. in 5. razreda. 

Največ četrtošolcev (43,1 %) je uskladilo lego šole in občine, ne pa ostalih objektov ali 

obratno, prav tako pa je bilo tudi pri petošolcih, saj je največ petošolcev (44,0 %) bilo 

uvrščenih v to skupino. 

Učencem še vedno povzroča težave lega in razporeditev objektov na papirju. M. Umek 

(2001b) pravi, da je lahko učencem v pomoč pri določanju lege na zemljevidu koordinatna 

mreža, te pa mi nismo zasledili na niti enem izmed zemljevidov učencev. V raziskavi E. 

Premrl (2017) so se sicer učenci izkazali najboljše na tem področju. 

 

6. RAZDALJE, VELIKOSTI 

Pri tem kriteriju smo preverjali razdalje med objekti in velikosti objektov. 

 

Tabela 11: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Razdalje, velikosti 

RAZRED 

 

RAZDALJE, VELIKOSTI 

Razdalje in 

velikosti objektov 

so popolnoma 

neusklajeni 

Razdalje niso 

usklajene, velikosti 

so približno 

usklajene/obratno 

Razdalje so 

približno usklajene, 

prav tako velikosti 

objektov SKUPAJ 

4. razred f 48 9 1 58 

f % 82,8 15,5 1,7 100,0 

5. razred f 39 11 0 50 

f % 78,0 22,0 0,0 100,0 

SKUPAJ f 87 20 1 108 

f % 80,6 18,5 0,9 100,0 
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Večina učencev (80,6 %) pri svojem risanju ni upoštevala razdalj med objekti in velikosti 

objektov. 18,5 % vseh učencev je pri risanju ali uskladila velikosti objektov in razdalje med 

objekti niso bile skladne ali obratno, razdalje med objekti so bile skladne, niso pa uskladili 

velikosti objektov. 12,0 % vseh učencev (13 učencev) ni uspelo uskladiti razdalj med objekti, 

6,4 % vseh učencev (7 učencev) pa ni uspela uskladiti velikosti objektov. Zelo majhen delež 

(0,9 %) vseh učencev je uskladil tako razdalje med objekti kot velikosti objektov. 

Zgolj en učenec je približno uskladil razdalje in velikosti objektov in ta učenec je bil 

četrtošolec. Niti en petošolec ni uspel uskladiti razdalj in velikosti objektov.  

 

   

Slika 28: Slikovni primer za kategorijo 

Razdalje in velikosti objektov so 

popolnoma neusklajene  

Slika 29: Slikovni primer za kategorijo 

Razdalje niso usklajene, velikosti so 

približno usklajene/obratno 
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Slika 30: Slikovni primer za kategorijo Razdalje so približno usklajene, prav tako 

velikosti objektov 

 

Ta element učencem povzroča največje težave med vsemi 7 skupinami kriterijev. Večina 

učencev (80,6 %) ga pri svojem risanju ni upoštevala. Skoraj zanemarljiv delež učencev je ta 

element pri risanju upošteval, kar nakazuje na to, da ga zelo malo učencev razume oz. zmore 

uporabiti. Sicer je Spencer (1989, v Umek, 2001b) v svojih raziskavah dokazal, da če učenec 

na skici zemljevida nariše neustrezno razdaljo, še ne pomeni, da nima ustreznih realnih 

predstav o razdalji med objekti. Tudi E. Premrl (2017) je v svoji raziskavi imela učence, ki so 

prav tako imeli težave z upoštevanjem razdalj in velikosti objektov, tudi, če so bili ti na 

abstraktni stopnji razumevanja prostora. Naši rezultati se med drugim skladajo z raziskavo M. 

Umek (2001b), saj so se tudi v tej raziskavi učenci najslabše izkazali na tem področju. Naši 

rezultati se razhajajo z raziskavo I. Hergan (2008, v 2013), v kateri so se učenci dobro izkazali 

ravno na tem področju. 

 

7. DRUGI ELEMENTI ZEMLJEVIDA 

Reliefa, ki je tudi eden izmed elementov zemljevida, nismo opazovali. Osnovna šola in občina 

ležita na levem bregu reke Temenice. Od občine do osnovne šole je 850 m razdalje po glavni 
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cesti. Osnovna šola leži na rahli vzpetini in je, glede na nadmorsko višino, višje kot občina. 

Teren je tako zahtevnejši, zato ga nismo opazovali. Kot najtežje razumljivo sestavino ga 

opredeljuje Boardman (1983, v Umek, 2001b). Uvajanje samega reliefa se pojavi šele v 5. 

razredu, vendar še to zgolj poznavanje in ne tudi uporaba (Učni načrt za družbo, 2011). 

 

Z zadnjim kriterijem opazovanja zemljevidov smo opazovali ostale sestavine zemljevida, kot 

so naslov, smeri neba, koordinatna mreža, legenda in merilo. Zgolj pri enem zemljevidu smo 

zaznali narisano merilo, ki pa ni bilo upoštevano pri risanju zemljevida, narisal pa ga je 

četrtošolec. Edina druga sestavina zemljevida, ki so jo učenci pri svojem risanju uporabili, je 

bila legenda. Uporabilo jo je 17 četrtošolcev in 6 petošolcev. 

 

Tabela 12: Uvrščanje učencev v posamezno skupino kriterija Drugi elementi zemljevida 

RAZRED 

 

DRUGI ELEMENTI ZEMLJEVIDA 

Ne vsebuje nobenega 

drugega elementa 

zemljevida 

Vsebuje legendo z do 

2 elementoma 

Vsebuje legendo z 

več kot 2 

elementoma, lahko 

tudi še kateri drug 

element zemljevida SKUPAJ 

4. razred f 41 1 16 58 

f %  70,7 1,7 27,6 100,0 

5. razred f 44 2 4 50 

f % 88,0 4,0 8,0 100,0 

SKUPAJ f 85 3 20 108 

f % 78,7 2,8 18,5 100,0 

 

Večina učencev 4. in 5. razreda (78,7 %) ni pri svojem risanju uporabila nobenega drugega 

elementa zemljevida, ki smo jih našteli v prvih 6 skupinah. 18,5 % vseh učencev je uporabilo 

legendo, ki je vsebovala več kot 2 narisana elementa. 2,8 % učencev je narisalo legendo z 

enim oziroma največ 2 elementoma.  

Več četrtošolcev (27,6 %) kot petošolcev (8,0 %) je narisalo legendo z več kot 2 elementoma 

ali pa še kateri drug element zemljevida. 
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Kljub temu da so nekateri učenci narisali legendo tudi z več kot dvema elementoma, pa niti 

ena legenda ni bila popolna. Pokazali pa so, da se te sestavine zemljevida zavedajo. Tudi 

učenci, ki so narisali legendo z enim oziroma največ dvema elementoma, so s tem pokazali, 

da se zavedajo, da je to sestavina zemljevida. V naši raziskavi so učenci upoštevali zgolj 

legendo, medtem ko so v raziskavi E. Premrl (2017) upoštevali tudi druge podatke (avtor, 

datum, naslov ipd.), zato se tu ugotovitve razhajajo. Mogoče je, da pri tem ni bilo dovolj 

poudarka pri pouku in se učencem zato to ne zdi pomembno. V raziskavi E. Premrl so se 

učenci izkazali dobro, medtem ko se v naši niso. Se pa naši podatki skladajo z raziskavo M. 

Umek (2001b), kjer so prav tako učenci dosegli slabše rezultate na tem področju.  

Eden učenec je poleg nepopolne legende, kot smo že omenili, narisal tudi merilo, vendar ga 

pri risanju ni upošteval. Merilo je sicer eno najtežje razumljivih sestavin zemljevida in tudi 

Gerber (1992, v Umek, 2001b) je dokazal, da otroci do 15. leta starosti merila ne razumejo 

popolnoma, kar je lahko tudi razlog za neuporabo le-tega pri risanju zemljevida učencev. 

 

VSEBINE PROSTORA 

Vsebine prostora, ki naj bi jih učenci prikazali na svojih zemljevidih in smo jih mi kasneje 

opazovali, so: objekti, prometni znaki, talne označbe in križišča. Razlog za opazovanje teh 

vsebin je bil ta, da so pomembne za kolesarja na poti, ki so jo morali narisati učenci, zato je 

prav, da se učenci teh vsebin prostora zavedajo. 

 

1. POMEMBNEJŠI OBJEKTI IN POVRŠINE 

Pod objekte, ki so ena izmed vsebin prostora, smo upoštevali troje: 

 pomembnejše stavbe, ki se nahajajo ob poti (zdravstveni dom, policijska postaja, 

šolsko igrišče, vrtec, hotel, pošta),  

 stopnice, ki so pri šoli zelo izrazite in  

 park. 

Objekti, ki smo jih opazovali in so se nam zdeli pomembni, da jih učenci na svojih 

zemljevidih narišejo, so: občina, šola, zdravstveni dom, policijska postaja, šolsko igrišče, 

vrtec, hotel, pošta, park in stopnice pri šoli. 
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Tabela 13: Razvrstitev učencev glede na risanje občine na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

OBČINA 

Občina ni narisana Občina je narisana SKUPAJ 

4. razred f 5 53 58 

f % 8,6 91,4 100,0 

5. razred f 8 42 50 

f % 16,0 84,0 100,0 

SKUPAJ f 13 95 108 

f % 12,0 88,0 100,0 

 

Večina učencev (88,0 %) je občino na svojem zemljevidu narisala, 12,0 % pa je ni narisala. 

Pri tem objektu je mogoče, da so imeli učenci težave z razumevanjem pojma občina. 

Predvidevamo, da so učenci, ki občine niso narisali, mislili na to ne kot na stavbo, ampak na 

območje. 

 

Tabela 14: Razvrstitev učencev glede na risanje osnovne šole na svojem zemljevidu 

 

 

 

 

 

 

 

Delež, ki predstavlja na zemljevidu narisano šolo (97,2 %), je tako velik, da je delež tistih, ki 

šole niso narisali (2,8 %) skoraj zanemarljiv. 

 

RAZRED 

 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola ni narisana Osnovna šola je narisana SKUPAJ 

4. razred f 1 57 58 

f % 1,7 98,3 100,0 

5. razred f 2 48 50 

f % 4,0 96,0 100,0 

SKUPAJ f 3 105 108 

f % 2,8 97,2 100,0 
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Tabela 15: Razvrstitev učencev glede na risanje zdravstvenega doma na svojem 

zemljevidu 

RAZRED 

 

ZDRAVSTVENI DOM 

Zdravstveni dom ni narisan Zdravstveni dom je narisan SKUPAJ 

4. razred f 50 8 58 

f % 86,2 13,8 100,0 

5. razred f 42 8 50 

f % 84,0 16,0 100,0 

SKUPAJ f 92 16 108 

f % 85,2 14,8 100,0 

 

Večina učencev (85,2 %) na svojih zemljevidih ni narisala zdravstvenega doma, 14,8 % 

učencev pa ga je. 

Učenci temu objektu očitno niso pripisovali posebne pomembnosti. Mogoče je, da ga na poti 

ne opazijo, saj ta ni tik ob cesti, ampak je umaknjen bolj v notranjost. Kljub temu da ima 

dovoz po isti poti kot je za občino in da ga na poti od občine do šole zaobidejo, ni bil 

velikokrat narisan. 

 

Tabela 16: Razvrstitev učencev glede na risanje policijske postaje na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

POLICIJSKA POSTAJA 

Policijska postaja ni narisana Policijska postaja je narisana SKUPAJ 

4. razred f 54 4 58 

f % 93,1 6,9 100,0 

5. razred f 47 3 50 

f % 94,0 6,0 100,0 

SKUPAJ f 101 7 108 

f % 93,5 6,5 100,0 

 

Večina učencev (93,5 %) policijske postaje ni narisala, 6,5 % učencev pa jo je narisalo na 

svojem zemljevidu. 
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Tudi ta objekt je umaknjen v notranjost in ga mogoče tudi zato učenci niso risali na svojih 

zemljevidih. Zanimivo je, da je več učencev narisalo zdravstveni dom kot policijsko postajo. 

Razlog je verjetno ta, da zdravstveni dom pogosteje obiščejo ali zato, ker ga na poti od občine 

do šole zaobidejo. 

 

Tabela 17: Razvrstitev učencev glede na risanje šolskega igrišča na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

ŠOLSKO IGRIŠČE 

Šolsko igrišče ni narisano Šolsko igrišče je narisano SKUPAJ 

4. razred f 36 22 58 

f % 62,1 37,9 100,0 

5. razred f 34 16 50 

f % 68,0 32,0 100,0 

SKUPAJ f 70 38 108 

f % 64,8 35,2 100,0 

 

Skoraj dve tretjini učencev (64,8 %) šolskega igrišča ni narisalo na svojem zemljevidu, 35,2 

% učencev pa ga je.  

Ta objekt je bil v primerjavi z ostalimi objekti, poleg šole in občine, največkrat narisan na 

zemljevidih učencev. Učenci se veliko zadržujejo na šolskem igrišču, tako v času pouka kot 

po njem. Čeprav je tudi igrišče bolj umaknjeno v notranjost, mu pripisujejo večjo 

pomembnost kot ostalim objektom. Razlog temu je mogoče tudi sama velikost objekta, saj je 

igrišče zelo veliko. 
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Tabela 18: Razvrstitev učencev glede na risanje vrtca na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

VRTEC 

Vrtec ni narisan Vrtec je narisan SKUPAJ 

4. razred f 48 10 58 

f % 82,8 17,2 100,0 

5. razred f 39 11 50 

f % 78,0 22,0 100,0 

SKUPAJ f 87 21 108 

f % 80,6 19,4 100,0 

 

Večina učencev (80,6 %) vrtca ni narisala, 19,4 % učencev pa je vrtec narisala. 

Vrtec je bil približno enako pogosto narisan ali ne narisan na zemljevidih učencev kot 

zdravstveni dom. 

 

Tabela 19: Razvrstitev učencev glede na risanje hotela na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

HOTEL 

Hotel ni narisan Hotel je narisan SKUPAJ 

4. razred f 58 0 58 

f %  100,0 0,0 100,0 

5. razred f 48 2 50 

f %  96,0 4,0 100,0 

SKUPAJ f 106 2 108 

f %  98,1 1,9 100,0 

 

Večina učencev (98,1 %) hotela ni narisala, 1,9 % učencev pa ga je narisala. 

Hotela ni narisal noben četrtošolec, sta ga pa narisala 2 petošolca. Čeprav se hotel nahaja tik 

ob cesti, mu učenci ne pripisujejo skoraj nobene pomembnosti. To je tudi objekt, ki so ga 

učenci najredkeje narisali na svojem zemljevidu. 
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Tabela 20: Razvrstitev učencev glede na risanje pošte na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

POŠTA 

Pošta ni narisana Pošta je narisana SKUPAJ 

4. razred f 57 1 58 

f % 98,3 1,7 100,0 

5. razred f 43 7 50 

f % 86,0 14,0 100,0 

SKUPAJ f 100 8 108 

f % 92,6 7,4 100,0 

 

Večina učencev (92,6 %) pošte na svojem zemljevidu ni narisala, 7,4 % učencev pa je pošto 

narisalo. 

Pošto je narisal le 1 četrtošolec in 7 petošolcev. Ta objekt so učenci narisali oziroma ne 

narisali približno enako pogosto kot policijsko postajo. Tudi pošta se nahaja tik ob cesti, tako 

kot hotel, vendar pa ji učenci očitno ne pripisujejo pomembnosti. 

 

Tabela 21: Razvrstitev učencev glede na risanje parka na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

PARK 

Park ni narisan Park je narisan SKUPAJ 

4. razred f 41 17 58 

f % 70,7 29,3 100,0 

5. razred f 36 14 50 

f % 72,0 28,0 100,0 

SKUPAJ f 77 31 108 

f % 71,3 28,7 100,0 

 

71,3 % učencev parka ni narisalo, 28,7 % učencev pa je park narisalo na svojih zemljevidih. 

Ker se nahaja tik ob občini in je nekako v centru mesta, mu učenci pripisujejo večjo 

pomembnost, zato je tudi delež učencev, ki so park narisali, v primerjavi z drugimi objekti 

malce večji. 
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Tabela 22: Razvrstitev učencev glede na risanje stopnic pri šoli na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

STOPNICE PRI ŠOLI 

Stopnice pri šoli niso narisane Stopnice pri šoli so narisane SKUPAJ 

4. razred f 38 20 58 

f % 65,5 34,5 100,0 

5. razred f 35 15 50 

f % 70,0 30,0 100,0 

SKUPAJ f 73 35 108 

f % 67,6 32,4 100,0 

 

Več kot dve tretjini učencev (67,6 %) je stopnice pri šoli narisalo, 32,4 % učencev pa jih ni 

narisalo. 

V primerjavi z ostalimi objekti je pri stopnicah delež učencev, ki so jih narisali, večji kot pri 

nekaterih ostalih objektih. Stopnice pri šoli so zelo izrazite in učenci jih pogosto uporabljajo. 

Že če hočejo na šolsko igrišče, morajo uporabiti te stopnice, zato je mogoče, da jim zato 

pripisujejo večjo pomembnost. 

 

Največkrat narisana objekta sta bila pričakovano osnovna šola in občina. Pri ostalih objektih 

so bili deleži učencev, ki so posamezne objekte narisali, znatno nižji. Po pogostosti na 

zemljevidih učencev pa si od najpogostejšega do najredkejšega objekta sledijo: osnovna šola 

(105 učencev), občina (95 učencev), šolsko igrišče (38 učencev), stopnice pri šoli (35 

učencev), park (31 učencev), vrtec (21 učencev), zdravstveni dom (16 učencev), pošta (8 

učencev), policijska postaja (7 učencev) in hotel (2 učenca). Nihče od učencev pa na svojem 

zemljevidu ni narisal vseh objektov, ki smo jih opazovali. 

 

2. PROMETNI ZNAKI 

Vsebine prostora, ki so izrednega pomena za kolesarje, so prometni znaki, talne oziroma 

cestne označbe, križišča in pločnik. Na te vsebine prostora mora biti kolesar še posebno 

pozoren, saj imajo velik vpliv na njegovo varnost med vožnjo, če jih pozna in razume. 
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Na poti od občine do osnovne šole je skupno 31 prometnih znakov. Od tega se učenci z 20 

prometnimi znaki srečajo na poti od občine do šole, z 11 pa v obratni smeri, od šole do 

občine. Pri opazovanju smo upoštevali vse narisane prometne znake, tako v eni kot v drugi 

smeri.  

 

Tabela 23: Razvrstitev učencev glede na risanje prometnih znakov na svojem 

zemljevidu 

RAZRED 

 

ŠTEVILO PROMETNIH ZNAKOV 

0 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

4. razred f 40 8 5 3 2 0 58 

f %  69,0 13,8 8,6 5,2 3,4 0,0 100,0 

5. razred f 31 6 5 5 2 1 50 

f % 62,0 12,0 10,0 10,0 4,0 2,0 100,0 

SKUPAJ f 71 14 10 8 4 1 108 

f % 65,7 13,0 9,3 7,4 3,7 0,9 100,0 

 

Dve tretjini učencev (65,7 %) nista na svojem zemljevidu narisali nobenega prometnega 

znaka. 13,0 % učencev je narisalo 1 prometni znak, 9,3 % učencev 2 prometna znaka, 7,4 % 

učencev 3 prometne znake, 3,7 % učencev 4 prometne znake in 0,9 % učencev 5 prometnih 

znakov.  

Zelo malo učencev je v zemljevide vključilo prometne znake. Morda po njihovem mnenju ne 

sodijo na zemljevid. Glede na to, da je navodilo od njih zahtevalo, da narišejo na zemljevid to, 

kar je za kolesarja pomembno na poti med občino in šolo, smo pričakovali, da bodo 

prometnim znakom učenci pripisali večjo pomembnost. Od 31 prometnih znakov so 

posamezni učenci narisali največ po 5 prometnih znakov, kar ni ravno visoka številka. 

 

3. TALNE OZNAČBE 

Za kolesarja so na njegovi poti pomembne tudi talne označbe. Ker je teh veliko, smo 

opazovali le nekatere: prehode za pešce, črte za umirjanje prometa in napis šola.  
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Prehodov za pešce je na tej poti 6. 

 

Tabela 24: Razvrstitev učencev glede na risanje prehodov za pešce na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

ŠTEVILO PREHODOV ZA PEŠCE 

0 1 2 3 4 5 6 SKUPAJ 

4. razred f 34 11 6 5 1 1 0 58 

f % 58,6 19,0 10,3 8,6 1,7 1,7 0,0 100,0 

5. razred f 22 12 5 4 5 1 1 50 

f % 44,0 24,0 10,0 8,0 10,0 2,0 2,0 100,0 

SKUPAJ f 56 23 11 9 6 2 1 108 

f % 51,9 21,3 10,2 8,3 5,6 1,9 0,9 100,0 

 

Polovica učencev (51,9 %) ni narisala nobenega prehoda za pešce. 21,3 % učencev je narisalo 

1 prehod za pešce, 10,2 % učencev 2 prehoda za pešce, 8,3 % učencev 3 prehode za pešce, 5,6 

% učencev 4 prehode za pešce, 1,9 % učencev 5 prehodov za pešce in 0,9 % učencev 6 

prehodov za pešce. 

Noben četrtošolec ni narisal vseh 6 prehodov za pešce, je pa vseh 6 prehodov za pešce narisal 

1 petošolec. Za dobrih 10,0 % več učencev je narisalo prehode za pešce kot prometne znake. 

Mogoče je, da temu pripisujejo večjo pomembnost oziroma so na to bolj pozorni ali se jim 

zdi, da to ˝bolj sodi na zemljevid˝. Le 1 učenec od 108 je narisal vse prehode za pešce. 

 

Črte za umirjanje prometa smo opazovali po kriteriju prisotnosti oziroma neprisotnosti na 

zemljevidu. 
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Tabela 25: Razvrstitev učencev glede na risanje črt za umirjanje prometa na svojem 

zemljevidu 

RAZRED 

 

ČRTE ZA UMIRJANJE PROMETA 

Črte za umirjanje prometa 

niso narisane 

Črte za umirjanje prometa 

so narisane SKUPAJ 

4. razred f 55 3 58 

f % 94,8 5,2 100,0 

5. razred f 44 6 50 

f % 88,0 12,0 100,0 

SKUPAJ f 99 9 108 

f % 91,7 8,3 100,0 

 

Večina učencev (91,7 %) teh črt na svojem zemljevidu ni narisala, 8,3 % učencev pa jih je 

narisalo. 

Učenci tej talni označbi ne pripisujejo velikega pomena, saj je zgolj 9 učencev od 108 narisalo 

te črte.  

 

Naslednja talna označba, ki smo jo opazovali, je napis ŠOLA. Na opazovani poti so 4 napisi. 

 

Tabela 26: Razvrstitev učencev glede na risanje napisov ŠOLA na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

ŠTEVILO NAPISOV ŠOLA 

0 1 2 3 4 SKUPAJ 

4. razred f 57 0 1 0 0 58 

f % 98,3 0,0 1,7 0,0 0,0 100,0 

5. razred f 48 2 0 0 0 50 

f % 96,0 4,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

SKUPAJ f 105 2 1 0 0 108 

f % 97,2 1,9 0,9 0,0 0,0 100,0 
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Večina učencev (97,2 %) napisa ŠOLA ni narisala na svojem zemljevidu. 2 učenca (1,9 %) 

sta narisala 1 napis, 1 učenec (0,9 %) pa je narisal 2 taka napisa. 

Res je, da ta napis za kolesarje nima posebnega pomena na njihovi poti, vendar pa jih 

opozarja na to, da prihajajo v območje umirjenega prometa in morajo voziti z večjo 

previdnostjo. Učenci temu ne pripisujejo velikega pomena, saj so zgolj 3 narisali vsaj po en 

napis, nihče pa ni narisal vseh 4 napisov. 

 

Vsebina prostora, kot je pločnik, je za kolesarje zelo pomembna, saj morajo na tem delu voziti 

z večjo previdnostjo, ker imajo na eni strani robnik in lahko ob zmanjšani koncentraciji 

zadenejo vanj ter padejo. Prav tako je pločnik pomemben z vidika pešca, kar so pogosto 

učenci, saj se tudi kot skupine (razredi) sprehajajo po pločniku. Tudi pločnik smo opazovali 

po kriteriju prisotnosti oziroma neprisotnosti. 

 

Tabela 27: Razvrstitev učencev glede na risanje pločnika na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

PLOČNIK 

Pločnik ni narisan Pločnik je narisan SKUPAJ 

4. razred f 57 1 58 

f % 98,3 1,7 100,0 

5. razred f 46 4 50 

f % 92,0 8,0 100,0 

SKUPAJ f 103 5 108 

f % 95,4 4,6 100,0 

 

Večina učencev (95,4 %) pločnika ni narisala, 4,6 % učencev pa je pločnik narisalo na svojem 

zemljevidu. 

Le 1 četrtošolec (1,7 %) je narisal pločnik. Malce več, ampak še vedno malo (8,0 %), 

petošolcev je tudi narisalo pločnik. 

 

Zadnja vsebina prostora, ki smo jo opazovali, so bila križišča. Na opazovani poti je 8 križišč. 
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Tabela 28: Razvrstitev učencev glede na risanje križišč na svojem zemljevidu 

RAZRED 

 

ŠTEVILO KRIŽIŠČ 

0 1 2 3 4 5 6 7 SKUPAJ 

4. razred f 25 8 4 8 6 5 1 1 58 

f % 43,1 13,8 6,9 13,8 10,3 8,6 1,7 1,7 100,0 

5. razred f 13 6 10 7 9 3 2 0 50 

f % 26,0 12,0 20,0 14,0 18,0 6,0 4,0 0,0 100,0 

SKUPAJ f 38 14 14 15 15 8 3 1 108 

f % 35,2 13,0 13,0 13,9 13,9 7,4 2,8 0,9 100,0 

 

35,2 % učencev na svojem zemljevidu ni narisalo nobenega križišča. Po 13,0 % je narisalo 1 

križišče in 2 križišči. 13,9 % učencev je narisalo 4 križišča, 7,4 % pa 5 križišč. 6 križišč je 

narisalo 2,8 % vseh učencev, 7 križišč pa 0,9 % učencev. 

Noben petošolec ni narisal 7 križišč. Nihče od 108 učencev ni narisal vseh 8 križišč. Le 1 

učenec je narisal 7 križišč in se tako najbolj približal pravi številki. Med opazovanjem 

zemljevidov smo opazili, da je veliko učencev namesto križišč narisalo kar ovinek.  

 

Vsebinam prostora, ki so za kolesarja pomembne, učenci pripisujejo različno pomembnost. 

Pri vsebinah kot so križišča, prometni znaki, prehodi za pešce in napis šola na cestišču, smo 

posamezne elemente preštevali. Če štejemo kot prisotnost posamezne vsebine prostora 

narisano vsaj enkrat, bi eno izmed vsebin lahko razvrstili od najpogostejše do najredkeje 

narisane vsebine po naslednjem vrstnem redu: križišča (70 učencev), prehodi za pešce (52 

učencev), prometni znaki (37 učencev), črte za umirjanje prometa (9 učencev), pločnik (5 

učencev) in napis ŠOLA na cestišču (3 učenci). Tako bi lahko rekli, da učenci največjo 

pomembnost za kolesarja pripisujejo križiščem in prehodom za pešce. 

 

Lahko bi povzeli, da risbe učencev odražajo relativno slabo poznavanje poti od občine do 

osnovne šole. Pri objektih so pričakovano učenci največkrat narisali šolo in občino, saj je bila 

to končna in začetna točka njihove poti, zato v tem delu ne moremo reči, da se to sklada z 

dobrim poznavanjem poti, ker so bili ostali objekti, po pogostosti, narisani pri manj kot 50,0 

% učencev. Tudi pri vsebinah prostora, ki so pomembne za kolesarje, lahko rečemo, da smo 
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pri 65,0 % učencev opazili narisana le križišča in prehode za pešce, vendar še to ne vseh. 

Zanimiv podatek je, da je zelo malo učencev v svoje zemljevide vključilo prometne znake, 

čeprav so morali zemljevide risati z vidika kolesarja. Tudi pločnik, ki je pomemben za 

kolesarja in pešca, je bil narisan pri zgolj 5 učencih. 

 

OCENA POZNAVANJA POTI OD OBČINE DO ŠOLE 

Učenci so tudi sami ocenili, kako dobro poznajo pot od občine do osnovne šole. Na anketnem 

vprašalniku (Priloga 2) so obkrožili oceno od 1 do 5. 1 je pomenila zelo slabo, 5 pa zelo 

dobro. 

 

Tabela 29: Ocena učencev o njihovem poznavanju poti od občine do osnovne šole 

OCENA 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

1 – zelo slabo f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

2 – slabo  f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

3 – srednje dobro  f 9 8 17 

f % 15,5 16,0 15,7 

4 – dobro f 17 15 32 

f % 29,3 30,0 29,6 

5 – zelo dobro f 32 26 58 

f % 55,2 52,0 53,7 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Graf 2: Ocena učencev njihovega poznavanja poti od občine do osnovne šole 

 

Več kot polovica učencev (53,7 %) je ocenila, da je njihovo poznavanje poti zelo dobro. Z 

oceno dobro je svoje poznavanje poti ocenilo 29,6 % učencev. 15,7 % učencev meni, da pot 

poznajo srednje dobro, 0,9 % učencev pa meni, da slabo poznajo pod od občine do osnovne 

šole. 

Slabo poznavanje omenjene poti je ocenil le en petošolec, medtem ko noben četrtošolec ni 

takega mnenja. Zanimivo je tudi to, da so četrtošolci menili, da je njihovo poznavanje poti 

boljše, sodeč po ocenah petošolcev, ki se niso ocenili tako visoko. Nihče od učencev ni ocenil 

svojega poznavanja poti z zelo slabo. 
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Tabela 30: Naša ocena poznavanja poti učencev od občine do osnovne šole 

OCENA 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

1 – zelo slabo f 6 6 12 

f % 10,3 12,0 11,1 

2 – slabo f 14 5 19 

f % 24,1 10,0 17,6 

3 – srednje dobro f 27 27 54 

f % 46,6 54,0 50,0 

4 – dobro  f 3 8 11 

f % 5,2 16,0 10,2 

5 – zelo dobro f 8 4 12 

f % 13,8 8,0 11,1 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Naše ocene se razlikujejo od ocen učencev. Polovica učencev (50,0 %) pozna pot srednje 

dobro, enak delež učencev (11,1 %) pa pozna pot zelo slabo in zelo dobro. Slabo pozna pot 

17,6 % učencev, dobro pa 10,2 % učencev. 

 

Primerjali smo ocene učencev z našimi ocenami o poznavanju poti od občine do osnovne šole. 

Ker podatki niso bili enakomerno razporejeni, smo za parno primerjavo izbrali Wilcoxon test. 

Tabela 31: Rezultat Wilcoxon testa o primerjavi ocen učencev z našimi ocenami o 

poznavanju poti od občine do osnovne šole 

 

SAMOOCENA POZNAVANJA POTI  

–  

NAŠA OCENA POZNAVANJA POTI 

Z -7,702
b
 

Asymp. Sig. 0,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Vrednost Wilcoxon testa je statistično pomembna (Z = -7,702, α = 0,000). Med 

samoocenjevanjem poznavanja poti in našim ocenjevanjem poznavanja poti od občine do 

osnovne šole se pojavljajo statistično pomembne razlike. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci svoje poznavanje poti ocenili bolje kot bi ga 

ocenili mi. 

 

Ugotovitve glede na pridobljene podatke in samoocenjevanje učencev kažejo na 

precenjevanje znanja učencev. Večina učencev je prepričana, da pot poznajo zelo dobro, sami 

pa smo iz njihovih zemljevidov ugotovili, da je na splošno pri učencih poznavanje poti slabo. 

 

10.1.3 Povezava med prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo reševanja pisnih 

nalog na kolesarskem izpitu 

Podatke o uspešnosti reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu smo pridobili s 

standardiziranim preizkusom znanja za teoretični del kolesarskega izpita (Priloga 4). 

Točkovanje je bilo popolnoma enako realnemu točkovanju pri izpitu iz cestnoprometnih 

predpisov za kolesarje, ki ga morajo učenci uspešno opraviti, da naredijo teoretični del 

kolesarskega izpita. Tako je bilo prvih 20 vprašanj vrednih po 1 točko, zadnjih 5 vprašanj pa 

po 2 točki. Da so učenci uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita, so morali zbrati 

najmanj 75 % od vseh možnih točk, hkrati pa so morali pravilno rešiti vseh zadnjih 5 

vprašanj, vrednih po 2 točki.  

 

RV2: Ali obstaja statistično pomembna povezava med prostorskimi predstavami 

učencev in uspešnostjo reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu?  
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Tabela 32: Uspešnost učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita 

RAZRED 

 

USPEŠNOST NA PREIZKUSU ZA KOLESARSKI IZPIT 

Ni opravil preizkusa za 

teoretični del kolesarskega 

izpita 

Uspešno opravil preizkus 

za teoretični del 

kolesarskega izpita SKUPAJ 

4. razred f 42 16 58 

f % 72,4 27,6 100,0 

5. razred f 41 9 50 

f % 82,0 18,0 100,0 

SKUPAJ f 83 25 108 

f % 76,9 23,1 100,0 

 

 
Graf 3: Uspešnost učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita 

 

Večina učencev 4. in 5. razreda (76,9 %) ni bilo uspešnih pri pisnih nalogah za teoretični del 

kolesarskega izpita. Manjši delež učencev (23,1 %) je bil uspešen pri reševanju pisnih nalog 

za teoretični del kolesarskega izpita. 

Delež učencev, ki so bili uspešni, je med četrtošolci višji (27,6 %) kot med petošolci (18,0 %).  
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Zaskrbljujoč je podatek, da je delež neuspešnih učencev zelo velik. Ti učenci ne bi opravili 

teoretičnega dela kolesarskega izpita. Učenci naj bi pridobivali znanje o prometnih znakih, 

pravilih in varnosti v cestnem prometu od 1. razreda dalje, v 4. razredu pa naj bi to znanje 

ponovili in nadgradili (Javna agencija RS za varnost prometa, 2010; Žlender 2016). Zelo 

zaskrbljujoče je to, da so učenci 4. razredov le kakšen mesec pred našo raziskavo dejansko 

reševali pisni preizkus za teoretični del kolesarskega izpita, zato smo pričakovali veliko boljši 

rezultat. Pričakovali smo precej večji delež učencev, uspešnih pri reševanju pisnih nalog.  

 

Ugotavljali smo, ali obstaja statistično pomembna povezava med prostorskimi 

predstavami učencev in uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del 

kolesarskega izpita. 

Izračunali smo χ
2
-preizkus. Ker eden izmed dveh pogojev za χ

2
-preizkus ni bil dosežen 

(teoretičnih frekvenc, manjših od 5, je več kot 20 %), smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

Tabela 33: Povezanost med prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo učencev 

pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega izpita 

USPEŠNOST 

NA TEORET. 

DELU KOLES. 

IZPITA 

 

SKUPINE PROSTORSKIH PREDSTAV 

Skupina A 

(0–5 točk) 

Skupina B 

(6–10 točk) 

Skupina C 

(11–16 točk) 

Skupina Č 

(17–21 točk) 

Skupina D 

(22–27 točk) SKUPAJ 

Ni 

opravil 

preizkusa 

za 

teoretični 

del koles. 

izpita 

f 12 11 43 9 8 83 

f % 

14,5 13,3 51,8 10,8 9,6 100,0 

Uspešno 

opravil 

preizkus 

za 

teoretični 

del koles. 

izpita 

f 0 8 11 2 4 25 

f % 

0,0 32,0 44,0 8,0 16,0 100,0 

SKUPAJ f 12 19 54 11 12 108 

f % 11,1 17,6 50,0 10,2 11,1 100,0 
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Tabela 34: Rezultat χ
2
-preizkusa/Kullbackovega 2Î preizkusa o povezanosti med 

prostorskimi predstavami učencev in uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih nalog za 

teoretični del kolesarskega izpita 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 8,539
a
 4 0,074 

Likelihood Ratio 10,704 4 0,030 

N of Valid Cases 108   

a. 4 cells (40,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,55. 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 10,704; g = 4; α = 

0,030). Ničelno hipotezo obdržimo. O povezanosti med prostorskimi predstavami učencev in 

uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega izpita ne 

moremo govoriti. 

 

Približno polovica učencev, ki niso uspešno opravili teoretičnega dela kolesarskega izpita 

(51,8 %), je v skupini C. 14,5 % učencev, ki niso bili uspešni, je v skupini A. Malo manj 

učencev, ki niso bili uspešni (10,8 %), je v skupini Č. 13,3 % učencev, ki niso bili uspešni je v 

skupini B, najmanj teh učencev (9,6 %) pa je v skupini D. 

Največ učencev, ki so uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita (44,0 %), je v 

skupini C. 8,0 % učencev, ki so bili uspešni, je v skupini Č. Kar 32,0 % učencev, ki so bili 

uspešni, je v skupini B. V najvišji skupini, skupini D, je 16,0 % učencev, ki so uspešno 

opravili teoretični del kolesarskega izpita. Noben učenec, ki je bil uspešen na teoretičnem delu 

kolesarskega izpita, ni v skupini egocentričnega razumevanja prostora. 

 

Ne glede na to, ali so bili učenci pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita uspešni ali ne, je največji delež pri obeh v skupini C. Vsi učenci, ki so v skupini A, so 

bili pri pisnih nalogah za teoretični del kolesarskega izpita neuspešni. Učenci, ki so v zadnji, 

najboljši skupini razumevanja prostora (skupina D), pa so bili bolj neuspešni kot uspešni, saj 

je bilo od 12 učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega izpita 

neuspešnih 8.  
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10.2 ANALIZA SLIKOVNEGA GRADIVA V PISNIH NALOGAH 

KOLESARSKEGA IZPITA 

Analizirali smo slikovno gradivo v pisnih nalogah preizkusa za teoretični del kolesarskega 

izpita (Priloga 4). Pregledali smo standardiziran preizkus, ki so ga reševali tudi učenci. Za 

analizo slikovnega gradiva smo si zastavili naslednjih 7 kriterijev opazovanja: 

1. REALNOST/VIRTUALNOST PROSTORA: 

 fotografija realne situacije, 

 fotografija virtualne situacije. 

2. POGLED: 

 egocentrični pogled, 

 alocentrični pogled. 

3. STATIČNOST: 

 vozila/ljudje na sliki so statični, 

 vozila/ljudje na sliki se premikajo. 

4. VRSTE KRIŽIŠČ: 

 krožno križišče, 

 T-križišče, 

 X-križišče, 

 Y-križišče. 

5. NAKAZOVANJE NADALJNJEGA GIBANJA VOZIL S PUŠČICO: 

 da, 

 ne. 

6. ŠTEVILO VOZIL 

7. ŠTEVILO PROMETNIH ZNAKOV. 

 

10.2.1 Slikovno gradivo v pisnih preizkusih za kolesarski izpit 

RV3a: Kakšno je slikovno gradivo v pisnih preizkusih za kolesarski izpit 

(realno/virtualno, pogled, statičnost, število vozil, vrste križišč, število prometnih 

znakov)? 
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1. REALNOST/VIRTUALNOST PROSTORA 

Vse naloge v preizkusu so opremljene s slikovnim gradivom, ki je barvno in v enaki velikosti. 

Prvi kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bila realnost prostora, v katerem je narejena 

fotografija. Opazovali smo, ali je slika narejena v realnem svetu ali virtualnem prostoru. 

 

Tabela 35: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na svet, v 

katerem je narejeno slikovno gradivo pri posamezni nalogi 

 REALEN/VIRTUALEN SVET f f % 

Fotografija realne situacije 11 44,0 

Fotografija virtualne situacije 14 56,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

Več kot polovica nalog (56 %) je opremljenih s fotografijo, narejeno v virtualnem svetu 

(naloge št. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 in 24), 44 % nalog je opremljenih s 

fotografijo, narejeno v realnem svetu (naloge št. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22 in 25). 

Deleža sta si podobna in lahko rečemo, da je v tem preizkusu približno polovica nalog 

opremljenih s fotografijo virtualnega sveta in polovica s fotografijo realnega sveta.  

Zastopanost obeh je v tem preizkusu približno enaka.  

 

2. POGLED 

Drugi kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bil pogled, ali je slika prikazana egocentrično 

ali alocentrično.  

Alocentrični pogled je pogled, v katerem si oseba predstavlja lokacijo predmeta glede na 

druge predmete in ne glede na svojo lokacijo, medtem ko je egocentrični pogled ta, v katerem 

si oseba predstavlja lokacijo predmeta glede na sebe (Ekstrom, Arnold in Iaria, 2014). 
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Tabela 36: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na pogled, 

v katerem je narejeno slikovno gradivo pri posamezni nalogi 

 POGLED f f % 

Egocentrični pogled 8 32,0 

Alocentrični pogled 17 68,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

Večina nalog (68 %) je opremljenih s slikovnim gradivom, narejenim v alocentričnem 

pogledu, 32 % nalog pa je opremljenih s slikovnim gradivom, narejenim v egocentričnem 

pogledu. 

Naloge, ki so opremljene s slikovnim gradivom, narejenim v alocentričnem pogledu so naloge 

št.: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 in 25. Skoraj vse slikovno 

gradivo, ki je narejeno v alocentričnem pogledu, prikazuje situacije tako, da učencu ni 

potrebno narediti miselne rotacije prikazanega prostora, zato se prikazani pogled zelo približa 

egocentričnemu.  

Naloge, ki so opremljene s slikovnim gradivom, narejenim v egocentričnem pogledu pa so 

naslednje: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 20.  

 

3. STATIČNOST 

Tretji kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bila statičnost oseb in vozil na sliki. Opazovali 

smo, ali so osebe/vozila na sliki v gibanju ali so statične. 

 

Tabela 37: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na 

statičnost oseb/vozil v slikovnem gradivu 

 STATIČNOST OSEB/VOZIL f f % 

Vozila/ljudje na sliki so statični 8 32,0 

Vozila/ljudje na sliki se premikajo 17 68,0 

SKUPAJ 25 100,0 
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68 % nalog v pisnem preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita je opremljenih s 

slikovnim gradivom, na katerem so osebe/vozila v gibanju (naloge št. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 in 25), 32 % nalog pa je opremljenih s slikovnim gradivom, 

na katerem so osebe/vozila statične (naloge št. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 20). 

 

4. VRSTE KRIŽIŠČ 

Četrti kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bila prisotnost križišča na sliki in v primeru 

prisotnosti tudi vrsta križišča. Križišča se delijo na: krožno, T-križišče, X-križišče in Y-

križišče. 

 

Tabela 38: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na vrsto 

križišča v slikovnem gradivu 

 VRSTA KRIŽIŠČA f f % 

Ni križišča 16 64,0 

Krožno križišče 1 4,0 

T-križišče 3 12,0 

X-križišče 5 20,0 

Y-križišče 0 0,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

Večina nalog (64 %) v svojem slikovnem gradivu nima križišča, 20 % nalog ima v slikovnem 

gradivu X-križišče (naloge št. 14, 16, 17, 19 in 24), 12,0 % nalog T-križišče (naloge št. 9, 21 

in 22) in 4 % nalog krožno križišče (naloga št. 23). 

Krožno križišče v svojem slikovnem gradivu vsebuje le ena naloga, medtem ko Y-križišč ni v 

slikovnem gradivu pri nobeni nalogi. Opazili smo tudi, da se križišča v slikovnem gradivu 

pojavljajo v drugi polovici pisnega preizkusa. 
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5. NAKAZOVANJE NADALJNJEGA GIBANJA S PUŠČICO  

Peti kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bilo nakazovanje nadaljnjega gibanja oseb/vozil 

s puščico. Opazovali smo, ali je puščica za nakazovanje nadaljnjega gibanja prisotna na 

slikovnem gradivu ali ne. 

 

Tabela 39: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na 

nakazovanje nadaljnjega gibanja oseb/vozil s puščico  

NAKAZOVANJE 

GIBANJA S 

PUŠČICO f f % 

Da 6 24,0 

Ne 19 76,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

Večina nalog (76 %) je opremljenih s slikovnim gradivom, v katerem ni puščic, ki bi 

nakazovale nadaljnje gibanje oseb/vozil, 24 % nalog pa je opremljenih s slikovnim gradivom, 

ki s puščicami nakazuje nadaljnje gibanje. To so naloge št. 14, 16, 17, 19, 21 in 24. 

 

6. ŠTEVILO VOZIL 

Šesti kriterij opazovanja slikovnega gradiva je bilo število vozil, ki se pojavijo na 

posameznem slikovnem gradivu v posamezni nalogi. 
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Tabela 40: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na število 

vozil na sliki 

ŠTEVILO 

VOZIL f f % 

0 6 24,0 

1 5 20,0 

2 9 36,0 

3 2 8,0 

4 0 0,0 

5 1 4,0 

6 1 4,0 

7 0 0,0 

8 1 4,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

36 % nalog je opremljenih s slikovnim gradivom, ki vsebuje 2 vozili (naloge št. 12, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 23 in 24). 24 % nalog vsebuje slikovno gradivo, na katerem ni nobenega vozila 

(naloge št. 3, 4, 5, 6, 7 in 8), 20 % nalog pa vsebuje slikovno gradivo, na katerem je 1 vozilo 

(naloge št. 1, 9, 11, 20 in 25). 3 vozila na sliki vsebuje 8 % nalog (naloge št. 2 in 19). Po enak 

delež nalog (4 %) pa vsebuje slikovno gradivo, na katerih je 5 (naloga št. 10), 6 (naloga št. 13)  

in 8 vozil (naloga št. 18).  

 

11.3.7 ŠTEVILO PROMETNIH ZNAKOV 

Zadnji kriterij opazovanja slikovnega gradiva pa je bilo število prometnih znakov, ki so na 

posameznem slikovnem gradivu pri posamezni nalogi.  
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Tabela 41: Delež nalog v preizkusu za teoretični del kolesarskega izpita glede na število 

prometnih znakov na sliki 

ŠTEVILO 

PROMETNIH 

ZNAKOV f f % 

0 10 40,0 

1 6 24,0 

2 2 8,0 

3 2 8,0 

4 2 8,0 

5 0 0,0 

6 0 0,0 

7 2 8,0 

8 1 4,0 

SKUPAJ 25 100,0 

 

40 % nalog je opremljenih s slikovnim gradivom, ki ne vsebuje nobenega prometnega znaka  

(naloge št. 1, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20 in 21). Po 8 % nalog je opremljenih s slikovnim 

gradivom, ki vsebujejo 2 (nalogi št. 5 in 8), 3 (nalogi št. 13 in 24), 4 (nalogi št. 19 in 23) in 7 

(nalogi št. 14 in 18) prometnih znakov. 24 % nalog je opremljenih s slikovnim gradivom, ki 

vsebuje 1 prometni znak (naloge št. 3, 4, 6, 10, 22 in 25) in le 1 naloga (4 %) je opremljena s 

slikovnim gradivom, na katerem je 8 prometnih znakov (naloga št. 2). 

 

Slikovno gradivo pri posamezni nalogi je različno: situacije v realnih prometnih situacijah, 

prometni znaki, policist, semafor, vozilo s prednostjo, oprema kolesa. Vseh 25 nalog je 

opremljenih z njim. Glede na to, da so raziskave pokazale, da med ljudmi prevladuje vizualni 

stil zaznavanja, je smiselno, da so vse naloge opremljene s slikovnim gradivom (Marentič 

Požarnik, 2016). Z njim si učenci pomagajo pri reševanju nalog. Različno slikovno gradivo 

lahko klasificiramo po Blažiču s sodelavci (2003) na: 

 slikovno gradivo, ki je v SKUPINI OBOGATITVENEGA MEDIJA (naloge št. 1, 

6, 7, 11, 12, 22, 25 – na slikah so policist, različne prometne situacije in slike so 

priložene zgolj za lažje predstavljanje, vprašanje pa ni vezano na njo; Ali je 

priporočljivo, da je kolo opremljeno z dvema vzvratnima ogledaloma?, Kako ravnaš v 
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primeru, ko ima policist predročeno desno roko?, Ali moraš pri znaku križišče s 

prednostno cesto vedno ustaviti?);  

 slikovno gradivo, ki je v SKUPINI MODELA KONTEKSTA (naloge št. 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 – na slikah so prometni znaki, 

cestišče, semafor, različne prometne situacije in glede na sliko so postavljena 

vprašanja tipa Kako boš ravnal za tema prometnima znakoma?, Kaj ti sporoča 

prometni znak?, Kateri izraz uporabljamo za prometno površino, označeno z modro 

črto?, Ali kolesar vozi pravilno?, Katero pravilo vožnje velja med vama?). 

 

10.2.2 Težave učencev pri pisnih nalogah, ki so opremljene s fotografijo in risbo 

RV3b: Koliko učencev ima težave pri pisnih nalogah, ki so opremljene s fotografijo 

realne situacije, in koliko pri nalogah, ki so opremljene z narisano virtualno situacijo? 

V preizkusu je bilo 25 nalog. Vse naloge so bile izbirnega tipa, učenci pa so imeli vedno na 

voljo tri možne odgovore. Vsaka naloga je bila opremljena s slikovnim gradivom. Prvih 20 

nalog je bilo vrednih po 1 točko, zadnjih 5 pa po 2 točki.  

Naloge so zajemale različna področja kolesarjenja, ki jih navaja tudi Žlender (str. 8, 2016): 

 splošno področje (varni načini vključevanja v promet),  

 varno kolo in oprema (sestavni deli in oprema kolesa),  

 prometna signalizacija (ključni prometni znaki, pomembni za varnost kolesarjev, 

ravnanje v skladu s sporočilnostjo prometnih znakov, znaki pooblaščenih oseb v 

cestnem prometu in vozil s prednostjo) in  

 vožnja kolesa (pravila vključevanja v cestni promet s kolesom, vožnja po vozišču, 

kolesarski stezi ali kolesarskem pasu, pravila varne vožnje kolesarja v prometu, 

uporaba posameznih prometnih pravil v konkretnih situacijah). 
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1. NALOGA  

»Ali je priporočljivo, da je kolo opremljeno z dvema 

vzvratnima ogledaloma?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Da, saj z njihovo pomočjo kolesar opazuje prometne 

razmere za seboj.). Naloga je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 42: Odgovori učencev pri 1. nalogi 

ALI JE PRIPOROČLJIVO, DA JE KOLO 

OPREMLJENO Z DVEMA VZVRATNIMA 

OGLEDALOMA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Da, vendar to velja samo za tekmovalna kolesa. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

b) Ne, saj dve vzvratni ogledali ovirata kolesarja pri 

vožnji. 

f 16 8 24 

f % 27,6 16,0 22,2 

c) DA, SAJ Z NJIHOVO POMOČJO KOLESAR 

OPAZUJE PROMETNE RAZMERE ZA SEBOJ. 

(pravilni odgovor) 

f 42 41 83 

f % 
72,4 82,0 76,9 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (76,9 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 22,2 % učencev je na 

vprašanje odgovorila napačno z odgovorom b, prav tako tudi 1 učenec (0,9 %), ki pa je 

napačno odgovoril z odgovorom a. 

Delež petošolcev, ki so na vprašanje odgovorili pravilno (82,0 %) je višji od deleža 

četrtošolcev (72,4 %). 
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2. NALOGA  

»Kolesar si. Kako boš ravnal za tema prometnima znakoma?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Upočasnil bom vožnjo zaradi grbin oz. hitrostnih ovir na 

vozišču.). Naloga je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 43: Odgovori učencev pri 2. nalogi 

KOLESAR SI. KAKO BOŠ RAVNAL ZA TEMA 

PROMETNIMA ZNAKOMA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Sestopil bom s kolesa in peš, ob kolesu, prehodil 

nevaren del vozišča. 

f 5 6 11 

f % 8,6 12,0 10,2 

b) UPOČASNIL BOM VOŽNJO ZARADI GRBIN 

OZ. HITROSTNIH OVIR NA VOZIŠČU.  

(pravilni odgovor) 

f 52 42 94 

f % 
89,7 84,0 87,0 

c) Pospešil bom vožnjo, da lažje prevozim nevaren 

del vozišča, na katerem je grbina. 

f 1 2 3 

f % 1,7 4,0 2,8 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (87,0 %) jih je pri tej nalogi odgovorila pravilno. 10,2 % učencev je 

odgovorilo napačno z odgovorom a, 2,8 % učencev pa je odgovorila napačno z odgovorom c. 

 

3. NALOGA  

»Kaj storiš, ko s kolesom pripelješ do tega znaka?«  
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Pravilni odgovor je bil odgovor c (Vselej ustavim. Ko se prepričam, da ni nikogar na 

prednostni cesti, zapeljem na križišče.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne 

situacije. 

 

Tabela 44: Odgovori učencev pri 3. nalogi 

KAJ STORIŠ, KO S KOLESOM PRIPELJEŠ DO 

TEGA ZNAKA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred  SKUPAJ 

a) Ustavim samo v primeru, če pripelje katero 

vozilo. 

f 0 2 2 

f % 0,0 4,0 1,9 

b) V nobenem primeru ne ustavim, saj imam 

prednost. 

f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

c) VSELEJ USTAVIM. KO SE PREPRIČAM, DA 

NI NIKOGAR NA PREDNOSTNI CESTI, 

ZAPELJEM NA KRIŽIŠČE. 

(pravilni odgovor) 

f 57 48 105 

f % 

98,3 96,0 97,2 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (97,2 %) je pravilno odgovorila na to vprašanje. 1,9 % učencev je odgovorila 

napačno z odgovorom a, 1 učenec (0,9 %) pa je odgovoril napačno z odgovorom b. 

Kljub temu, da je le en učencev odgovoril na to vprašanje, da ima prednost, se mi zdi tudi ta 

podatek omembe vreden, saj je lahko nepoznavanje pomena prometnega znaka STOP smrtno 

nevarno. Poleg tega je, v primeru, da bi kot kolesar na cesti, tudi na kolesarskem izpitu, 

spregledal oziroma ne bi upošteval prometnega znaka STOP, to mišljeno kot hujša napaka in 

posledično prekinitev praktične vožnje v prometu ter neuspešno ocenjen praktični del vožnje 

v cestnem prometu (Žlender, 2016). 

 

4. NALOGA 

»Kolesar si. Kaj ti sporoča ta prometni znak?«  
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Pravilni odgovor je bil odgovor c (Zapeljal bom na krožno križišče, na katerega smem 

zapeljati le na desno.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 45: Odgovori učencev pri 4. nalogi 

KOLESAR SI. KAJ TI SPOROČA TA PROMETNI 

ZNAK? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred  SKUPAJ 

a) S kolesom zapuščam krožno križišče. f 3 1 4 

f % 5,2 2,0 3,7 

 b) S kolesom se približujem področju, kjer močno 

 piha veter. 
f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

c) ZAPELJAL BOM NA KROŽNO KRIŽIŠČE, NA 

KATEREGA SMEM ZAPELJATI LE NA DESNO. 

(pravilni odgovor) 

f 55 49 104 

f % 
94,8 98,0 96,3 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (96,3 %) je pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje. 3,7 % učencev je na 

vprašanje odgovorila napačno z odgovorom a, nihče pa ni odgovoril z odgovorom b. 

 

5. NALOGA 

»Kateri izraz uporabljamo za prometno površino, označeno z 

modro črto?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Cestišče.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne 

situacije. 

 

 



94 

 

Tabela 46: Odgovori učencev pri 5. nalogi 

KATERI IZRAZ UPORABLJAMO ZA PROMETNO 

POVRŠINO, OZNAČENO Z MODRO ČRTO?  

 

RAZRED 

4. razred 5. razred  SKUPAJ 

a) Kolesarska steza. f 1 7 8 

f % 1,7 14,0 7,4 

b) Pločnik. f 11 6 17 

f % 19,0 12,0 15,7 

c) CESTIŠČE. 

(pravilni odgovor) 

f 46 37 83 

f % 79,3 74,0 76,9 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (76,9 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 15,7 % učencev je na to 

vprašanje odgovorila napačno z odgovorom b, 7,4  % učencev pa je prav tako odgovorila 

napačno z odgovorom a. 

7 petošolcev je odgovorilo, da je označeno polje kolesarska steza, kljub temu, da ti učenci že 

vadijo vožnjo v prometu. 

 

6. NALOGA 

»Kolesar si. Ali moraš na semaforju upoštevati luči s simbolom 

pešca in kolesarja?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Da, saj ta semafor velja za kolesarje in pešce.). Naloga je 

bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 
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Tabela 47: Odgovori učencev pri 6. nalogi 

 

Večina učencev (97,2 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 2 učenca (1,9 %) sta 

odgovorila napačno z odgovorom b, 1 učenec (0,9 %) pa ni obkrožil nobenega izmed 

ponujenih odgovorov. Nihče ni na vprašanje odgovoril z odgovorom a. 

 

7. NALOGA 

»V križišču želiš peljati naravnost. Kako ravnaš v primeru, ko 

ima policist predročeno desno roko?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Ustaviti moram.). Naloga je bila opremljena s fotografijo 

virtualne situacije. 

 

 

 

KOLESAR SI. ALI MORAŠ NA SEMAFORJU 

UPOŠTEVATI LUČI S SIMBOLOM PEŠCA IN 

KOLESARJA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

a) Ne, saj ta semafor nima rumene luči, velja le za 

pešce.  

f 0 0 0 

f %  0,0 0,0 0,0 

b) Da, vendar samo v primeru, ko na prehodu ni 

pešcev. 

f 1 1 2 

f % 1,7 2,0 1,9 

c) DA, SAJ TA SEMAFOR VELJA ZA 

KOLESARJE IN PEŠCE. 

(pravilni odgovor) 

f 56 49 105 

f % 
96,6 98,0 97,2 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 48: Odgovori učencev pri 7. nalogi 

V KRIŽIŠČU ŽELIŠ PELJATI NARAVNOST. 

KAKO RAVNAŠ V PRIMERU, KO IMA POLICIST 

PREDROČENO DESNO ROKO? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

a) Sestopim s kolesa in pot nadaljujem peš ob kolesu 

po prehodu za pešce. 

f 3 11 14 

f % 5,2 22,0 13,0 

b) Na križišču zapeljem naravnost do policista. f 5 4 9 

f % 8,6 8,0 8,3 

c) USTAVITI MORAM. 

(pravilni odgovor) 

f 50 34 84 

f % 86,2 68,0 77,8 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (77,8 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 13,0 % učencev je 

odgovorila napačno z odgovorom a, 8,3 % učencev pa je prav tako odgovorila napačno z 

odgovorom b. 1 učenec (0,9 %) ni izbral nobenega od ponujenih odgovorov. 

Večji delež četrtošolcev (86,2 %) kot petošolcev (68,0 %) je odgovoril pravilno.  

 

8. NALOGA 

»Kolesar si. Kaj pomeni prikazana dopolnilna tabla pod 

prometnim znakom?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Prometni znak križišče s prednostno cesto velja za 

kolesarje.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 
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Tabela 49: Odgovori učencev pri 8. nalogi 

KOLESAR SI. KAJ POMENI PRIKAZANA 

DOPOLNILNA TABLA POD PROMETNIM 

ZNAKOM? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

a) Prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO 

CESTO velja za vse voznike razen za kolesarje. 

f 10 7 17 

f % 17,2 14,0 15,7 

b) Prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO 

CESTO velja kot priporočilo za kolesarje in ga ni 

treba upoštevati. 

f 1 2 3 

f % 
1,7 4,0 2,8 

c) PROMETNI ZNAK KRIŽIŠČE S 

PREDNOSTNO CESTO VELJA ZA KOLESARJE. 

(pravilni odgovor) 

f 47 40 87 

f % 
81,0 80,0 80,6 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 
 

Večina učencev (80,6 %) je pravilno odgovorila na vprašanje. 15,7 % učencev je na vprašanje 

odgovorila napačno z odgovorom a. 2,8 % učencev je prav tako odgovorila napačno z 

odgovorom b. 1 učenec (0,9 %) pa ni izbral nobenega odgovora. 

 

9. NALOGA 

»S kolesom se odpelješ kar z dvorišča. Ali se pravilno 

vključuješ v promet?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Ne, v promet se vključujem tako, da čez pločnik potiskam 

kolo ob svoji levi strani, šele nato se varno vključim v promet.) . Naloga je bila opremljena s 

fotografijo realne situacije. 
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Tabela 50: Odgovori učencev pri 9. nalogi 

S KOLESOM SE ODPELJEŠ KAR Z DVORIŠČA. 

ALI SE PRAVILNO VKLJUČUJEŠ V PROMET?  

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

a) Da, ker sta pešca dovolj daleč in ju ne oviram pri 

vključevanju v promet. 

f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

b) Da, saj smem zapeljati z dvorišča na vozišče preko 

pločnika. 

f 1 3 4 

f % 1,7 6,0 3,7 

c) NE, V PROMET SE VKLJUČUJEM TAKO, DA 

ČEZ PLOČNIK POTISKAM KOLO OB SVOJI 

LEVI STRANI, ŠELE NATO SE VARNO 

VKLJUČIM V PROMET. 

(pravilni odgovor) 

f 57 45 102 

f % 

98,3 90,0 94,4 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (94,4 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 3,7 % učencev je odgovorila 

napačno z odgovorom b, po 1 učenec (0,9 %) pa je odgovoril napačno z odgovorom a ali pa ni 

odgovoril. 

 

10. NALOGA 

»Ali kolesar vozi pravilno?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor a (Ne, ker bi morali voziti po kolesarski stezi, ki je zarisana 

na pločniku.). Naloga je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 
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Tabela 51: Odgovori učencev pri 10. nalogi 

 

Večina učencev (86,1 %) je na vprašanje odgovorila pravilno. 9,3 % učencev so na vprašanje 

odgovorili napačno z odgovorom b, 2,8 % učencev je prav tako odgovorila napačno z 

odgovorom c, 2 učenca (1,9 %) pa nista izbrala nobenega odgovora. 

Večji delež četrtošolcev (91,4 %) kot petošolcev (80,0 %) je na to vprašanje odgovoril 

pravilno.  

 

11. NALOGA  

»Ali sme otrok kolesar voziti otroka na prtljažniku?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Ne, v nobenem primeru, ker je zelo nevarno in 

prepovedano.). Naloga je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 

 

ALI KOLESAR VOZI PRAVILNO? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 0 2 2 

f % 0,0 4,0 1,9 

a) NE, KER BI MORAL VOZITI PO KOLESARSKI 

STEZI, KI JE ZARISANA NA PLOČNIKU. 

(pravilni odgovor) 

f 53 40 93 

f % 
91,4 80,0 86,1 

b) Ne, ker bi moral voziti po avtobusnem postajališču.  f 4 6 10 

f % 6,9 12,0 9,3 

c) Ne, ker bi moral voziti po levi strani vozišča. f 1 2 3 

f % 1,7 4,0 2,8 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 52: Odgovori učencev pri 11. nalogi 

ALI SME OTROK KOLESAR VOZITI OTROKA 

NA PRTLJAŽNIKU? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Da, vendar mora voziti počasi. f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

b) Ne, razen če ima zadaj poseben sedež.  f 11 15 26 

f % 19,0 30,0 24,1 

c) NE, V NOBENEM PRIMERU, KER JE ZELO 

NEVARNO IN PREPOVEDANO. 

(pravilni odgovor) 

f 47 35 82 

f % 
81,0 70,0 75,9 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (75,9 %) je pravilno odgovorila na vprašanje. 24,1 % učencev je na vprašanje 

odgovorila napačno z odgovorom b, nihče pa ni izbral odgovora a. 

Tudi pri tem vprašanju je večji delež, za 11 %, četrtošolcev (81,0 %) kot petošolcev (70,0 %) 

odgovoril pravilno. 

 

12. NALOGA  

»Ali moraš na dvosmerni kolesarski stezi prehitevanje nakazati 

z odročeno roko?«  

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Da. Vsako spremembo 

smeri vožnje moram nakazati z odročeno roko.). Naloga je bila opremljena s fotografijo 

realne situacije. 
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Tabela 53: Odgovori učencev pri 12. nalogi 

ALI MORAŠ NA DVOSMERNI KOLESARSKI STEZI 

PREHITEVANJE NAKAZATI Z ODROČENO 

ROKO? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Ne, prehitevanja mi ni potrebno nakazovati z 

odročeno roko, saj vozijo po kolesarski stezi samo 

kolesarji. 

f 2 2 4 

f % 
3,4 4,0 3,7 

b) DA, VSAKO SPREMEMBO SMERI VOŽNJE 

MORAM NAKAZATI Z ODROČENO ROKO. 

(pravilni odgovor) 

f 49 43 92 

f % 
84,5 86,0 85,2 

c) Ne, nakazovanje smeri vožnje je obvezno samo v 

primerih, ko vozim po vozišču. 

f 7 5 12 

f % 12,1 10,0 11,1 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (85,2 %) je pravilno odgovorila na vprašanje. 11,1 % učencev je odgovorila 

napačno z odgovorom c, prav tako pa je napačno odgovorilo 3,7 % učencev, ki so izbrali 

odgovor a. 

 

13. NALOGA 

»Kolesarja na levi strani slike vozita naravnost. Ali vozita 

pravilno?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor a (Ne, ker bi morala voziti ob desnem robu vozišča.). Naloga 

je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 
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Tabela 54: Odgovori učencev pri 13. nalogi 

KOLESARJA NA LEVI STRANI SLIKE VOZITA 

NARAVNOST. ALI VOZITA PRAVILNO? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

a) NE, KER BI MORALA VOZITI OB DESNEM 

ROBU VOZIŠČA. 

(pravilni odgovor) 

f 28 19 47 

f % 
48,3 38,0 43,5 

b) Da, saj vozita proti prometnemu pasu za vožnjo 

naravnost. 

f 23 23 46 

f % 39,7 46,0 42,6 

c) Da, saj vozita po sredini prometnega pasu. f 6 8 14 

f % 10,3 16,0 13,0 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

1 učenec (0,9 %) ni izbral nobenega odgovora. 43,5 % učencev je na vprašanje odgovorilo 

pravilno. 42,6 % učencev je odgovorilo napačno z odgovorom b in prav tako je napačno 

odgovorilo 13,0 % učencev, ki so izbrali odgovor c. 

Tudi to vprašanje je bilo v večjem deležu pravilneje rešeno s strani četrtošolcev (48,3 %) kot 

petošolcev (38,0 %). 

 

Odgovori učencev pri tej nalogi kažejo na nepoznavanje razvrščanja kolesarjev na 

večpasovnem cestišču. Manj kot polovica učencev je odgovorila pravilno in ta podatek je 

koristen za učitelje, saj je potrebno tej vsebini dati več poudarka.  

Prav tako je tudi neustrezno razvrščanje na praktični vožnji v cestnem prometu mišljeno kot 

hujša napaka in posledično neuspešno ocenjena praktična vožnja v cestnem prometu ter 

takojšnja prekinitev le-te (Žlender, 2016). 
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14. NALOGA 

»Kolesar si. Z enosmerne ceste zavijaš na levo. Po kateri 

zamišljeni črti boš vozil za pravilno zavijanje na levo?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Po modri, saj tako zavzamem pravilen položaj za zavijanje 

na levo.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 55: Odgovori učencev pri 14. nalogi 

KOLESAR SI. Z ENOSMERNE CESTE ZAVIJAŠ NA 

LEVO. PO KATERI ZAMIŠLJENI ČRTI BOŠ VOZIL 

ZA PRAVILNO ZAVIJANJE NA LEVO? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Po oranžni, ker je zaradi vožnje ob desnem robu 

vozišča najbolj varna. 

f 16 5 21 

f % 27,6 10,0 19,4 

b) PO MODRI, SAJ TAKO ZAVZAMEM 

PRAVILEN POLOŽAJ ZA ZAVIJANJE NA LEVO. 

(pravilni odgovor) 

f 27 23 50 

f % 
46,6 46,0 46,3 

c) Po rumeni, ker se moram razvrstiti ob sredinsko 

ločilno črto. 

f 15 22 37 

f % 25,9 44,0 34,3 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

46,3 % učencev je na vprašanje odgovorilo pravilno. 34,3 % učencev je odgovorilo napačno z 

odgovorom c, prav tako pa je napačno odgovorilo 19,4 % učencev, ki so izbrali odgovor a. 

Tudi ti podatki kažejo na pomanjkanje znanja o razvrščanju kolesarjev v križišču. Ta vsebina 

je vsekakor še potrebna razlage in utrjevanja. 
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15. NALOGA 

»Kolesar si. Na kaj od navedenega moraš biti v prikazani 

situaciji še posebej pozoren?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Na robnik, ki je visok.). Naloga je bila opremljena s 

fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 56: Odgovori učencev pri 15. nalogi 

KOLESAR SI. NA KAJ OD NAVEDENEGA MORAŠ 

BITI V PRIKAZANI SITUACIJI ŠE POSEBEJ 

POZOREN? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 2 0 2 

f % 3,4 0,0 1,9 

a) Na osebni avtomobil, ki vozi spredaj. f 47 36 83 

f % 81,0 72,0 76,9 

b) NA ROBNIK, KI JE VISOK. 

(pravilni odgovor) 

f 6 5 11 

f % 10,3 10,0 10,2 

c) Na ločilno prekinjeno črto. f 3 9 12 

f % 5,2 18,0 11,1 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (76,9 %) je na vprašanje odgovorila napačno z odgovorom a. 11,1 % učencev 

je prav tako odgovorilo napačno z odgovorom c. Pravilno pa je odgovorilo 10,2 % učencev. 2 

učenca (1,9 %) nista izbrala nobenega odgovora. 

Ta naloga je imela največ nepravilnih odgovorov. Zgolj 11 učencev je odgovorilo pravilno. 

Mogoče je, da so se preveč osredotočili na avtomobil pred kolesarjem, na katerega je prav 

tako potrebno biti pozoren, in spregledali robnik na sliki. Prav tako pa je mogoče, da se jim 

zdi to, da morajo biti pozorni na robnik, že samoumevno in nimajo občutka, da bi temu morali 

posvetiti več pozornosti. Morda bi bilo smiselno to vprašanje preoblikovati. 
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16. NALOGA 

»Kolesar si. Katero pravilo vožnje velja med vama?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Desno pravilo.). Naloga je bila opremljena s fotografijo 

virtualne situacije. 

 

Tabela 57: Odgovori učencev pri 16. nalogi 

KOLESAR SI. KATERO PRAVILO VOŽNJE VELJA 

MED VAMA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 4 0 4 

f % 6,9 0,0 2,8 

a) Med nama ne velja nobeno pravilo. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

 b) DESNO PRAVILO. 

 (pravilni odgovor) 

f 40 31 71 

f % 69,0 62,0 65,7 

c) Pravilo srečanja. f 13 19 32 

f % 22,4 38,0 30,6 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Več kot polovica učencev (65,7 %) je na vprašanje odgovorila pravilno. 30,6 % učencev je 

odgovorilo napačno z odgovorom c, prav tako pa je napačno odgovorilo 0,9 % učencev z 

odgovorom a. 3 učenci (2,8 %) niso izbrali nobenega odgovora. 

Pravilen odgovor je obkrožil večji delež četrtošolcev (69,0 %) kot petošolcev (62,0 %). 
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17. NALOGA 

»Na križišču boš vozil naravnost. Osebni avtomobil zavija na 

levo. Katero pravilo vožnje velja med vama?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor a (Pravilo srečanja.). Naloga je bila opremljena s fotografijo 

virtualne situacije. 

 

Tabela 58: Odgovori učencev pri 17. nalogi 

 

Večina učencev (77,8 %) je na vprašanje odgovorila pravilno. 18,5 % učencev je izbralo 

odgovor b in tako odgovorilo napačno. Prav tako pa je napačno odgovorilo 3,7 % učencev, ki 

so izbrali odgovor c. 

Podatki 16. in 17. naloge kažejo na to, da je poznavanje dveh pomembnih pravil, desnega 

pravila in pravila srečanja, pri učencih dobro. Kar velik odstotek učencev je na ti dve 

vprašanji odgovoril pravilno. 

 

 

NA KRIŽIŠČU BOŠ VOZIL NARAVNOST. 

OSEBNI AVTOMOBIL ZAVIJA NA LEVO. 

KATERO PRAVILO VOŽNJE VELJA MED 

VAMA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) PRAVILO SREČANJA. 

(pravilni odgovor) 

f 45 39 84 

f % 77,6 78,0 77,8 

b) Desno pravilo. f 10 10 20 

f % 17,2 20,0 18,5 

 c) Ne velja nobeno pravilo, saj osebni avtomobil 

 zavija na levo. 

f 3 1 4 

f % 5,2 2,0 3,7 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 
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18. NALOGA  

»Ali je postopek vožnje kolesarja mimo delovišča na sliki 

pravilen?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor a (Da, saj se je s pogledi pravilno prepričal o prometu za 

seboj in nakazal spremembo smeri.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne 

situacije. 

 

Tabela 59: Odgovori učencev pri 18. nalogi 

ALI JE POSTOPEK VOŽNJE KOLESARJA MIMO 

DELOVIŠČA NA SLIKI PRAVILEN? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

a) DA, SAJ SE JE S POGLEDI PRAVILNO 

PREPRIČAL O PROMETU ZA SEBOJ IN 

NAKAZAL SPREMEMBO SMERI. 

(pravilni odgovor) 

f 56 50 106 

f % 

96,6 100,0 98,1 

 b) Ne, saj se kolesarju ni potrebno prepričati s 

 pogledi. Prometni znaki mu zagotavljajo varno 

 vožnjo. 

f 1 0 1 

f % 
1,7 0,0 0,9 

c) Ne, ker je kolesarju, s postavljenimi prometnimi 

znaki, nadaljnja vožnja prepovedana. 

f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ f 58 50 108 

f %  100,0 100,0 100,0 

 

Skoraj vsi učenci (98,1 %) so na vprašanje odgovorili pravilno. 1 učenec (0,9 %) ni izbral 

nobenega odgovora, 1 učenec (0,9 %) pa je izbral napačen odgovor, odgovor b. 

To vprašanje je eno redkih, na katerega je pravilno odgovoril večji delež petošolcev (100,0 %) 

kot četrtošolcev (96,6 %). Prav tako na to vprašanje noben petošolec ni odgovoril napačno, 

ampak so vsi obkrožili pravilen odgovor. 



108 

 

19. NALOGA 

»Kolesar si. Kaj upoštevaš pri vožnji čez križišče?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Prometne znake in pešca na prehodu.). Naloga je bila 

opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 60: Odgovori učencev pri 19. nalogi 

KOLESAR SI. KAJ UPOŠTEVAŠ PRI VOŽNJI ČEZ 

KRIŽIŠČE?  

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

a) Desno pravilo. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

b) Pravilo srečanja. f 2 1 3 

f % 3,4 2,0 2,8 

c) PROMETNE ZNAKE IN PEŠCA NA PREHODU. 

(pravilni odgovor) 

f 55 48 103 

f % 94,8 96,0 95,4 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Skoraj vsi učenci (95,4 %) so na vprašanje odgovorili pravilno. 3 učenci (2,8 %) so odgovorili 

napačno z odgovorom b, prav tako tudi 1 učenec (0,9 %), ki je izbral odgovor a. 1 učenec (0,9  

%) pa ni izbral nobenega odgovora. 
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20. NALOGA 

»Kako imenuješ vozilo na sliki, če vozi z utripajočimi modrimi 

lučmi?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Vozilo s prednostjo.). Naloga je bila opremljena s 

fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 61: Odgovori učencev pri 20. nalogi 

KAKO IMENUJEŠ VOZILO NA SLIKI, ČE VOZI Z 

UTRIPAJOČIMI MODRIMI LUČMI? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 0 1 

f % 1,7 0,0 0,9 

a) Vozilo za spremstvo. f 2 3 5 

f % 3,4 6,0 4,6 

b) Vozilo nujne medicinske pomoči. f 2 1 3 

f % 3,4 2,0 2,8 

c) VOZILO S PREDNOSTJO. 

(pravilni odgovor) 

f 53 46 99 

f % 91,4 92,0 91,7 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Skoraj vsi učenci (91,7 %) so na vprašanje odgovorili pravilno. 4,6 % učencev je odgovorilo 

napačno z odgovorom a, prav tako pa so 3 učenci (2,8 %) odgovorili napačno, ko so izbrali 

odgovor b. 1 učenec (0,9 %) ni izbral nobenega odgovora. 

Tudi na to vprašanje je večji delež petošolcev (92,0 %) kot četrtošolcev (91,4 %) odgovoril 

pravilno, čeprav se deleža ne razlikujeta veliko. 
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21. NALOGA 

»V križišču enakovrednih cest voziš naravnost. Ali ima osebni 

avtomobil prednost pred teboj in zakaj?«  

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Da, ker je osebni avtomobil na moji desni strani in velja 

desno pravilo.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 62: Odgovori učencev pri 21. nalogi 

V KRIŽIŠČU ENAKOVREDNIH CEST VOZIŠ 

NARAVNOST. ALI IMA OSEBNI AVTOMOBIL 

PREDNOST PRED TEBOJ IN ZAKAJ? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

a) Ne, kr je osebni avtomobil na moji desni in velja 

pravilo srečanja. 

f 5 2 7 

f % 8,6 4,0 6,5 

b) DA, KER JE OSEBNI AVTOMOBIL NA MOJI 

DESNI STRANI IN VELJA DESNO PRAVILO. 

(pravilni odgovor) 

f 43 33 76 

f % 
74,1 66,0 70,4 

c) Ne, ker vozim naravnost imam prednost pred 

osebnim avtomobilom. 

f 10 14 24 

f % 17,2 28,0 22,2 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Večina učencev (70,4 %) je odgovorila pravilno. 22,2 % učencev je odgovorilo napačno z 

odgovorom c. Prav tako je napačno odgovorilo 6,5 % učencev, ki so izbrali odgovor a. 1 

učenec (0,9 %) pa ni izbral nobenega odgovora. 

Pravilen odgovor je izbral večji delež četrtošolcev (74,1 %) kot petošolcev (66,0 %). 
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22. NALOGA 

»Kolesar si. Ali moraš pri znaku KRIŽIŠČE S 

PREDNOSTNO CESTO vedno ustaviti?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor a (Ne, ustaviti moram samo, če po prednostni cesti pripelje 

kakšno vozilo). Naloga je bila opremljena s fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 63: Odgovori učencev pri 22. nalogi 

KOLESAR SI. ALI MORAŠ PRI ZNAKU KRIŽIŠČE 

S PREDNOSTNO CESTO VEDNO USTAVITI? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 1 1 2 

f % 1,7 2,0 1,9 

a) NE, USTAVITI MORAM SAMO, ČE PO 

PREDNOSTNI CESTI PRIPELJE KAKŠNO 

VOZILO. 

(pravilni odgovor) 

f 24 15 39 

f % 

41,4 30,0 36,1 

b) Ne, saj mi prometni znak narekuje, da vozim po 

prednostni cesti. 

f 3 2 5 

f % 5,2 4,0 4,6 

c) Da, saj mi to narekuje prometni znak KRIŽIŠČE S 

PREDNOSTNO CESTO. 

f 30 32 62 

f % 51,7 64,0 57,4 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Več kot polovica učencev (57,4 %) je na vprašanje odgovorila napačno z odgovorom c. Prav 

tako je napačno odgovorilo 4,6 % učencev, ki so izbrali odgovor b. 36,1 % učencev je 

odgovorilo pravilno. 2 učenca (1,9 %) pa nista izbrala nobenega odgovora. 

Večji delež četrtošolcev (41,4 %) kot petošolcev (30,0 %) je tudi na to vprašanje odgovoril 

pravilno. 
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Pri tej nalogi je bilo veliko nepravilnih odgovorov. Mogoče je, da je učence zavedla slika. Na 

sliki namreč kolesar stoji pred znakom. Prav tako pa je mogoče, da je med učenci slabše 

poznavanje in razumevanje znaka KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO. To vsebino bi 

morali učenci brez dvoma še utrditi. 

 

23. NALOGA 

»Kolesar želi zapeljati s krožnega križišča. Ali je pravočasno 

nakazal izhod iz križišča?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor b (Da, ker mora nakazati spremembo smeri takoj za zadnjim 

uvozom na križišče.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 64: Odgovori učencev pri 23. nalogi 

KOLESAR ŽELI ZAPELJATI S KROŽNEGA 

KRIŽIŠČA. ALI JE PRAVOČASNO NAKAZAL 

IZHOD IZ KRIŽIŠČA? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

a) Ne, ker mora nakazati spremembo smeri tik 

preden zapusti križišče. 

f 6 3 9 

f % 10,3 6,0 8,3 

b) DA, KER MORA NAKAZATI SPREMEMBO 

SMERI TAKOJ ZA ZADNJIM UVOZOM NA 

KRIŽIŠČE. 

(pravilni odgovor) 

f 52 47 99 

f % 

89,7 94,0 91,7 

c) Ne, ker izhoda iz krožnega križišča ni potrebno 

nakazati z roko. 

f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ f 58 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Skoraj vsi učenci (91,7 %) so pravilno odgovorili na vprašanje, 8,3 % učencev pa je 

odgovorilo napačno z odgovorom a. Nihče ni izbral odgovora c. 
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To je eno izmed 3 vprašanj, na katerega je pravilno odgovoril večji delež petošolcev (94,0 %) 

kot četrtošolcev (89,7 %). 

 

24. NALOGA 

»Kolesar si. Kdo bo prvi prevozil križišče?«  

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Jaz, saj mi dajeta prednost zelena luč na semaforju in 

pravilo srečanja.). Naloga je bila opremljena s fotografijo virtualne situacije. 

 

Tabela 65: Odgovori učencev pri 24. nalogi 

KOLESAR SI. KDO BO PRVI PREVOZIL 

KRIŽIŠČE? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 2 0 2 

f % 3,5 0,0 1,9 

a) Prvi prevozi križišče osebni avtomobil, ki je 

hitrejši. 

f 1 1 2 

f % 1,8 2,0 1,9 

b) Prvi zapeljem na sredino križišča, kjer zaradi 

pravila srečanja počakam osebni avtomobil, ki 

zavija na levo. 

f 0 6 6 

f % 
0,0 12,0 5,6 

c) JAZ, SAJ MI DAJETA PREDNOST ZELENA 

LUČ NA SEMAFORJU IN PRAVILO SREČANJA. 

(pravilni odgovor) 

f 54 44 98 

f % 
94,7 86,0 90,7 

SKUPAJ f 57 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Skoraj vsi učenci (90,7 %) so na vprašanje odgovorili pravilno. 5,6 % učencev je na vprašanje 

odgovorilo napačno z odgovorom b. 2 učenca (1,9 %) sta prav tako odgovorila napačno z 

odgovorom a, 2 učenca (1,9 %) pa nista izbrala nobenega odgovora. 
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25. NALOGA 

»Na svetlobnem znaku, pred prehodom ceste čez železniško 

progo z zapornicami, utripata rdeči luči. Kako boš ravnal?«  

 

 

 

Pravilni odgovor je bil odgovor c (Ustavim in počakam, da rdeči luči ugasneta.). Naloga je 

bila opremljena s fotografijo realne situacije. 

 

Tabela 66: Odgovori učencev pri 25. nalogi 

NA SVETLOBNEM ZNAKU, PRED PREHODOM 

CESTE ČEZ ŽELEZNIŠKO RPOGO Z 

ZAPORNICAMI, UTRIPATA RDEČI LUČI. KAKO 

BOŠ RAVNAL? 

 

RAZRED 

4. razred 5. razred SKUPAJ 

Ni odgovora. f 0 1 1 

f % 0,0 2,0 0,9 

a) Čim prej zapeljem čez prehod, saj je to opozorilo, 

da še lahko prevozim prehod preden se zapornice 

začnejo spuščati. 

f 0 2 2 

f % 
0,0 4,0 1,9 

b) Sestopim s kolesa in ob robu previdno prečkam 

železniško progo. 

f 2 1 3 

f % 3,5 2,0 2,8 

c) USTAVIM IN POČAKAM, DA RDEČI LUČI 

UGASNETA. 

(pravilni odgovor) 

f 56 46 102 

f % 
96,5 92,0 94,4 

SKUPAJ f 57 50 108 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

Skoraj vsi učenci (94,4 %) so na vprašanje odgovorili pravilno. 3 učenci (2,8 %) so odgovorili 

napačno z odgovorom b. 2 učenca (1,9 %) sta prav tako odgovorila napačno z odgovorom a. 1 

učenec (0,9 %) pa ni izbral nobenega odgovora. 
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10.2.3 Povezava med uspešnostjo reševanja pisnih nalog in različnimi vrstami 

slikovnega gradiva (realnost prikaza slikovnega gradiva) 

RV4: Ali obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja pisnih 

nalog in različnimi vrstami slikovnega gradiva (realnost prikaza slikovnega gradiva)? 

Učenci so napačno odgovarjali pri različnih vprašanjih oziroma nalogah. Napačni odgovori so 

se pojavili tako pri nalogah, ki so bile opremljene s fotografijo realne situacije, kot pri 

nalogah, ki so bile opremljene s fotografijo virtualne situacije.  

V Tabeli 67 je prikazano, koliko učencev je izbralo pravilen in koliko napačen odgovor pri 

posamezni nalogi. Naloge, označene z modro barvo, so opremljene s fotografijo realne 

situacije, naloge, označene z rdečo barvo, pa s fotografijo virtualne situacije. Z rdečo barvo 

smo označili prve tri naloge, pri katerih je največ/najmanj učencev obkrožilo pravilen 

odgovor.  

 

Tabela 67: Pravilni in napačni odgovori pri nalogah s fotografijo realne situacije in 

nalogah s fotografijo virtualne situacije 

 

NALOGA 

 

ŠTEVILO PRAVILNIH 

ODGOVOROV 

 

ŠTEVILO NEPRAVILNIH 

ODGOVOROV 

f f % f f % 

1. naloga 83 76,9 25 23,1 

2. naloga 94 87,0 14 13,0 

3. naloga 105 97,2 3 2,8 

4. naloga 104 96,3 4 3,7 

5. naloga 83 76,9 25 23,1 

6. naloga 105 97,2 3 2,8 

7. naloga 84 77,8 24 22,2 

8. naloga 87 80,6 21 19,4 

9. naloga 102 94,4 6 5,6 

10. naloga 93 86,1 15 13,9 

11. naloga 82 75,9 26 24,1 
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12. naloga 92 85,2 16 14,8 

13. naloga 47 43,5 61 56,5 

14. naloga 50 46,3 58 53,7 

15. naloga 11 10,2 97 89,8 

16. naloga 71 65,7 37 34,3 

17. naloga 84 77,8 24 22,2 

18. naloga 106 98,1 2 1,9 

19. naloga 103 95,4 5 4,6 

20. naloga 99 91,7 9 8,3 

21. naloga 76 70,4 32 29,6 

22. naloga 39 36,1 69 63,9 

23. naloga 99 91,7 9 8,3 

24. naloga 98 90,7 10 9,3 

25. naloga 102 94,4 6 5,6 

 

Največ učencev (98,1 %) je pravilno odgovorilo pri 18. nalogi, ki je bila opremljena s 

fotografijo virtualne situacije. Tej nalogi po pogostosti pravilnih odgovorov pri posamezni 

nalogi sledita 3. in 6. naloga s 105 pravilnimi odgovori (97,2 %), tema pa 4. naloga s 104 

pravilnimi odgovori (96,3 %). Tudi te tri naloge so bile opremljene s fotografijo virtualne 

situacije. Mackintosh (2001) je v raziskavah ugotovil, da otroci velikokrat pozabijo na ozadje 

fotografij, kar se sklada z dobljenimi podatki. Prve 4 naloge, na katere so učenci največkrat 

pravilno odgovorili, so opremljene s slikovnim gradivom, ki ali nima ozadja oziroma je 

ozadje enobarvno ali pa je enostavno in nima nobenega drugega elementa kot osrednjega 

dogajanja, ki ga vprašanje naloge opisuje. Tako je pozornost učencev preusmerjena zgolj na 

osrednji element, ki je tudi del vprašanja pri nalogi (npr. stop znak, znak za križišče s 

prednostno cesto, celoten postopek vožnje mimo ovire itd.). 

Največ učencev je nepravilno odgovorilo na vprašanje pri 15. nalogi. Kar 97 učencev (89,8 

%) je na vprašanje odgovorilo napačno. Ta naloga je bila opremljena s fotografijo realne 

situacije. Tej nalogi po pogostosti nepravilnih odgovorov pri posamezni nalogi sledita 22. 

naloga z 69 nepravilnimi odgovori (63,9 %) in 13. naloga z 61 nepravilnimi odgovori (56,5 

%). Tudi ti dve nalogi sta bili opremljeni s fotografijo realne situacije. Vizualizacija mora biti 



117 

 

uporabljena ciljno in slikovno gradivo mora vsebino ponazoriti in narediti razumljivejšo 

(Kosevski Puljić in Retelj, 2013). Blažič s sodelavci (2013) je prav tako mnenja, da  naj 

slikovno gradivo pomaga k natančnejšemu in nazornejšemu prikazovanju snovi, zato je 

mogoče, da je v tem primeru slikovno gradivo služilo kot zavajajoč dejavnik. Npr. pri 22. 

nalogi je veliko učencev odgovorilo napačno. Na sliki je kolesar stal pred znakom za križišče 

s prednostno cesto, vozilo, ki je pripeljalo po prednostni cesti pa je bilo še pred križiščem. 

Vprašanje pri nalogi je bilo, ali je vedno potrebno ustaviti pred znakom križišče s prednostno 

cesto. Ker so učenci na sliki videli kolesarja, ki je pred omenjenim znakom ustavil, je 

mogoče, da so posledično misli, da je pred tem znakom potrebno vedno ustaviti. V tem 

primeru je slikovno gradivo lahko zavajajoč dejavnik, zato je še posebej pomembno, da 

učenec uskladi razumevanje besedila naloge in slike realne situacije. 

 

Ali obstaja statistično pomembna povezava med uspešnostjo reševanja nalog in realnostjo  

prikaza slikovnega gradiva pri nalogah, smo ugotavljali s χ
2
-preizkusom. Ker pogoja za χ

2
-

preizkus nista bila dosežena (teoretičnih frekvenc, manjših od 5, je več kot 20 % in najmanjša 

teoretična frekvenca je manjša od 1), smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

Tabela 68: Rezultat χ
2
-preizkusa/Kullbackovega 2Î preizkusa povezanosti med 

uspešnostjo reševanja nalog in realnostjo prikaza slikovnega gradiva pri nalogah 

 
Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 20,942
a
 19 0,340 

Likelihood Ratio 28,751 19 0,070 

N of Valid Cases 25   

a. 40 cells (100,0 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,44. 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 28,751; g = 19; α = 

0,070). Ničelno hipotezo obdržimo. O povezanosti med uspešnostjo reševanja nalog in 

realnostjo prikaza slikovnega gradiva pri nalogah ne moremo govoriti. 
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10.3 KONČNI UČNI USPEH V PREJŠNJEM ŠOLSKEM LETU PRI 

SPOZNAVANJU OKOLJA/DRUŽBI IN MATEMATIKI TER 

USPEŠNOST REŠEVANJA PISNIH NALOG NA KOLESARSKEM 

IZPITU 

S pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 2) smo pridobili podatke o končnem uspehu 

učencev pri spoznavanju okolja/družbi in matematiki v prejšnjem šolskem letu. Učenci so 

izpolnili, kakšna je bila njihova ocena. Če v oceno niso bili prepričani, pa so jim pri tem 

pomagali njihovi učitelji in jim ta podatek posredovali. 

 

RV5: Ali obstaja statistično pomembna povezava med končnim učnim uspehom učencev 

v prejšnjem šolskem letu pri predmetih spoznavanje okolja/družba in matematika ter 

uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem izpitu?  

 

10.3.1 Povezava med končnim učnim uspehom učencev v prejšnjem šolskem letu pri 

predmetu spoznavanje okolja/družba in uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog 

na kolesarskem izpitu 

Ker pogoja za χ
2
-preizkus nista bila dosežena (teoretičnih frekvenc, manjših od 5, je več kot 

20 % in najmanjša teoretična frekvenca je manjša od 1), smo uporabili Kullbackov 2Î 

preizkus. 
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Tabela 69: Povezanost med končnim učnim uspehom učencev v prejšnjem šolskem letu 

pri predmetu spoznavanje okolja/družba in uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na 

kolesarskem izpitu 

 

Tabela 70: Rezultat χ
2
-preizkusa/Kullbackovega 2Î preizkusa povezanosti končnega 

učnega uspeha učencev v prejšnjem šolskem letu pri predmetu spoznavanje 

okolja/družba in uspešnosti pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem izpitu 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 14,263
a
 3 0,003 

Likelihood Ratio 16,540 3 0,001 

N of Valid Cases 108   

a. 3 cells (37,5 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,23. 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 16,540; g = 3; α = 

0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da je končni učni uspeh v 

lanskem letu pri predmetu spoznavanje okolja/družba v osnovni množici statistično 

pomembno povezan z uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del 

kolesarskega izpita. V osnovni množici obstaja statistično pomembna povezanost. 

 

USPEŠNOST NA 

PREIZKUSU ZA KOLES. 

IZPIT 

KONČNA OCENA PRI SPOZNAVANJU 

OKOLJA/DRUŽBI V LANSKEM LETU 

SKUPAJ zadostno dobro 

prav 

dobro odlično 

Ni opravil 

teoretičnega dela 

kolesarskega izpita 

f 1 12 44 26 83 

f % 
1,2 14,5 53,0 31,3 100,0 

Uspešno opravil 

teoretični del 

kolesarskega izpita 

f 0 0 7 18 25 

f % 
0,0 0,0 28,0 72,0 100,0 

SKUPAJ f 1 12 51 44 108 

f % 0,9 11,1 47,2 40,7 100,0 
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Večina učencev, ki so bili uspešni pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita (72,0 %), je doseglo odličen končni učni uspeh v lanskem letu pri predmetu 

spoznavanje okolja ali družba. Nihče od učencev, ki so bili uspešni pri reševanju pisnih nalog 

za teoretični del kolesarskega izpita, v prejšnjem šolskem letu pri predmetu spoznavanje 

okolja ali družba ni dosegel zadostnega ali dobrega končnega uspeha. 28,0 % učencev, ki so 

bili uspešni, je doseglo prav dober končni uspeh pri enem izmed omenjenih predmetov.  

Več kot polovica učencev, ki niso bili uspešni pri reševanju pisnih nalog za teoretični del 

kolesarskega izpita (53,0 %), je v lanskem letu pri predmetu spoznavanje okolja ali družba 

dosegla prav dober končni uspeh. 31,3 % neuspešnih učencev je dosegla odličen končni uspeh 

pri enem izmed omenjenih predmetov. 1,2 % učencev, ki niso bili uspešni, je doseglo 

zadosten končni uspeh pri enem ali drugem predmetu, 14,5 % učencev pa dobrega.  

Večina učencev, ki so dosegli odličen končni učni uspeh pri spoznavanju okolja/družbi v 

prejšnjem šolskem letu, je bila uspešna pri reševanju pisnih nalog za teoretični del 

kolesarskega izpita. Več kot polovica učencev, ki so dosegli prav dober uspeh, je bila pri 

reševanju pisnih nalog neuspešnih. Vsi učenci, ki so dosegli zadosten uspeh pri enem izmed 

predmetov, so bili pri reševanju pisnih nalog neuspešni. 

 

10.3.2 Povezava med končnim učnim uspehom učencev v prejšnjem šolskem letu pri 

predmetu matematika in uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem 

izpitu 

Statistično pomembno povezavo med končnim učnim uspehom učencev v prejšnjem šolskem 

letu pri predmetu matematika in uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem izpitu 

smo ugotavljali s Kullbackovim 2Î preizkusom, ker pogoja za χ
2
-preizkus (teoretičnih 

frekvenc, manjših od 5, je več kot 20 % in najmanjša teoretična frekvenca je manjša od 1) 

nista bila dosežena. 
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Tabela 71: Povezanost med končnim učnim uspehom učencev v prejšnjem šolskem letu 

pri predmetu matematika in uspešnostjo pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem 

izpitu 

 

Tabela 72: Rezultat χ
2
-preizkusa/Kullbackovega 2Î preizkusa povezanosti končnega 

učnega uspeha učencev v prejšnjem šolskem letu pri predmetu matematika in uspešnosti 

pri reševanju pisnih nalog na kolesarskem izpitu 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 7,776
a
 3 0,051 

Likelihood Ratio 8,398 3 0,038 

N of Valid Cases 108   
a. 3 cells (37,5 %) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,23. 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 8,398; g = 3; α = 

0,038). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,8 % trdimo, da je končni učni uspeh v 

prejšnjem šolskem letu pri predmetu matematika v osnovni množici statistično pomembno 

povezan z uspešnostjo učencev pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita. V osnovni množici obstaja statistično pomembna povezanost. 

 

USPEŠNOST NA 

PREIZKUSU ZA 

KOLESARSKI IZPIT 

KONČNA OCENA PRI MATEMATIKI V 

LANSKEM LETU 

SKUPAJ zadostno dobro 

prav 

dobro odlično 

Ni opravil 

teoretičnega dela 

kolesarskega izpita 

f 1 15 41 26 83 

f % 
1,2 18,1 49,4 31,3 100,0 

Uspešno opravil 

teoretični del 

kolesarskega izpita 

f 0 1 9 15 25 

f % 
0,0 4,0 36,0 60,0 100,0 

SKUPAJ f 1 16 50 41 108 

f % 0,9 14,8 46,3 38,0 100,0 
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Več kot polovica učencev, ki so bili pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega 

izpita uspešni (60,0 %), je v lanskem letu pri matematiki dosegla odličen končni uspeh. 36,0 

% učencev, ki so uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita, je doseglo prav dober 

končni uspeh pri matematiki. Dober končni uspeh je doseglo 4,0 % učencev, ki so bili pri 

reševanju pisnih nalog uspešni in nihče ni dosegel zadostnega uspeha. 

Malo manj kot polovica učencev, ki je bila pri reševanju pisnih nalog neuspešnih (49,4 %), je 

v lanskem letu pri matematiki dosegla prav dober končni uspeh. 31,3 % neuspešnih učencev 

je bilo pri matematiki odličnih. 18,1 % neuspešnih učencev je bilo dobrih in 1,2 % učencev, ki 

so bili pri reševanju pisnih nalog neuspešni, je v lanskem letu pri matematiki dosegla zadosten 

končni uspeh. 

Vsi učenci, ki so bili pri matematiki v prejšnjem šolskem letu ob koncu leta zadostni, so bili 

pri reševanju pisnih nalog teoretičnega dela kolesarskega izpita neuspešni. Več kot polovica 

učencev, ki so imeli v prejšnjem šolskem letu pri matematiki prav dober končni uspeh pa je 

bila uspešnih pri reševanju pisnih nalog za teoretični del kolesarskega izpita.  
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11 SKLEP 

Kolesarjenje v prometu in prostorske predstave so del vsakdanjega življenja. Z obojim se 

učenci srečajo že v otroštvu, sprva kot del igre, kasneje pa se o tem učijo tudi v šoli. Sami 

imamo kot starši in učitelji odgovornost, da omogočamo učencem dejavnosti, s pomočjo 

katerih lahko razvijajo prostorske predstave in pridobivajo znanja ter spretnosti, ki so 

potrebne za varno vožnjo s kolesom.  

V naši raziskavi smo ugotovili, da med učenci 4. in 5. razreda osnovne šole ne moremo 

govoriti o statistično pomembnih razlikah v njihovih prostorskih predstavah. Razlike 

sicer obstajajo, vendar jih ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Iz zemljevidov, ki so 

jih risali učenci, smo razbrali, da je egocentrično razumevanje prostora še vedno prisotno v 5. 

razredu, ko so učenci stari 10 let, čeprav Caitling (1979, v Umek, 2001b) na to stopnjo uvršča 

šestletnike. Glede na to, da so v našo raziskavo zajeti učenci 4. in 5. razreda, ki so stari od 9 

do 11 let, bi pričakovali, da bo delež v skupini z najboljšimi prostorskimi predstavami višji, 

saj naj bi učenci od 10. leta dalje prešli v najvišjo fazo (Caitling, 1979, v Umek, 2001b; Piaget 

in Inhelder, 1967, v Yilmaz 2009). Prav tako so rezultati pričakovano pokazali, da je največ 

učencev (50 %) v skupini z objektivnim razumevanjem prostora. Dodajanje dveh vmesnih 

skupin (skupina B in skupina Č) med 3 glavne (A, C in D), ki jih je opredelil Caitling (1979, v 

Umek, 2001b), se je izkazalo za odlično, saj so bili učenci v skupini B (18 %) in skupini Č 

(10 %) dejansko na vmesnih stopnjah oziroma na prehodu iz ene v drugo fazo, kar podkrepi 

trditev Labinowicza (1989, v Premrl, 2017), da se stopnje med seboj prekrivajo in ne 

prehajajo stopničasto.  

Pri razvijanju prostorskih predstav imajo velik vpliv učitelji, kar zagovarjata tudi Yenilmez in 

Kakmaci (2015), predvsem učitelji, ki učijo v osnovnih šolah. Tudi Gorski (2005) in Casey s 

sodelavci (2008) trdijo, da človek prostorske predstave razvija celo življenje, najbolj aktiven 

pa je ta proces v zgodnjem otroštvu in mladosti (Kušar, 2010). Dobljeni podatki naše 

raziskave so lahko v pomoč učiteljem, da v ustrezni meri vključujejo in poudarjajo dejavnosti 

za razvijanje prostorskih sposobnosti, saj so prostorske predstave vpete v različne vsebine pri 

vseh šolskih predmetih.  

Analiza zemljevidov, ki so jih narisali učenci, nam je pokazala razumevanje posameznih 

vsebin in sestavin zemljevida pri učencih. Učenci so v naši raziskavi pri risanju pogosto 

uporabili tloris in tako pokazali razumevanje ptičje perspektive. Nekatere raziskave (Yilmaz, 

2009) so pokazale, da so otroci zmožni razumevanja perspektive že pred 7. letom starosti. 45 
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% naših učencev 4. in 5. razreda je v tlorisu narisalo celotni zemljevid, 37 % pa jih je poleg 

ceste vključilo več kot en element, narisan v tlorisu, niso pa v tlorisu narisali celotnega 

zemljevida. Zelo dobro znajo učenci vključiti na zemljevid kartografske znake, saj jih je 39 % 

prikazalo z znaki vse narisane elemente, nadaljnjih 44 % pa je z znaki prikazalo več kot 2 

elementa, ne pa vseh. Največ so uporabljali slikovne, zasledili pa smo tudi asociacijske in 

geometrijske, kot jih poimenuje Robinson z raziskovalci (MacEachren, 1995, v Umek, 

2001b). Težave učencem povzročajo orientacija ter lega in razporeditev objektov. Naše 

ugotovitve se razhajajo z raziskavo E. Premrl (2017), saj so se tam učenci na tem področju 

odrezali najbolje. Čeprav M. Umek (2001b) pravi, da je učencem lahko v pomoč koordinatna 

mreža in so jo sposobni uporabljati že otroci, mlajši od 8 let, če ta vsebuje črke in števila, je 

mi nismo zasledili na nobenem zemljevidu. Prav tako so se v naši raziskavi učenci slabo 

odrezali na področju usklajevanja razdalj in velikost objektov. Razdalje in velikosti objektov 

je uspel približno uskladiti en četrtošolec, medtem ko nobenemu petošolcu to ni uspelo. Naši 

rezultati se v tem delu skladajo z rezultati E. Premrl (2017) in M. Umek (2001b), saj so imeli 

učenci v njunih raziskavah prav tako težave na tem področju. Ugotovitve se razhajajo tudi z 

ugotovitvami raziskave I. Hergan (2013), kjer so se učenci na tem področju dobro odrezali. 

Ostale elemente zemljevida, kot so naslov, avtor, merilo, legenda ipd. so učenci uporabljali 

redkeje. Legendo je narisalo manj kot polovica učencev, vendar nobena legenda ni bila 

popolna. Legende z več kot 2 elementoma je narisalo več četrtošolcev (28  %) kot petošolcev 

(8 %). Opazili smo tudi le eno merilo, ki je bilo narisano, vendar neupoštevano pri razmerjih 

na zemljevidu. Da je to eno najtežje razumljivih sestavin zemljevida, je pokazal tako Gerber 

(1992, v Umek, 2001b) kot tudi M. Umek (2001a). Naši rezultati se tudi na tem področju 

razhajajo z rezultati E. Premrl (2017), saj so učenci v njeni raziskavi upoštevali tudi druge 

podatke, kot sta naslov in smeri neba. V povprečju so petošolci risali boljše zemljevide kot 

četrtošolci. Več kot polovica učencev 5. razreda se je uvrstila v zgornji dve kategoriji, v 

kateri je bila risba podobna zemljevidu in se je okolica delno ali v celoti prepoznala, medtem 

ko se je več kot polovica učencev 4. razreda uvrstila v spodnji dve kategoriji, v katerih so bile 

risbe, ki niso bile podobne zemljevidu ali pa so bile podobna zemljevidu, vendar se okolica 

sploh ni prepoznala. 

Pri vsebinah, kot so lega in razporeditev, razdalje in velikosti ter ostali elementi 

zemljevida (naslov, avtor, merilo, legenda itd.), učenci potrebujejo veliko vaj in 

utrjevanja, saj podatki kažejo, da so ta področja učencem najmanj razumljiva. 
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Učenci so na svojem zemljevidu v večini narisali občino in šolo, saj sta bili to začetna in 

končna točka poti. Objekti, ki so bili ob poti in so bolj umaknjeni v notranjost, so bili 

manjkrat narisani, prav tako tudi objekti, kot je hotel, saj se učencem očitno ni zdel 

pomemben. Glede na to, da je največkrat bilo poleg šole in občine narisano šolsko igrišče, ta 

rezultat pripisujemo velikosti objekta in dejstvu, da se učenci na šolskem igrišču zelo veliko 

zadržujejo. Risali so tudi vsebine, ki so pomembne za kolesarje, kot so prometni znaki, 

križišča, talne označbe in pločnik. Največ jih je narisalo križišča (65 %), za tem prehode za 

pešce (48 %), prometne znake (34 %) in šele nato talne označbe (11 %) ter pločnik (5 %). 

Podatki nam kažejo, da učenci poudarjajo objekte, ki kažejo na začetek in konec poti, 

hkrati pa pripisujejo večji pomen križiščem in prehodom za pešce kot prometnim 

znakom.  

Poznavanje poti od občine do osnovne šole z vidika učenca – kolesarja ocenjujemo kot 

slabo. Četrtošolci so, sodeč po ocenah, menili, da je njihovo poznavanje poti boljše kot 

petošolci, ki se niso ocenili tako visoko. Za nobeno vsebino prostora ne moremo reči, da so jo 

odlično izpostavili, saj so tako pri objektih kot pri vsebinah, ki so pomembne za kolesarja, le-

te narisali v 50 % ali manj. Učenci so sicer svoje poznavanje poti v več kot 50 % ocenili za 

zelo dobro, naše ugotovitve pa nasprotno kažejo, da je poznavanje poti med učenci 

slabo. 

Ugotavljali smo tudi statistično povezanost med uspešnostjo pri pisnih nalogah za 

teoretični del kolesarskega izpita in prostorskimi predstavami učencev. O povezanosti 

med enim in drugim glede na splošno populacijo ne moremo govoriti, lahko pa podamo 

določene ugotovitve za naš vzorec. Največ učencev, ki so uspešno opravili teoretični del 

kolesarskega izpita, objektivno razume prostor in je po številu točk sodilo v skupino C. Vsi 

učenci, ki so v skupini A, so na egocentrični ravni razumevanja prostora in so bili na 

teoretičnem delu kolesarskega izpita neuspešni. Več učencev, ki so v skupini D in abstraktno 

razumejo prostor, pa je bilo na teoretičnem delu kolesarskega izpita bolj neuspešnih kot 

uspešnih.  

Bolj kot to pa je pomemben in hkrati zaskrbljujoč podatek, da je bila večina učencev 4. 

in 5. razreda (77 %) pri pisnih nalogah za teoretični del kolesarskega izpita neuspešnih. 

Zgolj 23 % učencev bi opravilo teoretični del kolesarskega izpita, kar je res majhen delež. Le 

pri 7 nalogah so bili petošolci uspešnejši od četrtošolcev, kar kaže na uspešnejše reševanje 

nalog četrtošolcev kot petošolcev. Dejstvo, da so učenci 4. razredov še isto šolsko leto, le 
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kakšen mesec pred raziskavo, že reševali pisni preizkus za teoretični del kolesarskega izpita, 

izpostavi pridobljene podatke kot alarmantne. Očitno je, da učenci potrebujejo veliko več 

utrjevanja kot so ga bili deležni, saj bi pričakovali, da bosta deleža ravno obratna. Opazili 

smo, da imajo učenci težave pri razvrščanju kolesarjev v prometu in jim ta vsebina 

kolesarskega izpita ni razumljiva. Dobro razumevanje pa smo zaznali pri posameznih pravilih, 

kot sta desno pravilo in pravilo srečanja, saj so bili pri nalogah v večji meri uspešni. 

Analiza slikovnega gradiva je pokazala, da je v preizkusu prisotno tako slikovno gradivo 

obogatitvenega modela kot modela konteksta, kot jih klasificira Blažič s sodelavci (2003). V 

preizkusu je bilo slikovno gradivo, ki je bilo pretežno v alocentričnem pogledu, vozila/osebe 

so bile v gibanju, nadaljnje gibanje se je nakazalo s puščico, hkrati pa je približno polovica 

nalog opremljenih s fotografijo realnega sveta in polovica s fotografijo virtualnega sveta. V 

več kot polovici slikovnega gradiva ni nobenega križišča, nekaj manj kot polovica jih ne 

vsebuje nobenega prometnega znaka, prav tako pa lahko v polovici slikovnega gradiva 

opazimo 2 vozili ali nobenega. Slikovno gradivo je raznoliko in z njim so opremljene vse 

naloge v preizkusu. Glede na to, da so raziskave pokazale, da med ljudmi prevladuje vizualni 

stil zaznavanja, je to smiselno (Marentič Požarnik, 2016). 

Najpogostejše tri naloge, pri katerih je bilo največ učencev neuspešnih, so opremljene s 

fotografijo realne situacije, najpogostejše tri naloge, pri katerih je bilo največ učencev 

uspešnih, pa so opremljene s fotografijo virtualne situacije. O statistični povezanosti med 

uspešnostjo reševanja nalog in realnostjo slikovnega gradiva pri nalogah vseeno ne 

moremo govoriti. Ugotovili smo, da moramo biti kot učitelji pri izbiri slikovnega gradiva 

res previdni, da to resnično služi za nazornejši prikaz in učencev ne zmede. 

Poleg slikovnega gradiva smo ugotavljali tudi statistično povezanost med končnim uspehom 

pri predmetih spoznavanje okolja/družba in matematika v prejšnjem šolskem letu in 

uspešnostjo pri pisnih nalogah za teoretični del kolesarskega izpita. Končni uspeh v 

prejšnjem šolskem letu pri spoznavanju okolja/družbi in matematiki je statistično 

pomembno povezan z uspešnostjo pri pisnih nalogah za teoretični del kolesarskega 

izpita. Ugotovili smo, da boljši kot je bil uspeh pri omenjenih predmetih v prejšnjem šolskem 

letu, večja je bila uspešnost pri teoretičnem delu kolesarskega izpita. 

Namen naše raziskave je, da učiteljem omogočimo vpogled v šibka področja učencev tako pri 

kolesarskem izpitu kot pri prostorskih predstavah. Učitelji lahko vidijo, kje je potrebno še 

veliko dela, da bodo učenci uspešnejši in bodo dosegali boljše rezultate. Hkrati lahko vplivajo 
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na izbor dejavnosti za izboljšanje prostorskih predstav učencev in dobro pripravijo učence za 

kolesarski izpit, da bo manj stresen.   



128 

 

12 VIRI IN LITERATURA 

 

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M. in Strmčnik F. (2003). Didakta. Novo mesto: 

Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo. 

British Cycling. (2017). Pridobljeno s 

https://www.britishcycling.org.uk/cycletraining/article/ct20110111-cycletraining-What-

is-Bikeability-0  

Buehler, R. in Pucher, J. (2008). Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, 

Denmark and Germany. Transport Reviews, 28(4), 495–528. Pridobljeno s 

http://betterbike.org/wp-content/uploads/2013/12/Making-Cycling-Irresistible-Lessons-

from-Europe-Pucher-2008.pdf  

Bycicle Dutch. Bicycle training in the Netherlands. (19. 4. 2010). Pridobljeno s 

https://bicycledutch.wordpress.com/2010/04/19/bicycle-training-in-the-netherlands/  

Department for Transport. (2017). Bikeability. Pridobljeno s https://bikeability.org.uk/  

Department for Transport. (5. 11. 2012). The National Standard for cycle training and 

Bikeability. Pridobljeno s https://www.gov.uk/guidance/the-national-standard-for-cycle-

training 

Directorate-General for Passenger Transport. (2009). Cycling in the Netherlands. Fietsberaad: 

Ministry of Transport, Public Works and Water Management. Pridobljeno s 

http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/CyclingintheNetherlands2009.pdf 

Ekstrom, A. D., Arnold, A. E. G. F. in Iaria, G. (2014). A critical review of the allocentric 

spatial representation and its neural underpinnings: toward a network-based perspective. 

Frontiers in Human Neuroscience, 8, 1–15. Pridobljeno s 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4193251/pdf/fnhum-08-00803.pdf  

Eltis. Bicycle Training for Children in Real Traffic Conditions. (22. 5. 2015). Pridobljeno s 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/radfahrtraining.jpg_3.pdf  

https://www.britishcycling.org.uk/cycletraining/article/ct20110111-cycletraining-What-is-Bikeability-0
https://www.britishcycling.org.uk/cycletraining/article/ct20110111-cycletraining-What-is-Bikeability-0
http://betterbike.org/wp-content/uploads/2013/12/Making-Cycling-Irresistible-Lessons-from-Europe-Pucher-2008.pdf
http://betterbike.org/wp-content/uploads/2013/12/Making-Cycling-Irresistible-Lessons-from-Europe-Pucher-2008.pdf
https://bicycledutch.wordpress.com/2010/04/19/bicycle-training-in-the-netherlands/
https://bikeability.org.uk/
https://www.gov.uk/guidance/the-national-standard-for-cycle-training
https://www.gov.uk/guidance/the-national-standard-for-cycle-training
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/CyclingintheNetherlands2009.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4193251/pdf/fnhum-08-00803.pdf
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/radfahrtraining.jpg_3.pdf


129 

 

Hergan, I. (2013). Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev (Doktorska 

disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. Pridobljeno 24. 11. 2017 s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1980/  

Hergan, I. in Umek, M. (2011). Zgodnje kartografsko opismenjevanje – spontano in načrtno. 

V M. Cotič, V. Medved Udovič in S. Starc (ur.), Razvijanje različnih pismenosti (str. 

403–415). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 

Univerzitetna založba Annales. 

I am Expat. The structure od the Dutch school system. (b. d.). Pridobljeno s 

https://www.iamexpat.nl/education/primary-secondary-education/dutch-school-system 

(10. 5. 2017) 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. (2010). Kolesarski izpit. Pridobljeno 

s https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/kolesarski-izpiti/ 

Kolesar.info. (2014). Pridobljeno s http://kolesar.info/ 

Kosevski Puljić, B. in Retelj, A. (2013). Vizualni mediji pri pouku tujega jezika. Vestnik za 

tuje jezike, 5(1–2), 81–94. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani. 

Kušar, D. (2010). Nihanja prostorske predstave študentov arhitekture. AR. Arhitektura, 

raziskave, 10(1), 46–51. Pridobljeno s https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

WCBCWVEF  

Mackintosh, M. (2001). Photographs, diagrams and maps: understanding and using them. V 

R. Carter (ur.), Handbook of Primary Geography (133–151). Sheffield: Geographical 

Association. 

Marentič Požarnik, B. (2016). Psihologija učenja in pouka: temeljna spoznanja in primeri iz 

prakse. Ljubljana: DZS. 

Palmer, K. (21. 9. 2017). Should cyclist have to take a riding test? Pridobljeno s 

http://www.bbc.com/news/uk-41346237 

Panian, T. (10. 5. 2017). Bycicle training and education in Austria. Activities, chances and 

challenges. Pridobljeno s http://www.tabs-uk.org.uk/wp-

content/uploads/2017/05/Bicycle-training-education_Austria_FGM_Panian.pdf  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1980/
https://www.iamexpat.nl/education/primary-secondary-education/dutch-school-system
https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/kolesarski-izpiti/
http://kolesar.info/2012/01/
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WCBCWVEF
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WCBCWVEF
http://www.bbc.com/news/uk-41346237
http://www.tabs-uk.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/Bicycle-training-education_Austria_FGM_Panian.pdf
http://www.tabs-uk.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/Bicycle-training-education_Austria_FGM_Panian.pdf


130 

 

Powers, M. (21. 9. 2013). Could you pass a Dutch bicyling exam? Pridobljeno s 

https://www.bostonglobe.com/2013/09/21/how-much-you-know-about-bike-

safety/wBwlu3gHDVl32kqxf0ndDN/story.html 

Premrl, E. (2017). Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda (Magistrsko delo). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. Pridobljeno 24. 11. 2017 s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/4466/  

Radfahrtraining. (b. d.). Pridobljeno s http://www.radfahrtraining.at/index.shtml (10. 5. 2017) 

Safe4Cycle. (b. d.). Pridobljeno s http://www.safe4cycle.com/en/education (10. 5. 2017)  

Slovensko izobraževalno omrežje. (2015). Spletna učilnica Kolesar. Pridobljeno s 

http://podpora.sio.si/kolesar/  

Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo. 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/

UN_druzba_OS.pdf  

Umek, M. (2001a). Kartografsko opismenjevanje osnovnošolcev v Sloveniji (Doktorska 

disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Umek, M. (2001b). Teoretični model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju osnovne 

šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Veiligverkeer. (b. d.). Pridobljeno s https://vvn.nl/ (10. 5. 2017) 

Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (2010). Uradni list RS, št. 109 (30. 12. 2010). 

Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/101702  

Zakon o voznikih /ZVoz/ (2010). Uradni list RS, št. 109 (30. 12. 2010). Pridobljeno s 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/101703  

Žlender, B. (2016). Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli: program 

osnovne šole in prilagojeni programi osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Pridobljeno s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/progra

m_drugo/Usposabljanje_za_voznjo_kolesa_kolesarski_izpit.pdf 

https://www.bostonglobe.com/2013/09/21/how-much-you-know-about-bike-safety/wBwlu3gHDVl32kqxf0ndDN/story.html
https://www.bostonglobe.com/2013/09/21/how-much-you-know-about-bike-safety/wBwlu3gHDVl32kqxf0ndDN/story.html
http://pefprints.pef.uni-lj.si/4466/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/4466/
http://www.radfahrtraining.at/index.shtml
http://www.safe4cycle.com/en/education
http://podpora.sio.si/kolesar/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
https://vvn.nl/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/101702
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/101703
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Usposabljanje_za_voznjo_kolesa_kolesarski_izpit.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Usposabljanje_za_voznjo_kolesa_kolesarski_izpit.pdf


131 

 

Yenilmez, K. in Kakmaci, O. (2015). Investigation on the Relationship between the Spatial 

Visualization Success and Visual/Spatial Intelligence Capabilities of Sixth Grade 

Students. International Journal of Instruction, 8(1), 189–204. Pridobljeno s 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085286.pdf 

Yilmaz, H. B. (2009). On the development and measurement of spatial ability. International 

Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 83–96. Pridobljeno s 

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/48625-20090513124329-04on-the-

development-and-measurement-of-spatial.pdf 

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085286.pdf
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/48625-20090513124329-04on-the-development-and-measurement-of-spatial.pdf
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/48625-20090513124329-04on-the-development-and-measurement-of-spatial.pdf


132 

 

13 PRILOGE 

13.1 PRILOGA 1: Soglasje staršev 

Spoštovani! 

Sem Špela Dragan, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji in letos zaključujem magistrski študij.  

Pod mentorstvom docentke dr. Maje Umek in asistentke dr. Irene Hergan bom izdelala 

magistrsko delo z naslovom Prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja pisnih nalog 

na kolesarskem izpitu. V raziskavo bom vključila vse učencev 4. in 5. razredov na OŠ 

Trebnje. Raziskava bo potekala anonimno in osebni podatki učencev ne bodo nikjer razkriti. 

Raziskava bo potekala tako, da bodo učenci rešili standardiziran preizkus, ki so ga/ga bojo 

reševali v teoretičnem delu kolesarskega izpita. Tako bom pridobila podatke o uspešnosti na 

pisnem delu kolesarskega izpita. Nato bodo rešili avtorsko izdelan preizkus, v katerem bodo 

morali narisati skico zemljevida že poznane poti pri prvi nalogi, pri drugi pa posamezne 

elemente le vrisati na zemljevid. S tem bomo pridobili podatke o njihovih prostorskih 

predstavah. Na koncu bodo rešili še anketni vprašalnik, kjer pa me bodo zanimali podatki o 

starosti, razredu in lanskoletni končni oceni pri predmetih spoznavanje okolja/družba in 

matematika. 

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da izpolnite spodnjo izjavo 

in s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka. 

V primeru kakršnega koli vprašanja glede poteka raziskave, mi lahko pišete tudi na: 

spela.razdrh@gmail.com.  

Že v naprej se Vam zahvaljujem za Vašo pomoč. V upanju na Vaš pozitiven odziv Vas lepo 

pozdravljam. 

 

Špela Dragan 

 

Ljubljana, 10. 4. 2017 

mailto:spela.razdrh@gmail.com
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___________________________________________________________________________ 

IZJAVA 

 

Podpisani/-a ____________________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom 

raziskave in dovoljujem, da je moj otrok _______________________________ vključen v 

raziskavo o prostorskih predstavah učencev in uspešnosti učencev pri reševanju pisnih nalog 

na kolesarskem izpitu. 

 

Kraj in datum: _________________________     Podpis: ____________________________ 
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13.2 PRILOGA 2: Anketni vprašalnik 

 

Moje ime je Špela Dragan in sem študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. Zanimajo me nekatere informacije glede 

kolesarskega izpita, zato te prosim, če rešiš spodnjo anketo. Anketa je povsem 

anonimna. Hvala za tvoj čas in sodelovanje. 

 

Spol:                    M                      Ž 

Starost:               8           9          10           11 

Razred:                4.         5.  

 

 

1. Kako se ti zdi, da poznaš pot od Občine Trebnje do Osnovne šole Trebnje, če 

bi se peljal s kolesom? 5 pomeni zelo dobro, 1 pomeni zelo slabo. Obkroži. 

 

1              2              3              4             5 

 

2. Na črto napiši, koliko je bila tvoja končna ocena lansko leto pri predmetih:  

 spoznavanje okolja/družba:  ______________ 

 matematika: _______________ 
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13.3 PRILOGA 3: Preizkus znanja za ugotavljanje prostorskih predstav 

 

 

1. Nariši zemljevid poti od Občine Trebnje do Osnovne šole Trebnje. Upoštevaj 

vse, kar je pomembno za kolesarja. 
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13.4 PRILOGA 4: Standardiziran teoretični preizkus znanja za kolesarski izpit 

 

 

1. Ali je priporočljivo, da je kolo opremljeno z dvema vzvratnima ogledaloma?  

 

 

a) Da, vendar to velja samo za tekmovalna kolesa. 

b) Ne, saj dve vzvratni ogledali ovirata kolesarja pri vožnji. 

c) Da, saj z njihovo pomočjo kolesar opazuje prometne razmere za seboj. 

 

2. Kolesar si. Kako boš ravnal za tema prometnima znakoma?  

 

 

a) Sestopil bom s kolesa in peš, ob kolesu, prehodil nevaren del vozišča.  

b) Upočasnil bom vožnjo zaradi grbin oz. hitrostnih ovir na vozišču. 

c) Pospešil bom vožnjo, da lažje prevozim nevaren del vozišča, na katerem je 

grbina. 
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3. Kaj storiš, ko s kolesom pripelješ do tega znaka?  

 

 

a) Ustavim samo v primeru, če pripelje katero vozilo. 

b) V nobenem primeru ne ustavim, saj imam prednost. 

c) Vselej ustavim. Ko se prepričam, da ni nikogar na prednostni cesti, 

zapeljem na križišče. 

 

4. Kolesar si. Kaj ti sporoča ta prometni znak? 

 

 

a) S kolesom zapuščam krožno križišče. 

b) S kolesom se približujem področju, kjer močno piha krožni veter.  

c) Zapeljal bom na krožno križišče, na katerega smem zapeljati le na desno.  
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5. Kateri izraz uporabljamo za prometno površino, označeno z modro črto? 

 

a) Kolesarska steza. 

b) Pločnik. 

c) Cestišče. 

 

6. Kolesar si. Ali moraš na semaforju upoštevati luči s simbolom pešca in 

kolesarja? 

 

 

a) Ne, saj ta semafor nima rumene luči, velja le za pešce. 

b) Da, vendar samo v primeru, ko na prehodu ni pešcev. 

c) Da, saj ta semafor velja za kolesarje in pešce. 
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7. V križišču želiš peljati naravnost. Kako ravnaš v primeru, ko ima policist 

predročeno desno roko? 

 

 

a) Sestopim s kolesa in pot nadaljujem peš ob kolesu po prehodu za pešce. 

b) Na križišču zapeljem naravnost do policista. 

c) Ustaviti moram. 

 

8. Kolesar si. Kaj pomeni prikazana dopolnilna tabla pod prometnim znakom? 

 

a) Prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO velja za vse voznike 

razen za kolesarje. 

b) Prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO velja kot priporočilo 

za kolesarje in ga ni treba upoštevati. 

c) Prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO velja za kolesarje. 
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9. S kolesom se odpelješ kar z dvorišča. Ali se pravilno vključuješ v promet? 

 

 

a) Da, ker sta pešca dovolj daleč in ju ne oviram pri vključevanju v promet. 

b) Da, saj smem zapeljati z dvorišča na vozišče preko pločnika. 

c) Ne, v promet se vključujem tako, da čez pločnik potiskam kolo ob svoji levi 

strani. Šele nato se varno vključim v promet. 

 

10.  Ali kolesar vozi pravilno? 

 

 

a) Ne, ker bi moral voziti po kolesarski stezi, ki je zarisana na pločniku.  

b) Ne, ker bi moral voziti ob avtobusnem postajališču. 

c) Ne, ker bi moral voziti po levi strani vozišča. 
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11.  Ali sme otrok kolesar voziti otroka na prtljažniku? 

 

 

a) Da, vendar mora voziti počasi. 

b) Ne, razen če ima zadaj poseben sedež. 

c) Ne, v nobenem primeru, ker je zelo nevarno in prepovedano. 

 

12.  Ali moraš na dvosmerni kolesarski stezi prehitevanje nakazati z odročeno 

roko? 

 

 

a) Ne, prehitevanja mi ni potrebno nakazovati z odročeno roko, saj voz ijo po 

kolesarski stezi samo kolesarji. 

b) Da, vsako spremembo smeri vožnje moram nakazati z odročeno roko. 

c) Ne, nakazovanje smeri vožnje je obvezno samo v primerih, ko vozim po 

vozišču. 
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13.  Kolesarja na levi strani slike vozita naravnost. Ali vozita pravilno? 

 

 

a) Ne, ker bi morala voziti ob desnem robu vozišča. 

b) Da, saj vozita proti prometnemu pasu za vožnjo naravnost. 

c) Da, saj vozita po sredini prometnega pasu. 

 

14.  Kolesar si. Z enosmerne ceste zavijaš na levo. Po kateri zamišljeni črti boš 

vozil za pravilno zavijanje na levo? 

 

 

a) Po oranžni, ker je zaradi vožnje ob desnem robu vozišča najbolj varna.  

b) Po modri, saj tako zavzamem pravilen položaj za zavijanje na levo.  

c) Po rumeni, ker se moram razvrstiti ob sredinsko ločilno črto. 
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15.  Kolesar si. Na kaj od navedenega moraš biti v prikazani situaciji še posebej 

pozoren? 

 

 

a) Na osebni avtomobil, ki vozi spredaj. 

b) Na robnik, ki je visok. 

c) Na ločilno prekinjeno črto. 

 

16.  Kolesar si. Katero pravilo vožnje velja med vama?  

 

 

a) Med nama ne velja nobeno pravilo. 

b) Desno pravilo. 

c) Pravilo srečanja. 
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17.  Na križišču boš vozil naravnost. Osebni avtomobil zavija na levo. Katero 

pravilo vožnje velja med vama? 

 

 

a) Pravilo srečanja. 

b) Desno pravilo. 

c) Ne velja nobeno pravilo, saj osebni avtomobil zavija na levo. 

 

18.  Ali je postopek vožnje kolesarja mimo delovišča na sliki pravilen? 

 

 

a) Da, saj se je s pogledi pravilno prepričal o prometu za seboj in nakazal 

spremembo smeri. 

b) Ne, saj se kolesarju ni potrebno prepričati s pogledi. Prometni znaki mu 

zagotavljajo varno vožnjo. 

c) Ne, ker je kolesarju, s postavljenimi prometnimi znaki, nadaljnja vožnja 

prepovedana. 
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19.  Kolesar si. Kaj upoštevaš pri vožnji čez križišče? 

 

 

a) Desno pravilo. 

b) Pravilo srečanja. 

c) Prometne znake in pešca na prehodu. 

 

20.  Kako imenuješ vozilo na sliki, če vozi z utripajočimi modrimi lučmi? 

 

 

a) Vozilo za spremstvo. 

b) Vozilo nujne medicinske pomoči. 

c) Vozilo s prednostjo. 
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21.  V križišču enakovrednih cest voziš naravnost. Ali ima osebni avtomobil 

prednost pred teboj in zakaj? 

 

 

a) Ne, ker je osebni avtomobil na moji desni in velja pravilo srečanja.  

b) Da, ker je osebni avtomobil na moji desni strani in velja desno pravilo. 

c) Ne, ker vozim naravnost imam prednost pred osebnim avtomobilom. 

 

22.  Kolesar si. Ali moraš pri znaku KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO vedno 

ustaviti? 

 

 

a) Ne, ustaviti moram samo, če po prednostni cesti pripelje kakšno vozilo. 

b) Ne, saj mi prometni znak narekuje, da vozim po prednostni cesti. 

c) Da, saj mi to narekuje prometni znak KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO 

CESTO. 
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23.  Kolesar želi zapeljati s krožnega križišča. Ali je pravočasno nakazal izhod iz 

križišča? 

 

 

a) Ne, ker mora nakazati spremembo smeri tik preden zapusti to križišče. 

b) Da, ker mora nakazati spremembo smeri takoj za zadnjim uvozom na 

križišče. 

c) Ne, ker izhoda s krožnega križišča ni potrebno nakazati z roko. 

 

24.  Kolesar si. Kdo bo prvi prevozil križišče? 

 

 

a) Prvi prevozi križišče osebni avtomobil, ki je hitrejši. 

b) Prvi zapeljem na sredino križišča, kjer zaradi pravila srečanja počakam 

osebni avtomobil, ki zavija na levo. 

c) Jaz, saj mi dajeta prednost zelena luč na semaforju in pravilo srečanja. 
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25.  Na svetlobnem znaku, pred prehodom ceste čez železniško progo z 

zapornicami, utripata rdeči luči. Kako boš ravnal? 

 

 

a) Čim prej zapeljem čez prehod, saj je to opozorilo, da še lahko prevozim 

prehod, preden se zapornice začnejo spuščati. 

b) Sestopim s kolesa in ob robu previdno prečkam železniško progo. 

c) Ustavim in počakam, da rdeči luči ugasneta. 

 


