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POVZETEK 

Prometna vzgoja je pomembna pri vključevanju otrok v promet. Otroci zaradi svojih 

psihofizičnih sposobnosti največkrat še v otroštvu niso sposobni upoštevati cestno prometnih 

pravil. Zato smo odrasli tisti, ki smo otrokov prvi zgled, medtem ko imajo učitelji še dodatno 

nalogo, saj otroke v času šolanja seznanjajo z ravnanji v prometu najprej kot pešce in nato kot 

kolesarje. Učenci se začnejo v 6. razredu osnovne šole s Prilagojenim izobraževalnim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom pripravljati na kolesarski izpit, ki poteka v treh 

korakih: teoretični del, spretnostni in prometni poligon ter  vožnja s kolesom v prometu. Učenci 

po opravljeni izpitni vožnji s kolesom v prometu pridobijo kolesarsko izkaznico in prvi vozniški 

izpit v življenju. Kolesarski izpit za osebo z lažjimi motnjami v duševnem razvoju pomeni, da 

se lahko samostojno vključuje v promet, kar prispeva k njeni mobilnosti in neodvisnosti.  

 

Z magistrskim delom smo s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali trenutno stanje na 

področju usposabljanja za kolesarski izpit in kompetence učiteljev kolesarskega izpita v 

Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. V anketi je 

sodelovalo 54 učiteljev osnovnih šol s Prilagojenim izobraževalnim  programom z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki izvajajo usposabljanje za kolesarski izpit. Raziskali smo, kako 

učitelji izvajajo usposabljanje za kolesarski izpit, kako so za to delo motivirani in usposobljeni, 

s kakšnimi ovirami in prednostmi se srečujejo pri svojem delu ter kako bi ocenili učinkovitost 

usposabljanja za kolesarski izpit oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.  

 

Ugotovili smo, da imajo učitelji v povprečju občutek kompetentnosti za izvajanje usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit, kljub temu da v povprečju menijo, da so učenci pri 

pridobivanju kolesarskega izpita neuspešni. Kar tretjina vprašanih učiteljev ni usposobljena za 

izvajanje kolesarskega izpita. Metode in oblike dela pri izvajanju usposabljanja za kolesarski 

izpit se skladajo s predlogi v literaturi. Učitelji so pri prilagoditvah za učence opozorili na 

potrebo po dvojezičnosti SIO portala Kolesar, sicer pa prilagoditev v večini primerov ne 

zapisujejo v učenčev individualizirani program. S pomočjo ugotovitev smo oblikovali smernice 

za nadaljnji razvoj področja opravljanja kolesarskih izpitov v Prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom in za razvoj področja pridobivanja ustreznih 

kompetenc za učitelje. 

 



Ključne besede: kompetence, kolesarski izpit, lažje motnje v duševnem razvoju, izobraževalni 

program, učenci 

 

  



  



ABSTRACT 

Traffic education is important for including children in transport. Due to their psycho-physical 

abilities, children are not able to follow the rules of traffic. Therefore, we adults are the first 

ones to set an example for them, especially teachers have a crucial role in this, as they are the 

ones who educate children about how to behave in traffic, first as pedestrians, then as cyclists. 

Pupils in the 6th grade of primary schools with customised educational programme with lower 

educational standards start preparations for taking a cycling exam, which is done in three steps: 

theoretical part, skills and traffic course and cycling in the traffic. After the cycling test pupils 

gain a cycling licence and with this their first-ever driving licence. For a person with mild 

learning difficulties a cycling licence means they can independently commute, which has a 

positive impact on their mobility and independence.  

 

In this master's dissertation by using questionnaires we have analysed the current state in the 

area of preparing for the cycling exam and the competences of teachers teaching cycling in 

primary schools with customised educational programme with lower educational standards. 54 

teachers working in primary schools with customised educational programme with lower 

educational standards, that lead cycling exams, have been included in the questionnaire. We 

have researched how teachers implement preparations for the cycling exam, how they are 

motivated and trained, what are the difficulties and advantages they face and how they would 

evaluate their efficacy of preparing individuals with mild learning difficulties for the cycling 

exam.  

 

We have found that on average teachers feel competent in preparing pupils for cycling and the 

cycling exam, even though on average they feel that pupils are not successful in obtaining a 

cycling licence. One third of the teachers included in the questionnaire are not qualified to teach 

cycling. Methods and forms of work with implementing preparations for the cycling exam 

coincide with recommendations found in the literature. Teachers have raised the need for 

bilingual resources on the SIO website "Kolesar", however, they do not include any other 

adaptations in their individualised programme. With the help of these findings, we have formed 

suggestions for further development in the area of cycling exam preparations in primary schools 

with customised educational programme with lower educational standards and in obtaining 

appropriate qualifications for teachers.  

 



KEYWORDS: competences, cycling exam, mild learning difficulties, educational programme, 

pupils  
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1 UVOD 

Promet smo ustvarili odrasli, da bi si olajšali način življenja. Otroci vstopajo v promet že od 

trenutka, ko starši z njimi zapustijo porodnišnico. Najprej se v promet vključujejo kot sopotniki 

v spremstvu staršev, kasneje postajajo pešci, kolesarji, vozniki motornih koles in avtomobilov. 

Naloga staršev je, da poskrbijo za otrokovo varnost v prometu, v začetku z varnostnim pasom 

in kasneje z odsevniki, kolesarsko čelado in drugo obvezno ter dodatno opremo, ki otroka varuje 

pred poškodbami. Ob skrbi za varnost pa moramo odrasli poskrbeti tudi, da otroke o prometu 

primerno podučimo. Otroci se največ naučijo z zgledom, zato je zelo pomembno, da imamo to 

vedno v mislih, ko smo z otrokom v prometu. Dobro je, da naša dejanja pospremimo tudi z 

razlago.  

 

Otrok se v promet ne vključuje samo v domačem okolju, ampak tudi v šoli. V 1. razredu se 

otrok sreča z rumeno rutico, ki je simbol začetnikov v prometu in voznike opozarja na posebno 

previdnost. S prometom se otrok v šoli srečuje na učnih sprehodih, šolskih prevozih in dnevih 

dejavnosti, ki so namenjeni ozaveščanju o prometu. Kasneje pa se začne otrok tudi usposabljati 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Organizacija usposabljanja je opredeljena v konceptu 

Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit in velja tako za osnovne šole kot za osnovne 

šole s prilagojenimi programi.  

 

V šolah s Prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom učitelji 

poučujejo učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in drugimi sekundarnimi motnjami. 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju jih začnejo usposabljati za vožnjo kolesa in 

opravljanje kolesarskega izpita. Pri usposabljanju večina učencev osvoji vožnjo običajnega ali 

prilagojenega kolesa, medtem ko imajo s pridobivanjem kolesarskega izpita težave. Težave se 

pojavljajo pri dokazovanju teoretičnega znanja in prenosu teoretičnega znanja v prometno 

situacijo. Ravno zato smo z magistrskim delom želeli ugotoviti,  kakšno je stanje na področju 

kolesarskih izpitov in kakšne kompetence potrebuje učitelj za usposabljanje učencev za vožnjo 

kolesa in opravljanje kolesarskega izpita. 

 

Teoretični del magistrskega dela se osredotoča na opredelitev kompetenc in motivacije, 

predstavi Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in lažje motnje 

v duševnem razvoju. Sledi opredelitev prometne vzgoje in kolesarskega izpita. 
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V empiričnem delu magistrskega dela najprej opredelimo raziskovalni problem, čemur sledi 

metodološki del. Empirični del zavzema predstavitev dobljenih rezultatov z interpretacijo, v 

kateri smo združili teoretične vidike z lastnimi izkušnjami usposabljanja učencev. 

 

V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 54 učiteljev, ki učence v Prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom usposabljajo za kolesarski izpit. Anketni 

vprašalnik smo oblikovali na spletu v namene magistrskega dela. Vseboval je kombinirani tip 

vprašanj. Ker se z raziskovanjem opravljanja kolesarskega izpita v Prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom do sedaj ni ukvarjala nobena 

raziskava, smo želeli z dobljenimi rezultati pridobiti vpogled na področje opravljanja 

kolesarskih izpitov učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in na področje kompetenc 

učiteljev, ki te učence usposabljajo. S pomočjo rezultatov smo ustvarili celostno sliko in 

oblikovali smernice za nadaljnji razvoj področja. 

 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo upoštevali naslednje kratice: 

- PP z NIS za Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

- LMDR  za lažje motnje v duševnem razvoju, 

- ZRSŠ za Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

- SPV za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

- SIO za slovensko izobraževalno omrežje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Kompetence 

Izraz kompetenca izhaja iz latinščine in v sodobnih jezikih označuje sposobnost subjekta, da se 

znajde na nekem področju, ki je lahko vedenje ali védenje (Ličen, 2004). 

 

Pojem kompetenca se na področju šolstva pojavi, ko so ljudje spoznali, da nimajo vseh 

spretnosti in znanj, ki jih potrebujejo za aktivno sodelovanje v družbenem dogajanju, bodisi na 

političnem, socialnem ali delovnem področju. Takrat se pozornost usmeri na kompetence, ki pa 

jih ni lahko definirati, saj obstaja veliko število definicij in taksonomij le-teh. Koncept 

kompetenc se je najprej pojavil v poklicnem izobraževanju in se šele nato prenesel na ostale 

veje izobraževanja. Evropska unija želi v hitro razvijajočem svetu omogočiti vsem prebivalcem 

učenje in pridobivanje kompetenc. Pri pridobivanju kompetenc je potrebno biti pozoren na 

uravnovešenost tekmovalnosti in sodelovalnosti, saj sta obe dimenziji pomembni za uspešnost 

posameznika. Šola ima pri razvoju kompetenc pomembno vlogo, vendar pri tem ne smemo 

pozabiti, da se kompetence v šoli razvijajo v specifičnih situacijah, posameznik pa svoje 

kompetence v veliki meri razvija tudi izven šole (Pušnik, 2005). 

 

2.1.1 Opredelitev kompetenc 

Z opredelitvijo pojma kompetence se ukvarjajo različne stroke. Za opredelitev pojma je najprej 

potrebno razjasniti koncept kompetenc, ki ima po navadi dvoumen in nejasen pomen. Stroke se 

niso uspele zediniti, kakšna je široko sprejeta in teoretično osnovana definicija kompetenc 

(Pušnik, 2005).  

 

V različnih virih so tako opredelitve kompetenc različne.  

- Kompetenco lahko opredelimo kot zmes, ki obsega tri sestavine: kognitivne, funkcionalne 

in osebnostne kompetence. Kognitivne kompetence so skupek obvladovanja teorij, zakonov 

in konceptov. Funkcionalne kompetence se nanašajo na spretnosti, usposobljenosti in 

veščine, ki jih posameznik potrebuje za reševanje problemov v vsakdanjih situacijah. 

Osebnostne kompetence se nanašajo na obvladovanje vedenja, vstopanja v odnose in 

vrednot (Medveš, 2006). 

- Kompetenca je lahko vezana na delovno področje, lahko pa predstavlja odločanje oz. 

odločitev, ki temelji na zakonu, pristojnostih ali pooblastilih. 
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- Kompetenten posameznik je posameznik, ki je ustrezen ali pooblaščen za določeno delovno 

področje in obvlada znanja, ki so za to področje potrebna (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 1998). 

- Kompetenca je pooblaščenost, upravičenost, pravica do sprejemanja odločitev o čem. 

- Kompetenten posameznik je posameznik, ki je primeren, pristojen, pooblaščen, upravičen, 

usposobljen, poklican, pravno veljaven (Veliki slovar tujk, 2002). 

 

Svetlik (2006) je pregledal ključne kompetence, napravil sintezo in jih razvrstil v osem sklopov. 

Prvi sklop predstavljajo socialne kompetence, ki zajemajo vzpostavljanje dobrih odnosov in 

sodelovanje v timih. Drugi sklop predstavljajo kompetence bralne pismenosti in komunikacije. 

Tretji sklop predstavljajo kompetence mišljenja, predvsem divergentnega mišljenja, ki se 

povezuje z ustvarjalnim reševanjem problemov ob kritičnem presojanju rešitev za določen 

problem. Četrti in peti sklop kompetenc se povezujeta s hitro razvijajočim svetom, ki postaja 

tehnološko zelo napreden in kulturno mešan. Zato je pomembno, da posameznik obvlada nove 

tehnologije in je medkulturno kompetenten. Šesti sklop predstavljajo strategije samostojnega 

učenja in da posameznik zmore načrtovati svoj osebni razvoj. Sedmi sklop kompetenc se nanaša 

na matematično področje, kjer posameznik obvlada števila in analitično mišljenje. Osmi sklop 

kompetenc zajema podjetniško vrednoto, ki ni povezana z gospodarstvom, ampak  s 

posameznikovo zmožnostjo organizacije, vodenja, načrtovanja in odločanja. 

 

Evropski parlament je prav tako opredelil ključne kompetence. Znotraj njih se prepletajo 

znanja, spretnosti, odnosi in ustrezajoče okoliščine. Kompetence zajemajo: 

- sporazumevanje v maternem in tujem  jeziku;  

- varna in kritična uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

- znanje in spretnosti kako se učiti;  

- socialne in državljanske kompetence;  

- samoiniciativnost in podjetnost;  

- znanja in spretnosti, ki zadevajo matematično, naravoslovno in tehnološko področje;  

- spretnosti izražanja in 

- kulturno zavest (Uradni list Evropske unije L 394/13, 2006). 

 

Marentič Požarnik (2006) je v svojem prispevku predstavila model »čebule«, kot ga je sama 

poimenovala. Z njim je želela poudariti, da kompetenc ne smemo zožiti na skupek izoliranih 

veščin, ampak jih moramo dojemati v kontekstu osebne strukture. 
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Slika 1: Čebulni model kompetenc (Marentič Požarnik, 2006, str. 29) 

 

Temeljna značilnost kompetence je, da povezuje znanje v učinkovito strukturo, ki jo lahko 

uporabljamo na različne načine in jo lahko stalno izpopolnjujemo tako na poklicnem kot 

osebnem področju. Kompetence se razvijajo na podlagi vedenja, kdaj in zakaj uporabiti znanje 

ter kako, prav tako pa na podlagi stališč, čustev, vrednot in samopodobe posameznika. 

Kompetence so prav tako odvisne od konteksta, v katerem se pojavljajo. Za opis kompetenc je 

tako potreben tudi opis konteksta, v katerem bo posameznik lahko izkazal svoje kompetence 

(Plevnik, 2006). 

 

2.1.2 Taksonomija kompetenc 

Kompetence delimo na tri skupine, od splošnih k specifičnim. Splošne kompetence so 

prenosljive med različnimi dejavnostmi, generične kompetence se navezujejo na določeno 

poklicno ali delovno področje v širšem kontekstu in delovno specifične kompetence so značilne 

za posamezna delovna mesta ali opravila in so ožje opredeljene (Plevnik, 2006). 

 

Kompetence se lahko v različnih okoliščinah pojavljajo kot zahtevane, dejanske ali formalne in 

vse tri omenjene oblike pojavljanja kompetenc se zahtevnostno stopnjujejo na štirih ravneh: 
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prva raven je, da posameznik obvlada osnove, druga raven je, da posameznik obvlada 

standardne situacije, medtem ko se naslednja raven dotika obvladovanja nestandardnih situacij 

in zadnja, najvišja raven zahtevnosti predstavlja prenašanje znanja na druge in inoviranje na 

določenem področju (Plevnik, 2006). 

 

Stopnja obvladovanje poklicnih kompetenc odraža stopnjo poklicnega razvoja. Poklicni razvoj 

učiteljev zaznamujejo izkušnje, s pomočjo katerih učitelji spoznavajo svoja osebna pojmovanja 

in jih osmišljajo ter kritično reflektirajo. S tem pridobivajo vpogled v svoje vedenje in ga 

posledično spreminjajo ter nadgrajujejo (Rupar, 2014).  

 

2.1.3 Kompetence učiteljev 

Pušnik (2005) je v svojem delu povzela skupne točke nekaterih pristopov, ki se lotevajo 

učiteljevih kompetenc. Vsi pristopi predvidevajo, da kompetenten učitelj pozna kurikulum, 

obvlada zahtevano strokovno znanje, je zmožen načrtovati in izvesti pouk na različne načine, 

spremlja individualen napredek učenca in ga ocenjuje, sodeluje v timih, skrbi za lasten 

profesionalni razvoj in uporablja sodobno tehnologijo. 

 

2.2 Motivacija 

Motivacija je eden od naravnih procesov, ki poteka znotraj osebe in se nanaša na usmerjeno 

vedenje oz. obnašanje. Posledica tega je, da osebo sili k določeni dejavnosti (Jakopec, 2007). 

Pri dejavnosti, ki ima motivacijski naboj, posameznik išče objekte, ki bi ga zadovoljili in tako 

bi posameznik zaznal, poiskal in dosegel cilj. Motivacija je torej sestavljena iz treh sestavin: 

potrebe, ki vodi k dejavnosti, le-ta na koncu pripelje do cilja (Grum in Musek, 2009).  

 

Jakopec (2007) motivacijo opisuje kot nestabilno stanje, ki ga moramo nenehno vzdrževati, saj 

brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti dejavnosti ali nalog ter tako doseči cilja in 

posledično zadovoljiti svoje potrebe. Zgoraj omenjene tri sestavine motivacije torej tvorijo 

dinamičen proces, ki je ciklično povezan. Potreba vodi v dejavnost, ta vodi v dosego cilja, cilj 

povzroči zadovoljitev potreb in ta zadovoljitev v posamezniku sproži ponovno potrebo (Grum 

in Musek, 2009). 

 

Cikličnost motivacijskega procesa izpostavljajo tudi Kompare idr. (2002). Njihov model je 

podrobneje razdelan, saj motivacijo definira kot procese, ki spodbujajo, ohranjajo in usmerjajo 
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človekove dejavnosti. Te dejavnosti zadevajo tako telesno kot duševno sfero človeka in vodijo 

do cilja. 

 

 

Slika 2. Ciklični model motivacije (Kompare idr., 2002, str. 189) 

 

Zaradi naravnosti motivacijskega procesa nanj ni mogoče neposredno vplivati. Vplivamo lahko 

samo posredno s sprožanjem same motivacije, ki potem vodi v dejavnost. Sprožilci 

motivacijskega procesa so lahko notranji ali zunanji. Med notranje sprožilce uvrščamo lastne 

potrebe, gone, cilje in vrednote, ki nas opredeljujejo, prav tako pa zamisli in fiziološke procese.  

Med zunanje sprožilce uvrščamo dražljaje, pobude in pritiske, ki prihajajo iz okolja, sprožilec 

je lahko kulturno in socialno okolje samo ali pa sprožilec predstavljajo situacije (Grum in 

Musek, 2009). 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovar tujk opredeljujeta motivacijo tako: 

- motivirati pomeni navesti vzrok kakega dejanja, ravnanja, utemeljiti, spodbuditi ali 

navdušiti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1998); 

- motivacijo predstavljajo notranje ali zunanje spodbude, ki človeka pripravijo h kaki 

dejavnosti ali pa jo celo sprožijo, usmerjajo, opredelijo njeno jakost in trajanje, da 

posameznik doseže cilje in zadovolji potrebe; 
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- motivirati pomeni utemeljiti, podpreti z razlogi, navesti razloge, opravičiti, obrazložiti, 

spodbuditi ali navdušiti (Veliki slovar tujk, 2002). 

 

Prav tako se z motivacijo ukvarja kar nekaj motivacijskih teorij. V nadaljevanju predstavljamo 

razdelitev motivacijski teorij, kot jih je predvidevala Mojiceja Podgoršek. Cilj vsake 

motivacijske teorije je ugotoviti, zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se (Podgoršek, 2009). 

 

1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 

usmerjenost na POTREBE usmerjenost na 

DELOVANJE 

usmerjenost na CILJE 

Motivacijska teorija 

Maslowa 

Teorija učenja s pomočjo 

posledic 

Teorija ekonomske 

motivacije 

Alderfererjeva motivacijska 

teorija 

Teorija socialnega učenja Herzbergova dvofaktorska 

teorija 

McClellandova motivacijska 

teorija 

 Teorija cilja 

  Teorija enakosti 

  Teorija pričakovanja  

Tabela 1: Razdelitev motivacijskih teorij glede na usmerjenost (Podgoršek, 2009) 

 

2.2.1 Notranja motivacija 

Notranja motivacija je gibalo pri izbiri dejavnosti, kadar naša izbira ne temelji na posebnih 

razlogih, ampak nas dejavnost sama motivira za početje. Mnogi psihologi menijo, da smo vsi 

ljudje že od zgodnjega otroštva notranje motivirani za iskanje in obvladovanje izzivov, 

predvsem kadar nismo obremenjeni z zahtevami, tremo in pričakovanji drugih (Raffini, 2003).   

 

Po Raffiniju (2003) smo povzeli gibala notranje motivacije: 

1. potreba po nadzoru nad lastnimi odločitvami (avtonomiji): vsak človek si želi v svojem 

življenju biti samostojen in imeti nadzor nad svojim življenjem. To potrebo zadostimo 

takrat, kadar lahko sami svobodno izbiramo, katere dejavnosti bomo opravljali in kako 

se bomo vedli. Naše vedenje temelji na naših željah in ne na zahtevah drugih. 
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2. Potreba po opravljanju dejavnosti, ki daje občutek uspešnosti (kompetentnost):  zraven 

samostojnosti je človeku pomembna tudi kompetentnost. Torej, da je naše sodelovanje 

v dejavnostih prepoznano kot uspešno in tako zadovoljimo potrebo po kompetentnosti. 

Zaradi zadovoljene potrebe se počutimo sposobne in učinkovite. 

 

3. Potreba po dobrem počutju v zvezi s samim seboj (samospoštovanje): samospoštovanje 

je opredeljeno kot zavedanje svoje vrednosti, odgovorno vedenje do drugih in da se 

lahko zanesemo nase. Zato si vsaka oseba želi pridobivati izkušnje, ki ji večajo in ščitijo 

samopodobo ter privedejo do potrditev. 

 

4. Potreba po doživljanju zadovoljstva ob lastnem početju (pripadnost, povezanost): vsak 

človek si želi pripadati določeni skupnosti, saj mu ta daje občutek povezanosti in močno 

vpliva na notranjo motivacijo. Posameznik se v skupnosti počuti opaženega in 

sprejetega, kar pozitivno vpliva na uspešnost celotnega kolektiva. 

 

2.2.2 Zunanja motivacija 

Cilj zunanje motivacije je določena posledica, ki sledi iz dejavnosti. Po navadi ni trajna in se 

brez ustrezne zunanje podkrepitve preneha. Viri zunanje motivacije prihajajo predvsem iz 

okolja, iz katerega posameznik prihaja (Raffini, 2003). Te vire predstavljajo predvsem denar, 

vonj, zvok ali nagrada. Viri pa imajo lahko privlačnostno ali potisno vlogo. Privlačnostni viri 

posameznika usmerijo v aktivnosti, ki mu prinašajo pozitivne izkušnje in mu predstavljajo 

ugodje, medtem ko potisni viri posameznika odvračajo od dejavnosti, ki prinašajo negativne 

izkušnje in predstavljajo neugodje. Sama dejavnost nas torej v resnici ne zanima, ampak nas 

zanima samo to, kar nam bo aktivnost prinesla (Grum in Musek, 2009). 

 

2.3 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

PP z NIS obiskujejo posamezniki, ki so vanj vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi. Pouk in 

program v PP z NIS tečeta na enak način kot v programih z enakovrednim izobrazbenim 

standardom. Prav tako se izvajajo interesne dejavnosti, šole v naravi, plavanje, nacionalno 

preverjanje znanja ipd. (Šmid, 2008). 

 

Razlike med izobraževalnim programom devetletne osnovne šole in PP z NIS so predvsem v 

organizaciji in vsebini: 
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- v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju so znanja biologije, fizike in kemije združena v 

predmetu naravoslovje, medtem ko družboslovje zajema znanja geografije, zgodovine, 

družbe in etike;  

- manjše tedensko število ur; 

- večje število ur dopolnilnega in dodatnega pouka ter oddelčne skupnosti; 

- opisno ocenjevanje v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, številčno ocenjevanje v 2. in 

3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

- učenci v PP z NIS lahko svoje šolanje podaljšajo za tri leta; 

- manjše število učencev v razredu; 

- časovna neomejenost pri usvajanju vsebin; 

- nižja raven pričakovanih znanj; 

- učni načrti so naravnani razvojno; 

- specialnopedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje in socialno učenje; 

- delovna praksa v 8. ali 9. razredu; 

- učence poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi; 

- individualne obravnave logopeda, psihologa, socialnega pedagoga, svetovalnega 

delavca, delovnega terapevta in fizioterapevta (Prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom, b. d.) 

 

Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z LMDR so:  

- razvijanje sposobnosti in spretnosti celovitega razvoja, ki bo učencu omogočil 

samostojno življenje in vključevanje v širše okolje; 

- razvijanje socialnih spretnosti, ki učencu omogočijo vključevanje v skupnosti; 

- odpravljanje neustreznih vedenjskih vzorcev; 

- usvojiti temeljna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja; 

- omogočiti učencu spoznavanje lastne ožje in širše okolice; 

- omogočiti učencu spoznavanje kulturnih znamenitosti; 

- navajati učence na varstvo okolja; 

- omogočiti učencu, da nadzoruje in oceni lastno delo; 

- razvijati učenčevo spretnost avtonomije in samokritičnosti; 

- omogočiti učencu, da pridobiva znanje po vseh senzornih kanalih; 

- razvijati učencu samokritičnost in avtonomijo; 

- omogočiti učencu praktične vaje, ki pripomorejo k razumevanju in generalizaciji 

znanja; 
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- omogočiti učencu praktično izobraževanje, ki ga pripravlja na poklicno življenje; 

- skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje; 

- razvijati komunikacijske spretnosti učenca; 

- redna evalvacija učenčevega individualiziranega programa; 

- vključevati, pomagati in sodelovati s starši; 

- zagotavljati celoviti razvoj posameznika in ga spodbujati s pomočjo timskega dela 

učiteljev in strokovnih delavcev; 

- starše in učenca seznanjati z možnostmi srednješolskega izobraževanja (Prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.). 

 

2.4 Motnje v duševnem razvoju 

Motnje v duševnem razvoju se pojavijo pred osemnajstim letom in spadajo v skupino motenj, 

ki so nevrološko pogojene. Razvojna motnja se kaže kot pomembno odstopanje na področju 

intelektualnih sposobnosti in prilagoditvenih spretnosti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Področje intelektualnih 

sposobnosti zadeva učenje, mišljenje in reševanje problemov (AAIDD, 2013). Pomembno 

odstopanje na tem področju mora biti dokazano z vsaj enim standardiziranim testom, ki se 

individualno izvede (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015). Področje prilagoditvenih spretnosti zadeva socialne, 

konceptualne in praktične veščine (AAIDD, 2013). Veščine teh treh področij kažejo, kako 

učinkovito posameznik obvlada zahteve in norme, ki opredeljujejo osebno neodvisnost glede 

na kronološko starost, socialno in kulturno okolje posameznika (Carr in O'Reilly, 2007, v 

Masten in Žerak, 2018). Pomembno odstopanje mora biti dokazano na standardiziranem 

preizkusu prilagoditvenih spretnosti. Dosežek otroka mora odstopati na enem ali več področjih 

več kot dva standardna odklona od povprečja (AAIDD, 2013). 

 

Motnje v duševnem razvoju se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih. Osebe z LMDR 

imajo razpon inteligentnostnega količnika med 50 in 70, mentalna starost odraslih je tako od 

devet do dvanajst let (Carr in O'Reilly, 2007, v Masten in Žerak, 2018). Na kontinuumu motenj 

v duševnem razvoju opazimo tudi sorazmerno porast potrebe po pomoči in nadzoru ter upad 

samostojnosti. Na mero potrebne pomoči oz. samostojnosti osebe pa vpliva tudi sopojavnost 

drugih motenj (Colnerič in Zupančič, 2013). Nekateri se tudi zavzemajo, da bi namesto 

opisovanj motenj v duševnem razvoju raje opisovali področja, na katerih posameznik potrebuje 
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dodatno podporo, ki je lahko občasna, omejena, razširjena ali stalna (Carr in O'Reilly, 2007a, v 

Kodrič, 2010). 

 

Kontinuum motenj v duševnem razvoju lahko opišemo tudi iz druge perspektive in jih 

razdelimo v dve skupini. V prvo skupino uvrščamo organske motnje, ki so posledica ene ali več 

nepravilnosti pred, ob ali po rojstvu otroka in genetske vzroke. V drugo skupino uvrščamo 

motnje brez ugotovljene organske osnove. Z demografskega vidika se pogosto v tej skupini 

znajdejo osebe, ki se soočajo z nizkim družbenoekonomskim položajem ali prihajajo iz 

manjšinskih okolij. To skupino bi lahko opisali kot družinske, okoljske, kulturne ali 

nespecifične motnje. Če med tema dvema klasifikacijama potegnemo vzporednice, bi lahko 

lažje motnje v duševnem razvoju pogosteje uvrščali v drugo skupino, medtem ko bi zmerne, 

težje in težke motnje uvrstili v prvo skupino, saj jih pogosteje pojasnjujemo z organskimi vzroki 

(Colnerič in Zupančič, 2013). 

 

Ker se magistrsko delo osredotoča na PP z NIS, so v nadaljevanju podrobneje opisane lažje 

motnje v duševnem razvoju. 

 

2.4.1 Lažje motnje v duševnem razvoju 

Osebe z LMDR imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižane so 

sposobnosti organizacije, načrtovanja, sprejemanja odločitev in izvajanja dejavnosti. Miselni 

procesi potekajo večinoma na konkretni ravni. Uporabljajo enostavnejši jezik (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Na področju komunikacije imajo te osebe težave pri artikulaciji, ekspresiji in receptivnosti 

govora. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri normalno razvijajočih vrstnikih, le prehod iz 

ene ravni na drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten, posledično imajo slabše razvite socialne 

spretnosti, so manj kritični do drugih in se nagibajo k socialno nezrelemu vedenju. Njihov 

proces dozorevanja je upočasnjen, zato potrebujejo pomoč in vodenje pri učenju socialnih 

veščin, ki jim bodo v prihodnosti omogočale vključitev v širšo skupnost (Prilagojen 

izobraževalni program, b. d.). Prav tako je pri osebah z LMDR opaziti zaostanek v razvoju 

motorike in težave s pozornostjo (Lindblad, 2013). Spoznavni razvoj glede na Piagetove faze 

razvoja poteka pri osebah z motnjami v duševnem razvoju podobno, le počasneje kot pri 

normalno razvijajočih posameznikih (Carr in O'Reilly, 2007, v Masten in Žerak, 2018). 

Spoznavni razvoj med seboj povezuje različne posameznikove sposobnosti. Posameznik 

najprej zaznava okolje in te svoje zaznave vključi v svoj zaznavni svet. Kasneje tem zaznavam 
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določi pomen in vrednost glede na to, kar je že doživel ter se na koncu odzove. Njegov odziv 

kaže, kako se je sposoben prilagoditi, s kakšnimi spretnostmi upravlja in kako je njegovo 

vedenje učinkovito (Novljan, 1997). Za spoznavni razvoj so zelo pomembne tudi intelektualne 

sposobnosti, ki predstavljajo pridobivanje znanja, spretnosti in navad, kjer imajo otroci z 

LMDR največ težav. Osvajanje novih spoznanj pa ni odvisno samo od intelektualnih 

sposobnosti, ampak tudi od načina posredovanja teh spoznanj. Ločimo primarno in sekundarno 

učenje. Kot primarno učenje razumemo osvajanje tistih znanj, ki so posledica preteklih 

izkušenj, navad ali vedenja. Kot sekundarno učenje pa razumemo znanja, ki jih oseba pridobi 

v času šolanja. Otroci z LMDR imajo pretežno težave na področju sekundarnega učenja 

(Novljan, 1997). Zato pri učenju branja, pisanja in računanja potrebujejo dodatno pomoč ter 

prilagojene pedagoške pristope (Moličnik, 2011). 

 

Pomembne razlike med otroki z LMDR in normalno razvijajočimi vrstniki je zaznati v 

skladnem delovanju posameznih gibov, v telesni sposobnosti in zmogljivosti, v skladnosti fine 

motorike ter v ekonomiki gibanja. Otroci z LMDR dosegajo pomembno slabše rezultate, če je 

gibalna naloga kompleksna. Prav tako se pogosto kažejo primanjkljaji v gibalni kvaliteti in 

kvantiteti. Kvaliteto gibanja prepoznavamo s pomočjo gibalnih občutkov, gibalnih predstav in 

osnov gibalne orientacije, medtem ko gibalno kvantiteto prepoznavamo kot gibalni inventar, ki 

je pri otrocih z LMDR skromen (Novljan, 1997).  

 

Osebe z LMDR se po osebnostnih značilnostih med seboj močno razlikujejo predvsem zaradi 

različnih dejavnikov v okolju. Vseeno pa lahko pri nekaterih osebnostnih značilnostih 

povlečemo vzporednice med nekaterimi osebami z LMDR. Te značilnosti so lahko povezane z 

organskimi in funkcionalnimi motnjami v delovanju osrednjega živčevja ali pa so povezane z 

življenjskimi razmerami, s katerimi se soočajo osebe z LMDR. Te značilnosti so: 

- slabše obvladovanje čustev in vzpodbud, 

- bolj direktno izražanje čustev, 

- manjša tolerantnost za občutke neugodja, 

- motorični nemir, 

- večja razburljivost, 

- pasivnost, 

- odvisnost, 

- plašnost, 

- negotovost, 
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- nizko samovrednotenje, 

- zavore pri vzpostavljanju socialnih stikov, 

- negativizem, 

- odklonilnost, 

- agresivnost (Moličnik, 2011). 

 

2.5 Prometna vzgoja 

Otroci se dnevno vključujejo v promet. Tako kot odrasle osebe se tudi oni dnevno srečujejo s 

prednostmi in nevarnostmi prometa, ob tem pa jih z našimi ravnanji hote ali nehote prometno 

vzgajamo, saj otroci naša ravnanja opazujejo in kasneje posnemajo. S prometno vzgojo ne 

smemo odlašati, ampak z njo pričnemo med drugim in tretjim letom, ko otroci začnejo 

raziskovati svoje okolje. Približno do 10. leta ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v 

prometu. Odrasle osebe pogosto pozabljamo, da otrokove telesne značilnosti, predvsem višina, 

in motorične spretnosti ne omogočajo, da bi imel pregled nad prometom, ki poteka okrog njega 

(Markl in Žlender, 2016). 

 

Pri otrocih v prometu ne smemo pozabiti, da: 

- zaradi velikosti vidnega polja težje oz. kasneje opazijo vozila, ki prihajajo z leve ali 

desne smeri, 

- ne zmorejo določiti smeri zvoka, 

- ne zmorejo presojati hitrosti vozil,  

- ne zmorejo oceniti razdalje, 

- ne razlikujejo dobro pojmov levo ali desno, spredaj ali zadaj, 

- ne zmorejo dolgotrajne pozornosti, 

- se njihova pozornost hitro preusmerja na objekte, ki so jim vizualno všeč in posledično 

pritegnejo njihovo pozornost, 

- ne zmorejo generalizacije in uporabe splošnih pravil (Markl in Žlender, 2016). 

 

Izraz »prometna vzgoja« razumemo kot skrbno in načrtno pridobivanje znanj, razvijanje 

sposobnosti in oblikovanje posameznikovega odnosa do varnega sodelovanja v prometu pri 

otrocih, mladostnikih in novih voznikih. S prometno vzgojo zagotavljamo znanja, ki temeljijo 

na teoriji in praksi, saj je potrebno za sodelovanje v prometu imeti oboje. Hkrati pa skrbimo 

tudi za oblikovanje posameznikovih vrednot varnega sodelovanja v prometu, ki se kažejo 
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predvsem v vedenju. Cilj prometne vzgoje je učence usposobiti za izbiro situacij, ki jim 

zagotavljajo največjo varnost. Prometna vzgoja je sestavni del vzgojno-izobraževalnih 

predmetov in je medpredmetno zasnovana. Prometno vzgojo posamezna osnovna šola razvija 

v sodelovanju s starši, z lokalnim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, avto-

moto društvi, policijo in drugimi organizacijami v ožjem ter širšem šolskem okolju. Ob tem je 

pomembno, da vse osebe, vpete v prometno vzgojo, le-to izvajajo usklajeno (Žlender, 1996). 

Osnovne cilje, ki jih predvideva učni načrt, pa lahko nadgradimo z dodatnimi preventivnimi 

aktivnostmi in programi (Žavski, 2017). 

 

Prometna vzgoja mora potekati postopoma in pokrivati vse vloge, v katerih se v prometu znajde 

otrok, sprva kot potnik in pešec ter nato kot kolesar (Žavski, 2017). Najprej otroku povemo in 

razložimo, kakšno je pravilno vedenje v prometu ter mu ob tem pojasnimo tudi možne 

nevarnosti. Nato to vedenje v prometu pokažemo in ga pospremimo z glasno razlago. Sledi 

izpeljava vedenja skupaj z otrokom in na koncu otrok vedenje izpelje sam z glasno razlago. Ob 

ustrezno izpeljanem vedenju otroka pohvalimo in ob morebitnih napakah ga popravimo. Z 

otrokom prometna vedenja najprej vadimo na prometno varnih površinah in nato stopnjujemo 

zahtevnost okolja (Markl in Žlender, 2016). 

 

Za vožnjo s kolesom mora otrok imeti razvite sposobnosti ohranjanja ravnotežja, vožnje kolesa 

z eno roko, da lahko nakazuje spremembo smeri pri majhni hitrosti, kar je najtežje (Žlender, 

1996). Priporočljivo je, da otroka pričnemo kar najhitreje pripravljati na vožnjo s kolesom in 

ga čim kasneje vključujemo v promet. Štiriletnik se lahko že vozi z dvokolesnikom brez 

dodatnih koleščk. Vendar do 10. leta starosti, ko opravlja kolesarski izpit, ni sposoben 

samostojne vožnje s kolesom (Markl in Žlender, 2016). Pri vožnji s kolesom dobi otrok prve 

izkušnje prenosa moči na mehanizem. S povečanjem moči kolo pridobiva na hitrosti. Hkrati se 

otrok na kolesu prvič sreča tudi z mehanizmom za zaviranje. To sta dve izkušnji, ki sta 

bistvenega pomena za nadaljnji prometni razvoj otroka, ko se bo pripravljal na vožnjo z 

motornimi vozili (Zmaga Glogovec, 1996). Otrok do 6. leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti 

ali v območju za pešce in na neprometnih površinah. Otrok se lahko samostojno v promet 

vključuje od 8. leta naprej s kolesarskim izpitom ali ko je starejši od 14. let. Pri samostojnem 

vključevanju v promet je nujno potrebno biti pozoren na ustreznost kolesa glede na telesne 

značilnosti otroka in na izpravnost kolesa (Markl in Žlender, 2016).  

 

Žlender (1996) navaja dejavnike, ki vplivajo na otrokovo ravnanje v prometu. To so: 
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- psihofizični pogoji (starost, razvojna stopnja, primanjkljaji),  

- znanje (o prometnih pravilih),  

- pripravljenost (stališča in motivacija) in  

- zmožnosti (sposobnosti in spretnosti).  

 

2.5.1 Sestavine prometne vzgoje 

Prometna vzgoja ima štiri sestavine, ki se pojavljajo v različnih medsebojnih sestavah, kjer med 

seboj niso neodvisne. To so: učitelj, okolje, metoda pouka in mediji oz. pripomočki.  

 

Učitelj 

Učiteljeva naloga v prometni vzgoji se tiče dela z učenci in starši. V začetku šolskega leta je 

učiteljeva naloga, da motivira starše za sodelovanje pri prometni vzgoji. Pri tem je pomembno, 

da starše opozori na njihovo pravilno prometno vedenje, ki je vzgled otrokom in od njih pridobi 

informacije, kaj po njihovem mnenju predstavlja največjo težavo otrokom v prometu. Starše je 

prav tako potrebno opomniti na obveščevalno naravo prometne vzgoje, torej da otrokom 

pojasnijo, kaj se v prometu sme, kakšna pravila obstajajo in ne samo, česa se ne sme. Ob 

ustreznem prometnem vedenju pa je otroke potrebno pohvaliti in spodbuditi (Polič, 1996).   

 

Okolje 

Prometna vzgoja lahko poteka v različnih okoljih. V grobem jih lahko razdelimo na pet vidikov: 

- stvarna prometna situacija (pouk poteka v prometu), 

- stvarna cestna situacija (pouk poteka na cesti, kjer je promet zaprt), 

- polstvarna situacija (simulacija ceste in prometa – prometni park), 

- simulirane cestne situacije (abstraktna predstavitev prometa), 

- razred (Polič, 1996). 

 

Raziskave so pokazale, da je najbolj učinkovit pouk v stvarni prometni situaciji, saj otroci po 

njem izkazujejo več pravilnega vedenja kot v drugih okoljih. Polstvarne situacije, simulirane 

cestne situacije in razred bi naj koristili le kot dopolnitev ali za uvodne vaje (Polič, 1996). 

 

Metode pouka 

Pri prometni vzgoji se najpogosteje poslužujemo naslednjih metod dela: 

- besedna razlaga, 

- demonstracije, 
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- praktične vaje, 

- metode preoblikovanja vedenja. 

 

Izmed naštetih metod so praktične vaje zdaleč najbolj učinkovite. Za dosego cilja pa jih je 

potrebno izvajati v okoljih z normalnimi in motečimi pogoji. Metoda preoblikovanja vedenja 

je povezava demonstracije in praktičnih vaj. Bistvena razlika je v tem, da pri metodi 

preoblikovanja vedenja otroka nagrajujemo za zaželeno vedenje in opozarjamo na napake (ne 

kaznujemo) (Polič, 1996). 

 

Kot pomembna podpora metodam so lahko avdiovizualna sredstva. Vendar je pri tem potrebno 

biti pozoren na otrokovo zrelost in zmožnost orientacije. Oseba na posnetku bi npr. pravilno 

prečkala cesto, vendar jo bo otrok ob gledanju posnetka zaznaval zrcalno in lahko narobe 

razumel podana pravila. Smiselno je, da se pri mlajših otrocih poslužujemo več praktičnih vaj, 

pri starejših otrocih pa lahko praktične vaje pospremimo z besedno razlago in video vsebinami 

(Polič, 1996). 

 

Medij  

Pri prometni vzgoji se najpogosteje poslužujemo naslednjih pripomočkov: 

- tiskana gradiva, 

- namizni modeli, 

- prezentacije, 

- filmi, 

- video posnetki (Polič, 1996). 

 

Od naštetih pripomočkov imajo video posnetki veliko prednosti. Omogočajo namreč snemanje 

in prikazovanje prometnih razmer v lokalnem okolju, kjer se otrok največ giblje. S pomočjo 

posnetkov otroci dobijo vpogled v svoje vedenje. Soočanje z lastnim vedenjem in skupna 

obravnava vedenja, ki ga pospremimo z besedno razlago, je lahko zelo učinkovito (Polič, 1996). 

 

2.5.2 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

SPV je posvetovalni organ župana. Predstavljajo ga predsednik, člani in komisije. Komisije 

imajo naloge razdeljene glede na področja. Ukvarjajo se z izobraževanji, akcijami, tehničnimi 

vprašanji in zdravstvenim varstvom ljudi, ki sodelujejo v prometu. Naloge SPV-ja so, da 

ocenjujejo varnost v cestnem prometu. Na podlagi ocen SPV predlaga ukrepe za večanje 
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varnosti in izdela načrt izvajanja ukrepov. Ukvarjajo se tudi s pregledi načrtov šolskih poti in 

sodelujejo pri izvajanju prometne vzgoje (Poslovnik, 2016). 

 

2.5.3 Javna agencija RS za varnost v prometu 

Javna agencija Republike Slovenije v okviru svojih dejavnosti izvaja preventivne akcije in 

programe vzgoje, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom za osveščanje o varnosti v 

prometu. Te dejavnosti zasledimo tudi v osnovnih šolah s PP z NIS in s Posebnim programom 

vzgoje in izobraževanja (Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu, b. d.). 

 

2.5.3.1 Pasavček 

Pasavček je projekt, ki se je v Sloveniji začel leta 2005. Najprej je program potekal kot projekt, 

po končanju projekta pa ga Slovenija uspešno nadaljuje naprej. Osnovni namen projekta je bil 

spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med 

vožnjo. Slogan projekta je »Red je vedno pas pripet.« (Javna agencija Republike Slovenije za 

varnost v prometu, b. d.). 

 

V okviru projekta se odvijajo različne aktivnosti, ki se med seboj dopolnjujejo: 

- projektno delo po vrtcih in šolah, 

- medijska kampanja, 

- prireditve in preventivni dogodki, 

- nadzor nad uporabo pasu s strani policije, 

- spremljanje uporabe varnostnih pasov z objektivnim opazovanjem (Javna agencija 

Republike Slovenije za varnost v prometu, b. d.). 

 

2.5.3.2 Prometni dnevi 

Na začetku šolskega leta bi v letnem delovnem načrtu morali predvidevati vsaj en dan za 

prometno varnost. Prometni dan lahko izvedemo v času Evropskega tedna mobilnosti (16.–22. 

september), v tednu otroka (oktober), v tednu prometne varnosti (maj), v tednu zdravja (april), 

na delovno soboto ali kak drug obvezni šolski dan. Namen prometnega dne je učiti učence 

vedenja v prometu kot pešce, kolesarje in motoriste. Hkrati pa lahko prometni dan izkoristimo 

za povezovanje učencev, staršev, šole in lokalnega okolja. Za podporo pri izvedbi prometnega 

dne se lahko obrnemo tudi na Javno agencijo RS za varnost v prometu, ki ponudi razne poligone 

in naprave za bolj doživeto izkušnjo sodelujočih (Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

v prometu, b. d.).  
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2.5.3.3 Šolska prometna služba 

Šolska prometna služba je sestavljena iz prostovoljcev, ki po navadi prihajajo ali iz lokalnega 

okolja ali iz različnih avto-moto društev ali iz društev upokojencev. Prostovoljec, ki spremlja 

otroke pri prečkanju ceste, mora biti star nad 21 let, biti oblečen v oblačilo živo rumene barve 

z odsevnimi trakovi in mora uporabljati predpisan znak »Ustavi«. Šolska prometna služba se 

organizira v okviru šole s sodelovanjem lokalnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu (Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu, b. d.). 

 

2.5.3.4 Kolesarski izpit 

Prve spretnosti kolesarjenja si otrok praviloma pridobi že pri štirih ali petih letih starosti. Za 

samostojno vožnjo v prometu pa so sposobni šele po 10. letu. Kolesarski izpit je prvi izpit, ki 

ga otrok lahko opravi. Hkrati je prvi uradni dokument, ki otroku daje samostojnost in 

odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme 

samostojno voziti kolesa v prometu, če nima kolesarske izkaznice (Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost v prometu, b. d.).  

 

2.5.4 Kolesarski izpit v osnovni šoli 

Področje kolesarskega izpita je definirano v konceptu Usposabljanja za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit v osnovni šoli. V tem dokumentu najdemo:  

- opredelitev in zakonske podlage koncepta,  

- namen in splošne cilje,  

- načrt usposabljanja,  

- opredelitev kolesarskega izpita,  

- prilagoditve za učence s posebnimi potrebami,  

- organizacijo usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit,  

- izvajalce in  

- materialne pogoje (Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 

2016). 

 

Koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit opredeljuje dejavnosti v osnovni 

šoli kot del rednega in razširjenega programa, kar je potrebno vključiti v letni delovni načrt šole 

in v letne priprave za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznih predmetih.  
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Šola na roditeljskem sestanku predstavi in ponudi učencem ter njihovim staršem koncept 

Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Predstavi jim tudi organizacijo usposabljanja 

(Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016).  

 

Zakonsko podlago kolesarskemu izpitu v devetletni osnovni šoli nudijo: 

- Zakon o voznikih, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o varnosti v cestnem prometu, 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 

otroke s posebnimi potrebami in  

- koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli (Usposabljanje 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

Namen koncepta je učencem omogočiti pridobivanje znanj, veščin in spretnosti za samostojno 

vožnjo kolesa v cestnem prometu. Tako se učenci naučijo pravilnega in varnega vključevanja 

v promet, presojanja prometnih razmer, upoštevanja predpisov in pravil, odgovornega 

sodelovanja v prometu, zdravega načina preživljanja prostega časa (Usposabljanje za vožnjo 

kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

Usposabljanje za vožnjo kolesa je sestavljeno iz treh delov, in sicer teoretičnega usposabljanja, 

spretnostne vožnje na poligonu in spretnostne vožnje v prometu. Teoretični del usposabljanja 

in kolesarski izpit sta vključena v različne obvezne predmete 4. in 5. razreda osnovne šole. 

Teoretično usposabljanje in spretnostno vožnjo na poligonu opravljajo vsi učenci v okviru 

rednega programa osnovne šole. Učenci, ki oba dela opravijo uspešno, lahko s pisnim soglasjem 

staršev prostovoljno pristopijo k opravljanju kolesarskega izpita, torej spretnostne vožnje v 

prometu, ki spada v razširjen del programa osnovne šole (Usposabljanje za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

2.5.4.1 Teoretični del 

Teoretično usposabljanje za vožnjo kolesa se izvaja pri rednem pouku, skladno z učnimi cilji 

posameznih predmetov. Izvaja ga učitelj, ki poučuje v razredu. Pri teoretičnem usposabljanju 

se učenci učijo in ponovijo teoretična prometna znanja. Vsebine o prometu se v PP z NIS 

pojavljajo pri 6 predmetih po celotni vertikali, torej od 1. do 9. razreda. V prilogi magistrskega 
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dela smo cilje natančno razdelali po predmetih in razredih, na tem mestu pa jih povzemamo po 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih.  

 

Do konca prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se od učencev pričakuje, da »berejo« 

naslikane znake, prepovedi ali zapovedi in opozorila v svoji okolici in okolici šole. Učenci 

spoznajo pomene svetlih oblačil in kako jim lahko vidnost v prometu pomaga ter kakšen vpliv 

na promet ima vreme. Učenci se v šolskem prostoru seznanjajo s skupinsko hojo, različnimi 

prevoznimi sredstvi in kakšno vedenje se pričakuje od njih glede na prevozno sredstvo. S 

skupinsko hojo spoznavajo tudi varne poti v okolici šole1.  

 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci srečujejo s prometno vzgojo pri štirih 

predmetih. Gospodinjstvo poudari uporabo odsevnikov, medtem ko se pri družboslovju 

srečujejo predvsem s teoretičnimi znanji. Učenci utrdijo varne poti v okolici šole in spoznajo, 

kakšno vlogo ima promet, kdo vse v prometu sodeluje ter kako se je promet spremenil skozi 

čas. Pri predmetih naravoslovje ter tehnika in tehnologija se učenci srečujejo s praktičnimi 

vsebinami. Spoznavajo pomen kolesarske čelade, varnostne opreme kolesa in kako jo 

preverimo. Izpopolnjujejo tehniko vožnje kolesa, spoznavajo nevarna mesta za kolesarje v 

okolici šole in se učijo, kako ravnamo na nevarnih mestih. Na podlagi izkušenj učenci izdelujejo 

varnostne načrte in jih utemeljujejo2.  

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenci s prometno vzgojo srečujejo pri dveh 

predmetih, in sicer družboslovju ter tehniki in tehnologiji. Družboslovje učenca seznanja z 

znanji prometa v Sloveniji na splošno, medtem ko tehnika in tehnologija utrjuje in nadgrajuje 

praktična znanja učencev. Predvideva se, da učenci spoznajo osnove prometnega kodeksa in 

vzdrževalna dela, ki jih kolo potrebuje ter se urijo v vožnji na spretnostnem prometnem 

poligonu3.  

 

Koncept Usposabljanja za vožnjo s kolesom in kolesarski izpit opredeljuje 4 širša področja 

teoretičnega znanja. Ta področja so: 

                                                 
1 Povzeto po učnih načrtih za Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Portal GOV.SI, 

b.d) 
2 Povzeto po učnih načrtih za Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Portal GOV.SI, 

b.d) 
3 Povzeto po učnih načrtih za Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Portal GOV.SI, 

b.d) 
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- splošno področje: varni načini vključevanja kolesarja v promet, prepoznavanje nevarnosti, 

zakonska določila; 

- varno kolo in oprema: sestavni deli kolesa, obvezna oprema kolesa, dodatna oprema 

kolesa, pomen tehnične brezhibnosti kolesa, seznanitev s posledicami uporabe neustrezne 

opreme; 

- prometna signalizacija: prometni znaki, znaki pooblaščenih oseb, vozila s prednostjo; 

- vožnja kolesa: pravila vključevanja v promet, pravila varne vožnje, prometna pravila 

(Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

Teoretični del kolesarskega izpita poteka na spletnem portalu Kolesar. Učenec uspešno opravi 

teoretični del, ko doseže najmanj 75 % možnih točk in ob tem pravilno reši vse naloge, vredne 

dve točki. Učenec lahko teoretični del opravlja največ trikrat v enem šolskem letu 

(Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

2.5.4.2 Praktični del na poligonu 

Praktično usposabljanje za vožnjo kolesa izvajamo na dnevih dejavnosti in ga izvaja učitelj, ki 

poučuje v razredu. Najprej poteka na spretnostnem poligonu in kasneje na prometnem poligonu. 

Spretnostni poligon se izvaja na neprometnih površinah v okolici šole in vključuje različne 

ovire, ki prikazujejo prometne razmere in spodbujajo razvoj spretnosti, potrebnih v prometu. 

Spretnosti, ki jih mora učenec razviti, so: obvladovanje vožnje, obvladovanje postopkov za 

prehitevanje in postopkov pri zavijanju, vzdrževanje ravnotežja, vožnja čez ovire, upoštevanje 

prometnih znakov in pravil (Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 

2016). 

 

Učenec uspešno upravi praktični del kolesarskega izpita na poligonu, če pravilno izpelje vožnjo 

čez vsaj pet ovir, ne da bi stopil s kolesa ali podrl oviro. Učenec uspešno opravi vožnjo na 

poligonu, če zbere skupaj manj kot 25 % negativnih točk in če brez napake prevozi 50 % ovir, 

med njimi morajo biti ustavitev, prenos predmeta in neenakomerni slalom (Usposabljanje za 

vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

2.5.4.3 Praktični del v javnem prometu 

Praktično usposabljanje v zadnjem delu poteka na javnih prometnih površinah v šolskem 

okolišu. Izvaja ga učitelj, ki je uspešno opravil program za izvajalce programa po katalogu 

(Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). Normativ za 
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oblikovanje skupine za učenje in preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit so 3 učenci 

(Pravilnik  o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke 

s posebnimi potrebami, 2007). Usposabljanje v prometu poteka od 3 do 5 ur na posameznega 

učenca. Trasa, na kateri se učenci pripravljajo za izpitno vožnjo in se le-ta tudi izvaja, je 

oblikovana tako, da vključuje različne prometne okoliščine. Pri praktičnem usposabljanju šola 

poskrbi za varnost otrok v sodelovanju z zunanjimi institucijami, ki postavijo ustrezno 

prometno signalizacijo.  Učenec uspešno opravi praktično vožnjo kolesa v prometu, če zbere 

skupaj manj kot 25 % negativnih točk in če ne naredi hujše napake. Kot hujše napake se štejejo: 

neupoštevanje ključne prometne signalizacije za varnost, odvzem prednosti, napačno 

razvrščanje, izsiljevanje in neustrezno nakazovanje smeri. Vožnjo v prometu vrednoti več 

ocenjevalcev na različnih točkah trase s pomočjo ocenjevalnega lista. Učenec uspešno opravi 

kolesarski izpit, ko opravi vse tri dele. Po opravljenem kolesarskem izpitu prejme kolesarsko 

izkaznico, ki služi kot dokaz uspešnega usposabljanja. Učenec mora pri samostojni vožnji v 

prometu imeti vedno pri sebi kolesarsko izkaznico (Usposabljanje za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

2.5.4.4 Prilagoditve za učence s posebnimi potrebami 

Za učence s posebnimi potrebami velja prilagojeno izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit glede na njihove primanjkljaje in ovire. Učenci, ki so gibalno ovirani, lahko 

usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit opravljajo s prilagojenim kolesom. 

Prilagoditve za učence opredeli strokovna skupina in jih zapiše v učenčev individualizirani 

program. Strokovna skupina lahko tudi presodi, da učenec ne sme sodelovati v cestnem 

prometu, ker je zaradi primanjkljajev lahko ogrožena njegova varnost in varnost drugih 

udeležencev. S takšnim sklepom strokovne skupine učenec ne sme pridobiti kolesarske 

izkaznice (Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016). 

 

2.5.4.5 Materialni pogoji 

Učenci potrebujejo za usposabljanje za vožnjo s kolesom in kolesarski izpit varna in izpravna 

kolesa ter kolesarske čelade. Osnovne materialne pogoje za izvajanja usposabljanja zagotovijo 

šola ali starši. Za teoretično usposabljanje in teoretični del kolesarskega izpita so potrebni 

učilnica, računalniška oprema in spletna povezava. Praktično usposabljanje in praktični del 

kolesarskega izpita se izvajata na neprometnih in prometnih površinah. Za samo izvajanje so 

potrebni elementi obeh poligonov in odsevni telovniki za vožnjo v prometu (Usposabljanje za 

vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli, 2016).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Osnovne šole v Republiki Sloveniji ponudijo in predstavijo učencem ter njihovim staršem 

koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. V PP z NIS se izobražujejo učenci 

z LMDR in pridruženimi motnjami. Kolesarski izpit učenci pridobijo v treh korakih: teoretični 

preizkus, spretnostni in prometni poligon ter vožnja na javnih prometnih površinah. Zaradi 

značilnosti spoznavnega in motoričnega razvoja učencev z LMDR, koncepta Usposabljanje za 

vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli in hkrati zaradi predvidenih učnih vsebin v učnih 

načrtih za 6. razred PP z NIS prihaja pri izvajanju kolesarskega izpita do neskladij zahtev. 

Učenci z LMDR so zaradi razpršenosti vsebin med različne predmete pogosto neuspešni pri 

opravljanju teoretičnega preizkusa znanja, prav tako pa jim težave povzročajo spretnostni in 

prometni poligon ter vožnja s kolesom v prometu, kjer so potrebni motorična spretnost in 

sinteza ter uporaba znanja, ki so ga pridobili pri pouku. Zato za zakonsko ustrezno izvajanje 

kolesarskega izpita učitelj potrebuje ustrezne kompetence, da bi učencem sploh lahko omogočil 

pridobitev kolesarskega izpita. 

 

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

V okviru raziskave magistrskega dela smo želeli ugotoviti: 

1. kako se učitelji v osnovnih šolah, ki izvajajo PP z NIS, usposabljajo za opravljanje 

kolesarskega izpita; 

2. kakšna je učiteljeva motivacija za izvajanje kolesarskega izpita v PP z NIS; 

3. katere vrste prilagoditev izvajajo učitelji pri izpeljavi kolesarskega izpita v PP z NIS; 

4. ali so prilagoditve izvajanja zapisane v individualiziranem programu učenca; 

5. s katerimi prednostmi se učitelji srečujejo pri izvedbi kolesarskega izpita v PP z NIS; 

6. s katerimi ovirami se učitelji srečujejo pri izvedbi kolesarskega izpita v PP z NIS; 

7. ali se učitelji čutijo kompetentne za izvajanje kolesarskega izpita; 

8. kako učitelji ocenjujejo učinkovitost procesa pridobivanja kolesarskega izpita za osebe 

z LMDR. 

 

 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo tekom raziskave odgovorili, so: 

1. Kako se na osnovnih šolah s PP z NIS učitelji usposabljajo za izvajanje kolesarskega 

izpita? 
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2. Kakšna vrsta motivacije prevladuje pri učiteljih, ki izvajajo kolesarski izpit v PP z NIS? 

3. Katere vrste prilagoditev izvajajo učitelji pri izpeljavi kolesarskega izpita v PP z NIS? 

4. Ali so prilagoditve izvajanja zapisane v individualiziranem programu učenca? 

5. S katerimi prednostmi se učitelji srečujejo pri izpeljavi kolesarskega izpita v PP z NIS? 

6. S katerimi ovirami se učitelji srečujejo pri izpeljavi kolesarskega izpita v PP z NIS? 

7. Kako učitelji ocenjujejo učinkovitost procesa pridobivanja kolesarskega izpita? 

8. Ali se učitelji čutijo kompetentne za izvajanje kolesarskega izpita? 

9. Ali obstajajo razlike v odgovorih anketiranih glede na spol, stopnjo in smer izobrazbe, 

delovno dobo in delovno mesto? 

 

3.3 Metodologija 

OZNAKA RAZLAGA OZNAKE 

N  število enot v vzorcu 

f absolutna frekvenca 

f% relativna frekvenca 

P  statistična pomembnost  

Min  minimum 

Maks  maksimum 

M povprečna vrednost 

Me  mediana  

SD standardni odklon  

r koeficient korelacije   

Tabela 2: Razlaga statističnih oznak, ki so uporabljene v magistrskem delu 

 

3.3.1 Opis vzorca 

V raziskavi smo uporabili neslučajni namenski vzorec, saj so bili v raziskavo povabljeni učitelji, 

ki na samostojnih osnovnih šolah s PP z NIS izvajajo usposabljanje za kolesarski izpit.  Vzorec 

zajema 54 učiteljev, od tega je 17 moških in 37 žensk.  

 

SPOL f f % 

Moški 17 31,5 

Ženski 37 68,5 

Skupaj 54 100,0 
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Tabela 3: Porazdelitev vzorca glede na spol 

 

Glede na smer izobrazbe vzorec sestavlja 48 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oz. 

defektologov, 17 % razrednih učiteljev, 15 % učiteljev s specialno-pedagoško dokvalifikacijo, 

9 % inkluzivnih pedagogov in 11 % učiteljev, ki so:  

- prof. matematike in proizvodno-tehnične vzgoje; 

- organizator informacijske dejavnosti, računalničar; 

- računalničar; 

- gimnazijski maturant; 

- prof. likovne pedagogike in  

- učitelj športa. 

 

 

Graf 1: Smer izobrazbe 

 

 SPOL Skupaj  

moški ženski 

SMER 

IZOBRAZBE 

specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog oz. 

defektolog 

f glede na spol 0 26 26 

f % glede na spol 0,0 % 70,3 % 48,1 % 

inkluzivni pedagog f glede na spol 3 2 5 

f % glede na spol 17,6 % 5,4 % 9,3 % 

Drugo
11%

Specialni in 
rehabilitacijski 

pedagog oz. 
defektolog

48%

Inkluzivni 
pedagog

9%

Razredni učitelj
17%

Specialno-
pedagoškda oz. 

defektološka 
dokvalifikacija

15%
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razredni učitelj f glede na spol 2 7 9 

f % glede na spol 11,8 % 18,9 % 16,7 % 

specialno-

pedagoška oz. 

defektološka 

dokvalifikacija 

f glede na spol 8 0 8 

f % glede na spol 47,1 % 0,0 % 14,8 % 

drugo f glede na spol 4 2 6 

f % glede na spol 23,5 % 5,4 % 11,1 % 

Skupaj  f glede na spol 17 37 54 

f % glede na spol 100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

Tabela 4: Smer izobrazbe glede na spol 

 

Kot specialne in rehabilitacijske pedagoginje oz. defektologinje so se opredelile samo ženske, 

medtem ko so se kot učitelji s specialno pedagoško oz. defektološko dokvalifikacijo opredelili 

samo moški. Razredne učitelje predstavlja 7 žensk in 2 moška, inkulzivne pedagoge 

predstavljajo 3 moški in 2 ženski. Druge naštete smeri izobrazbe predstavljajo 4 moški in 2 

ženski, od tega sta se ženski opredelili kot prof. likovne pedagogike in gimnazijska maturantka, 

medtem ko se moški opredelili kot prof. matematike in proizvodno-tehnične vzgoje; 

organizator informacijske dejavnosti, računalničar; računalničar in učitelj športa. 

 

V vzorcu ima 75,9 % učiteljev 2. stopnjo izobrazbe, 18,5 % učiteljev 1. stopnjo izobrazbe, 3,7 

% učiteljev ima višjo izobrazbo in 1,9 % učiteljev ima srednješolsko izobrazbo. 
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Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe 

 

Največ učiteljev v vzorcu ima do 5 let delovnih izkušenj, sledijo učitelji, ki imajo od 11 do 20 

let delovnih izkušenj, nato učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovnih izkušenj, devet učiteljev 

ima od 6 do 10 let delovnih izkušenj in en učitelj ima nad 30 let delovnih izkušenj. 

 

 
Graf 3: Delovne izkušnje, izražene v letih in glede na spol 

 

V vzorcu moški zastopajo vsa obdobja delovnih izkušenj. Od 6 do 10 let delovnih izkušenj ima 

29,4 % moških, od 11 do 20 let delovnih izkušenj ima 35,3 % moških, od 21 do 30 let delovnih 

Univerzitetna (2. 
stopnja)

76%

Univerzitetna (1. 
stopnja)

18%

Višja
4%

Srednja šola
2%

Dosežena stopnja izobrazbe

Univerzitetna (2. stopnja) Univerzitetna (1. stopnja) Višja Srednja šola

5,90%

23,50%

35,30%

29,40%

5,90%

0%

16,30%

24,30%

10,80%

48,60%
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Nad 30 let

21-30 let

11-20 let

6-10 let

do 5 let

Delovne izkušnje, izražene v letih in glede na spol

Ženske Moški
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izkušenj ima 23,5 % moških. Do 5 let in nad 30 let delovnih izkušenj imata po en moški, kar 

predstavlja 5,9 %. Medtem ko se pri ženskah kaže popolnoma drugačna slika. Usposabljanje za 

kolesarski izpit izvaja kar 48,6 % žensk, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj, 10,8 % žensk, ki 

imajo 6 do 10 let delovnih izkušenj, 24,3 % žensk, ki imajo 11 do 20 let delovnih izkušenj in 

16,3 % žensk, ki imajo od 21 do 30 let delovnih izkušenj.  

 

V anketnem vprašalniku smo predvidevali porazdelitev vzorca med razredne in predmetne 

učitelje. Kot razredne učitelje se je opredelilo 64,8 % vprašanih, od tega 17,65 % moških in 

86,5 % žensk, in kot predmetne učitelje 35,2 % vprašanih, od tega 82,35 % moških in 13,5 % 

žensk. 

 

DELOVNO MESTO f moški f% moški f ženske  f% ženske f f  % 

Razredni učitelj 3 17,65 32 86,5 35 64,8 

Predmetni učitelj 14 82,35 5 13,5 19 35,2 

Skupaj  17 100,0 37 100,0 54 100,0 

Tabela 5: Porazdelitev vzorca na delovni mesti glede na spol  

 

Največ razrednih učiteljev uči 3. razred, sledita 5. razred in 6. razred. Le štirje učitelji učijo 4. 

razred, prvi in drugi razred učita po en učitelj. Šest učiteljev se je opredelilo pod drugo. Za svoje 

delovno mesto so navedli:  

- varuh v posebnem programu, 

- učitelj prvega in drugega triletja, 

- kombinacija 4., 5. in 6. razred, 

- kombinacija 4. in 5. razred, 

- kombinacija 1., 2., 3. in 6. razred, 

- učitelj slovenščine od 4. do 9. razreda in učitelj glasbe v 4. in 5. razredu. 

 

RAZREDNI UČITELJ – RAZRED f f  % 

1. razred 1 1,9 

2. razred 1 1,9 

3. razred 9 16,7 

4. razred 4 7,4 
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5. razred 8 14,8 

6. razred 6 11,1 

Drugo 6 11,1 

Skupaj  35 64,8 

Tabela 6: Porazdelitev razrednih učiteljev 

 

Največ predmetnih učiteljev poučuje tehniko in tehnologijo, sledijo šport, naravoslovje in 

drugo. Pod drugo so se učitelji opredelili kot učitelji računalništva. Tem opredelitvam sledijo 

naravoslovje, likovna umetnost, družboslovje. Po en učitelj uči angleščino, glasbeno umetnost 

in gospodinjstvo. 

 

PREDMETNI UČITELJ – PREDMET f f  % 

Predmeti TJA 1 3,6 % 

GUM 1 3,6 % 

LUM 2 7,2 % 

TIT 9 32,4 % 

ŠPO 6 21,6 % 

GOS 1 3,6 % 

DRU 2 7,2 % 

NAR 3 10,4 % 

Drugo 3 10,4 % 

Skupaj 28 100,0 % 

Tabela 7: Porazdelitev predmetnih učiteljev 

 

3.3.2 Merski instrumentarij 

Za pridobivanje podatkov o kompetencah učiteljev, ki v osnovnih šolah s PP z NIS usposabljajo 

učence za kolesarski izpit, smo uporabili tehniko zbiranja podatkov anketo in kot instrument 

anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo sestavili sami na spletu v namene pridobivanja 

podatkov za magistrsko delo. Pri reševanju anketnega vprašalnika je bila zagotovljena 

anonimnost anketiranca. Anketni vprašalnik je vseboval 18 vprašanj zaprtega in kombiniranega 

tipa. Anketiranci so pri nekaterih vprašanjih lahko izbrali tudi več odgovorov, na kar so bili 

opozorjeni tudi v navodilu.  
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Z namenom zagotavljanja razumljivosti in objektivnosti smo anketni vprašalnik predhodno 

pilotno testirali. V pilotno raziskavo smo vključili sedem učiteljev. Ugotovitev pilotne 

raziskave je bila, da so nekatera vprašanja dvoumna, neustreznega tipa in nerazumljiva. 

Vprašanja smo na podlagi ugotovitev spremenili in dopolnili.  

 

Veljavnost vprašalnika smo zagotovili tako, da smo vprašalnik dali v vpogled dvema 

strokovnima delavcema, ki se z obravnavano tematiko srečujeta dnevno.  

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz kombiniranih vprašanj, zato smo za preverjanje zanesljivosti 

izračunali Chronbachov koeficient α za lestvico stališč in za ostala vprašanja posebej. 

Zanesljivost lestvice stališč pri zadnjem vprašanju je odlična (α=0,902), medtem ko je 

zanesljivost ostalih vprašanj sprejemljiva (α=0,630). 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 17 vprašanj. Prvih 7 vprašanj je namenjenih podrobnejšemu 

opisu vzorca (spol, smer in stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, delovno mesto). Nadaljnja 

vprašanja se nanašajo na področje usposabljanja za kolesarski izpit in zadnje vprašanje učitelje 

spodbuja k izražanju stališč do usposabljanja za kolesarski izpit v PP z NIS. 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Po dopolnjenem in spremenjenem anketnem vprašalniku na podlagi pilotne raziskave smo 

oblikovali spletni anketni vprašalnik. Spletno povezavo do anketnega vprašalnik smo v e-mail 

sporočilu posredovali ravnateljem 31 samostojnih osnovnih šol s PP z NIS. Podatke smo zbirali 

2 tedna. Ustrezno rešenih anketnih vprašalnikov je bilo 54.  

 

3.3.4 Statistična obdelava 

Pridobljene podatke smo s spleta uvozili v program SPSS, s katerim smo izvedli statistično 

analizo. Najprej smo podatke analizirali z opisno statistiko. Med statističnimi testi smo 

uporabili Spermanov koeficient za ugotavljanje povezanosti med ordinalnimi spremenljivkami 

in neparametrična testa Mann-Whitney U in Kruskal Wallis za ugotavljanje razlik. 

 

3.4 Rezultati in interpretacija 

V tem poglavju so podrobneje predstavljeni pridobljeni rezultati. Rezultati so najprej 

predstavljeni z opisno statistiko in nato še s statističnimi testi.  
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3.4.1 Opisna statistika 

V tem poglavju so podrobneje predstavljeni pridobljeni rezultati glede na posamezna anketna 

vprašanja. V okviru opisne statistike smo rezultate razdelili na dve podpoglavji, in sicer 

usposabljanje in učitelj. 

 

3.4.1.1 Usposabljanje  

Da bi področje kolesarskih izpitov v PP z NIS kakovostnejše osvetlili, smo v nadaljevanju 

preverjali, katere metode in oblike dela izvajajo učitelji pri usposabljanju učencev za kolesarski 

izpit. 

 

 

Graf 4: Metode dela pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit 

 

Izmed nudenih metod dela največ učiteljev izvaja demonstracijo, pogovor, razlago in praktične 

naloge. Med najmanjkrat izbranimi sta bili zapisovanje in delo z besedilom. Ostale metode je 

izbralo med 48,10 % in 74,10 % vprašanih. Med metodami so ženske največkrat izbrale: 

pogovor, razlago, demonstracijo in praktično izvajanje, moški pa: pogovor, razlago, 

demonstracijo, ocenjevanje in praktično izvajanje.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili, katere metode dela se pri prometni vzgoji 

pojavljajo in glede na dobljene rezultate ugotavljamo veliko skladnost. Polič (1996) poudarja 
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demonstracijo, praktične vaje in besedno razlago. Vse tri metode so najvišje zastopane tudi v 

naši raziskavi ne glede na spol. 

 

Pri oblikah dela so se te razvrstile od skupinske, frontalne in individualne oblike dela do dela v 

parih. Statistično pomembnih razlik med spoloma v izvajanju oblik ni. Oblike se skladno 

povezujejo z metodami dela, saj demonstracije in praktične vaje po navadi izvajamo v skupinski 

obliki, medtem ko je besedna razlaga predvsem del frontalne oblike. 

 

 

Graf 5: Oblike dela pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit 

 

Ker raziskujemo področje kolesarskih izpitov v PP z NIS, smo posebej preverjali prilagoditve, 

ki jih izvajajo učitelji.  
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Graf 6: Prilagoditve za učence pri usposabljanju za kolesarski izpit 

 

Učitelji največkrat učencem omogočijo podaljšan čas in bralca pri reševanju teoretičnega 

preizkusa. Najmanjkrat izvajajo prilagoditve razdalj med ovirami na spretnostnem poligonu in 

prilagoditve gradiva. Pod možnost drugo so anketirani zapisali: 

- prevod v madžarski jezik, 

- doma izdelani didaktični pripomočki, 

- več praktičnih vaj za učence, ki opravijo teoretični preizkus kolesarskega izpita. 

 

Koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v poglavju o prilagoditvah za učence 

s posebnimi potrebami jasno definira, da mora prilagoditve oblikovati strokovna skupina in jih 

zapisati v učenčev individualizirani program. V naši anketi je 40 vprašanih odgovorilo, da 

učenci nimajo zapisanih prilagoditev pri usposabljanju za kolesarski izpit v individualiziranem 

programu, kar predstavlja kar 74 % vseh vprašanih. Dobljen rezultat lahko povežemo z našo 

ugotovitvijo, da ena tretjina vprašanih ni  izobražena za izvajanje usposabljanja za kolesarski 

izpit in sklepamo, da o nujnosti zapisa prilagoditev v individualiziran program niso seznanjeni. 

Prav tako lahko sklepamo, da na odstotek vpliva smer izobrazbe oz. delovno mesto. V naši 

raziskavi imamo eno osebo s srednješolsko izobrazbo, ki je zaposlena na delovnem mestu 

varuha v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja in ni izobražena za izvajanje 

usposabljanja za kolesarski izpit. Oseba s srednješolsko izobrazbo praviloma ni seznanjena s 

področjem individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami. Zanimiv je tudi 
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podatek, da varuh izvaja usposabljanje za kolesarski izpit, saj ta dejavnost ne spada med naloge, 

ki se predvidevajo za varuhe. 

 

 
Graf 7: Zapis prilagoditev pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit v individualizirani program 

 

Učitelji se pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa poslužujejo različnih pripomočkov.  

 

 
Graf 8: Pripomočki pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit 

 

Vsi uporabljajo kolo, nekaj manj didaktični material in kolesarsko čelado. Ti trije pripomočki 
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tudi v skladu z nasveti ZRSŠ. Ostale pripomočke uporablja od 51,8 % do 75,9 % vprašanih. 

Presenetilo nas je, da niso vsi vprašani izbrali kolesarske čelade. Kolesarska čelada spada v 

obvezno opremo kolesarja in otroci jo morajo imeti.  

 

Poseben poudarek lahko namenimo pripomočku SIO portal Kolesar, ki ga je oblikoval ZRSŠ. 

Omenjeni ga zagovarja kot strokovno gradivo, ki bi ga naj učitelj uporabljal, in odsvetujejo 

uporabo delovnih zvezkov in zgoščenk. V našem vprašalniku se je izkazalo, da SIO portal 

Kolesar uporablja 35 vprašanih, kar pomeni 64,8 % vseh vprašanih, od tega 21 žensk in 14 

moških. Namen SIO portala Kolesar pa ni samo strokovna podpora učitelju ampak omogoča 

tudi opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita. Učitelj se v SIO portal prijavi kot mentor 

kolesarskega izpita in doda v sistem svoje učence. Učenci nato preko spleta opravljajo teoretični 

del kolesarskega izpita. Iz naših rezultatov lahko sklepamo, da 35,2 % vprašanih ne uporablja 

SIO portala Kolesar, njihovi učenci pa ne opravljajo teoretičnega dela kolesarskega izpita kot 

je predvideno v konceptu Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Podatek je 

zaskrbljujoč, saj je opravljen teoretični del pogoj za nadaljevanje usposabljanja za kolesarski 

izpit. Iz tega podatka lahko nadaljujemo naprej, da učenci seveda ne morejo biti uspešni pri 

opravljanju kolesarskega izpita, če se usposabljanje ne izvaja kot je predvideno v konceptu.  

 

Pod možnost drugo so anketirani zapisali, da se poslužujejo pomoči sodelavcev, interaktivne 

table, lutk na kolesih in mini avtomobilčkov.  

 

3.4.1.2 Učitelj 

Za celostno predstavitev trenutnega stanja na področju kolesarskih izpitov smo preverjali, kako 

se učitelji usposabljajo za izvajanje usposabljanja za kolesarski izpit. V konceptu Usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit je jasno definirano, da otroke v prometu lahko usposablja 

samo učitelj, ki se je usposobil na izobraževanjih Zavoda RS za šolstvo.  

 

Izobraževanje za učitelje po Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju zajema 24 ur teoretičnih predavanj in  8 ur 

praktičnih vaj. Opravljena teoretična predavanja so pogoj za pristop k praktičnim vajam. Na 

teoretičnih predavanjih je predstavljeno celotno področje prometne vzgoje. Vsebine, ki jih 

posameznik spozna, so: spletno okolje Kolesar, uresničevanje Resolucije nacionalnega 

programa za prometno varnost v VIZ, kolesarski izpit v OŠ, prometna zakonodaja, smernice za 

načrte varnih šolskih poti, prva pomoč in varna mobilnost v OŠ in psihološka izhodišča 
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prometne vzgoje v OŠ. Na praktičnih izobraževanjih učitelji pridobivajo izkušnje na 

spretnostnem poligonu, prometnem poligonu in v cestnem prometu ter pregledajo uresničevanje 

koncepta kolesarskih izpitov (KATIS, b. d.).  

 

 

Graf 9: Izobraževanje učiteljev za usposabljanje učencev za kolesarski izpit 

 

Naš vzorec je sestavljen iz 35 % učiteljev, ki se za izvajanje usposabljanja niso izobraževali in 

iz 65 % učiteljev, ki so se izobraževali za usposabljanje. Vseh 65 % učiteljev se je izobraževalo 

na teoretičnih izobraževanjih, medtem ko se jih je 57,57 % izobraževalo tudi na praktičnih 

izobraževanjih.  

 

Izobraževanja so za korektno izvajanje usposabljanja učencev za kolesarski izpit bistvenega 

pomena. Zaskrbljujoč je podatek, da skoraj 1/3 učiteljev izvaja usposabljanje učencev tudi v 

prometu, za kar sploh ni usposobljena. Učitelju izobraževanja ne dajo samo teoretičnega znanja, 

ampak tudi lastno izkušnjo, da opravljanje spretnostnega in prometnega poligona ter vožnje v 

prometu ni tako enostavno. Učitelj z lastno izkušnjo lažje predvideva, kje bi otroci s posebnimi 

potrebami lahko imeli težave in katere prilagoditve bi lahko bile učinkovite. Na tej točki pa se 

je potrebno tudi zavedati odgovornosti, ki jo učitelj prevzame, kadar učence usposablja v 

prometu. Prav tako je o odgovornosti potrebno razmisliti, ko učenec opravlja kolesarski izpit. 

Z opravljenim kolesarskim izpitom, kolesarsko izkaznico in učiteljevim podpisom na njej 

učitelj jamči, da je učenec usposobljen in pripravljen na samostojno vožnjo v prometu.  
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Preverjali smo tudi, ali so učitelji za izvajanje usposabljanja za kolesarski izpit notranje ali 

zunanje motivirani. Trditve, ki smo jih uvrstili pod kazalnike notranje motivacije, so: 

- ker rad kolesarim, 

- ker prispeva k mojemu strokovnemu razvoju, 

- ker je kolesarjenje kot gibanje za osebe z LMDR pomembno, 

- ker prispeva k samostojnosti in neodvisnosti oseb z LMDR, 

- ker prispeva k mobilnosti oseb z LMDR. 

 

Trditve, ki smo jih uvrstili pod kazalnike zunanje motivacije, so: 

- ker poučujem v razredu, v katerem se izvaja kolesarski izpit, 

- ker so bila takšna navodila vodstva, 

- ker mi prinaša dodaten zaslužek. 

 

 
Graf 10: Zakaj učitelji izvajajo usposabljanje za kolesarski izpit 

 

Izkazalo se je, da se največ učiteljev odloča za izvajanje usposabljanja za kolesarski izpit, ker 

prispeva k mobilnosti oseb z LMDR in ker prispeva k samostojnosti in neodvisnosti oseb z 

LMDR. Najmanjkrat je bila izbrana trditev »ker mi prinaša dodaten zaslužek«, ampak kljub 

temu jo je izbralo 38,8 % vseh vprašanih. Prav tako so bile trditve, ki smo jih razvrstili pod 

kazalnike zunanje motivacije, praviloma redkeje izbrane kot trditve notranje motivacije. Med 

spoloma se največja razlika pojavi pri predpostavki, da učitelj izvaja usposabljanje za kolesarski 

izpit zaradi navodil vodstva. To predpostavko je izbralo 67,6 % žensk in kar 94,1 % moških. 

Zaključimo lahko, da se pri učiteljih, ki izvajajo usposabljanje za kolesarski izpit, prepletajo 

notranji in zunanji dejavniki motivacije. Učitelji se zavedajo pomena kolesarskega izpita za 
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osebe z LMDR, kljub temu pa vlogo pri izvajanju usposabljanja za kolesarski izpit igrajo tudi 

zunanji dejavniki, predvsem navodila vodstva in razred, v katerem poučujejo. Predvsem drugi 

dejavnik je povezan s tem, da se v osnovnih šolah s PP z NIS učenci praviloma usposabljajo za 

kolesarski izpit v 6. razredu. Na nekaterih šolah velja, da razrednik prevzame usposabljanje za 

izvajanje kolesarskega izpita. Morda tudi zaradi tega naša raziskava razkriva velik odstotek 

učiteljev, ki niso izobraženi za usposabljanje za kolesarski izpit. Pri tem je potrebno dodati, da 

je odgovornost vodstva šole, da predvideva, kakšne kompetence potrebuje razrednik 

določenega razreda. V primeru, da razrednik oz. učitelj nima potrebnih kompetenc, ga naj šola 

za to usposobi. 

 

Pri usposabljanju za vožnjo kolesa in kolesarski izpit učenci usvajajo prometna znanja, ki smo 

jih v anketnem vprašalniku razdelili na manjše sklope. Ker v magistrskem delu preverjamo tudi 

kompetence učiteljev, ki izvajajo usposabljanja, je pomembno vedeti, pri katerih vsebinah 

imajo učitelji občutek kompetentnosti.  

 

 

Graf 11: Prometne vsebine, pri katerih imajo učitelji občutek kompetentnosti  

 

Področja prometnega znanja so se ne glede na spol razvrstila takole: 

1. varno kolo, 

2. prometni znaki, 

3. vožnja s kolesom, 

4. upoštevanje pravil, 

5. zavijanje, 
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6. mimovožnja in prehitevanje, 

7. vloga policista, 

8. prehod čez železniško progo.  

 

Razvrstitev je smiselna, saj se odrasli ljudje v prometu srečujemo z vsemi od zgoraj naštetih 

vsebin, predvsem s prometnimi znaki in upoštevanjem pravil. Od vsakega posameznika je 

odvisno, koliko vsebin varnega kolesa in vožnje s kolesom pozna tudi zaradi lastnega 

kolesarjenja. Prehodi čez železniško progo počasi izginjajo iz naših življenj, a nas hkrati 

velikokrat s ceno smrti opozorijo, da so še vedno tukaj. Prav tako pa redko srečamo še vlogo 

policista v prometu, v kakršni se ga predvideva v teh vsebinah. Zato se verjetno ti dve vsebini 

pojavljata na repu vsebin, pri katerih imajo učitelji občutek kompetentnosti.  

 

Učitelji se pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa in kolesarski izpit srečujejo z različnimi 

prednostmi in ovirami. V anketnem vprašalniku smo predvideli nekaj prednosti in ovir ter hkrati 

učiteljem omogočili, da jih dopolnijo s svojimi.  

 

 

Graf 12: Prednosti pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit 

 

Kot tri največje prednosti so se v raziskavi izkazale tako pri moških kot pri ženskah možnost 

utrjevanja teoretičnega in praktičnega znanja pri interesni dejavnosti, SIO portal Kolesar in 

zmanjšano število učencev pri vožnji v prometu. Učitelji se izvajanja interesne dejavnosti kot 

dodatne podpore usposabljanju za kolesarski izpit poslužujejo predvsem zato, da zmanjšujejo 

učinek razpršenosti učne snovi med različne predmete. Ob tem je potrebno dodati, da je učence 
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z motnjami v duševnem razvoju smiselno vključevati v prostočasne dejavnosti, s katerimi urijo 

svoje psihofizične spretnosti (tudi motorične) ter kompetence, s katerimi povečajo svojo 

samostojnost (Poženel in Žgur, 2016). 

 

 

Graf 13: Ovire pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit 

 

Kot tri največje ovire so vprašani, tako moški kot ženske, izpostavili zmogljivost učencev, 

premalo število koles, časovno organizacijo in neskladje med zahtevanim znanjem v 

teoretičnem preizkusu in znanjem, ki je predvideno v učnih načrtih PP z NIS. Vse te ovire se v 

šolskem okolju zares pojavljajo, njihovi vzroki pa so različni.  

 

Zasledili smo, da raziskave dokazujejo vse več vključevanja oseb z raznimi oblikami posebnih 

potreb (tudi z motnjami v duševnem razvoju) v inkluzivne oblike izobraževanja (Žgur, 2018). 

Tako je zmogljivost učencev, s katerimi se srečujemo v PP z NIS, povezana predvsem z 

usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami. Veliko strokovnjakov opaža, da se otroci z LMDR 

zadržujejo v vzgojno-izobraževalnih programih z dodatno strokovno pomočjo. V osnovni šoli 

s PP z NIS pa imamo otroke, ki bi praviloma morali biti usmerjeni kot otroci z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju in obiskovati Posebni program vzgoje in izobraževanja (Rovšek, 

2009). 

 

Premalo število koles je problem, ki pesti veliko šol in je povezan z materialnimi pogoji, ki jih 

šola zagotavlja. Na osnovnih šolah otroci prihajajo iz bližnje okolice in lahko za potrebe 

izvajanja usposabljanja za kolesarski izpit uporabljajo svoje kolo. Medtem ko je to v osnovnih 
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šolah s PP z NIS težje, saj učenci prihajajo iz oddaljenih krajev. Posledično se ta oddaljenost 

odraža tudi na časovni organizaciji. Učenci so dnevno vezani na svoj organiziran prevoz, ki 

odpelje ob točno določeni uri in samo enkrat. Ker govorimo o učencih 6. razreda, ki imajo 

tedensko 25 ur pouka, je časa za usposabljanje za kolesarski izpit v prometu bistveno premalo, 

saj morajo večinoma takoj po pouku na šolske prevoze. 

 

Neskladje med zahtevanim znanjem na teoretičnem preizkusu in znanjem, ki je predvideno v 

učnih načrtih, smo preverili tako, da smo analizirali teoretični preizkus in ga primerjali z učnimi 

cilji, ki so predvideni v učnih načrtih osnovne šole s PP z NIS. Odstopanja najdemo pri 

vsebinah, ki zadevajo vlogo policista v prometu, dopolnilnih tablah in cestnih pravilih v 

križiščih ali krožiščih. Prav tako je predvideno, da učenci poznajo prometne znake v okolici 

šole. Za učence, ki obiskujejo osnovno šolo s PP z NIS to ni dovolj, saj je domače okolje 

učencev, kjer bodo kasneje vozili kolo, lahko bistveno drugačno.  

 

Preverjali smo tudi, kako učitelji ocenjujejo svojo kompetentnost in uspešnost učencev na 

posameznih delih kolesarskega izpita. Vprašani so trditve ocenjevali po lestvici stališč  

Likertovega tipa, pri kateri posamezne ocene pomenijo naslednje: 

 

Ocena  Razlaga ocene 

1 Se sploh ne strinjam 

2 Se ne strinjam 

3 Se ne morem odločiti 

4 Se strinjam 

5 Se popolnoma strinjam  

Tabela 8: Ocene stališč Likertovega tipa 
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Graf 14: Povprečna vrednost trditev 

 

Graf 14 nam predstavlja povprečne vrednosti posameznih trditev, ki so jih anketiranci 

ocenjevali. Učitelji se počutijo kompetentne (M=3,76) za izvajanje kolesarskega izpita, z 

ostalimi trditvami se učitelji v povprečju ne strinjajo. 

 

 Kot učitelj se čutim kompetentnega za izvajanje usposabljanja za 

kolesarski izpit. 

Skupaj  

se v glavnem 

ne strinjam 

se ne morem 

odločiti 

se v glavnem 

strinjam 

se popolnoma 

strinjam 

Spol moški N  2 1 7 7 17 

Glede na spol 11,8% 5,9% 41,2% 41,2% 100,0% 

ženski N  5 12 13 7 37 

Glede na spol 13,5% 32,4% 35,1% 18,9% 100,0% 

Total N  7 13 20 14 54 

Glede na spol 13,0% 24,1% 37,0% 25,9% 100,0% 

Tabela 9: Ocena trditve: : "Kot učitelj se čutim kompetentnega za izvajanje usposabljanja za kolesarski izpit". 

 

M Me Min Maks SD 

3,76 4 2 5 0,989 

Tabela 10: Statistična vrednost trditve: "Kot učitelj se čutim kompetentnega za izvajanje usposabljanja za kolesarski izpit". 

 

Natančnejši pregled rezultatov nam odkriva, da se 14 učiteljev (25,9 %) s trditvijo popolnoma 

strinja, 20 učiteljev (37 %)  se strinja, 13 učiteljev (24,1 %) se ne more odločiti in 7 učiteljev 

3,76

2,52

2,7

2,67

2,61

1 2 3 4 5

Se čutim kompetentnega.

Učenci so na teoretičnem preizkusu uspešni.

Učenci so pri spretnostnem poligonu uspešni.

Učenci so pri prometnem poligonu uspešni

Učenci so pri kolesarskem izpitu uspešni.
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(13 %) se z njo ne strinja. Glede na povprečno vrednost (M=3,76), vrednost mediane (Me=4) 

in nizek standardni odklon (SD=0,989) lahko rečemo, da se učitelji v glavnem čutijo 

kompetentne, bi pa bilo potrebno podpreti tudi preostale, da bodo pridobili občutek 

kompetentnosti.   

 

 Učenci so pri pridobivanju teoretičnega znanja o prometu med 

poukom uspešni in to izkazujejo na teoretičnem preizkusu. 

Skupaj  

se sploh ne 

strinjam 

se v 

glavnem 

ne strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se v 

glavnem 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

 

Spol moški N  4 6 4 3 0 17 

Glede na spol 23,5% 35,3% 23,5% 17,6% 0,0% 100,0% 

ženski N  7 13 8 6 3 37 

Glede na spol 18,9% 35,1% 21,6% 16,2% 8,1% 100,0% 

Skupaj  N  11 19 12 9 3 54 

Glede na spol 20,4% 35,2% 22,2% 16,7% 5,6% 100,0% 

Tabela 11: Ocena trditve: »Učenci so pri pridobivanju teoretičnega znanja o prometu med poukom uspešni in to izkazujejo 

na teoretičnem preizkusu«. 

M Me Min Maks SD 

2,52 2 1 5 1,161 

Tabela 12: Statistični podatki trditve: »Učenci so pri pridobivanju teoretičnega znanja o prometu med poukom uspešni in to 

izkazujejo na teoretičnem preizkusu«. 

 

Učitelji se s trditvijo, da so učenci pri pridobivanju teoretičnega znanja o prometu med poukom 

uspešni in to izkazujejo na teoretičnem preizkusu, v povprečju ne strinjajo (M=2,52), kar kaže 

tudi vrednost mediane (Me=2). Tudi natančnejši pregled podatkov pokaže, da se s trditvijo 

strinja zgolj 12 učiteljev, kar predstavlja samo 22,3 % vseh vprašanih, enak odstotek učiteljev 

se ne more odločiti in 55,6 % se s trditvijo ne strinja. Kljub povprečnemu nestrinjanju učiteljev 

je zanimivo, da je trditev dobila najnižjo možno in najvišjo možno oceno. Trditev se povezuje 

z ovirami, ki smo jih predstavili v prejšnjem podpoglavju. Neuspešnost učencev je verjetno 

posledica razpršenosti snovi med različne predmete in neskladja učnih ciljev z zahtevanim 

znanjem. 
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 Učenci so pri opravljanju spretnostnega poligona uspešni. Skupaj  

se sploh ne 

strinjam 

se v 

glavnem 

ne strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se v 

glavnem 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

 

Spol moški N  6 2 5 3 1 17 

Glede na spol 35,3% 11,8% 29,4% 17,6% 5,9% 100,0% 

ženski N  8 6 10 11 2 37 

Glede na spol 21,6% 16,2% 27,0% 29,7% 5,4% 100,0% 

Total N  14 8 15 14 3 54 

Glede na spol 25,9% 14,8% 27,8% 25,9% 5,6% 100,0% 

Tabela 13: Ocena trditve: »Učenci so pri opravljanju spretnostnega poligona uspešni«. 

 

M Me Min Maks SD 

2,70 3 1 5 1,268 

Tabela 14: Statistični podatki trditve: »Učenci so pri opravljanju spretnostnega poligona uspešni«. 

 

Učitelji se s trditvijo, da so učenci pri opravljanju spretnostnega poligona uspešni, v povprečju 

ne strinjajo (M=2,70) oz. se nagibajo k temu, da se ne morejo odločiti, kar kaže tudi vrednost 

mediane (Me=3). Tudi natančnejši pregled podatkov pokaže, da se s trditvijo strinja zgolj 17 

učiteljev, kar predstavlja 32 % vseh vprašanih, 15 učiteljev (28 %) se ne more odločiti in 22 

učiteljev (41 %) se s trditvijo ne strinja. Kljub povprečnemu nestrinjanju učiteljev je zanimivo, 

da je trditev dobila najnižjo možno in najvišjo možno oceno. Rezultat sovpada z ovirami pri 

usposabljanju učencev za kolesarski izpit, ko so učitelji izpostavili zmogljivosti učencev. 

Sklepamo, da se motorične spretnosti skrivajo v zmogljivosti učencev. Namreč motnja v 

duševnem razvoju je pogosto povezana tudi  s primanjkljaji na področju motorike. Tako se 

primarnim kognitivnim primanjkljajem učencev  pridružujejo še številne druge pomanjkljivosti 

sluha, vida, govora, jezika ter komunikacije, pomanjkljiva senzomotorika., kar je pogosto odraz 

nepopolne razvitosti centralno-živčnega sistema. Vse to vpliva na njihovo celostno 

funkcioniranje (Žgur, 2016). Sicer pa za spretnostni poligon ni pomembna samo motorična 

spretnost, ampak tudi pozornost, saj spretnostni poligon vsebuje 12 različnih ovir. 
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 Učenci so pri opravljanju prometnega poligona uspešni. Total 

se sploh ne 

strinjam 

se v 

glavnem 

ne strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se v 

glavnem 

strinjam 

se 

popolnom

a strinjam 

Spol moški N  6 2 3 5 1 17 

Glede na spol 35,3% 11,8% 17,6% 29,4% 5,9% 100,0% 

ženski N  10 5 10 10 2 37 

Glede na spol 27,0% 13,5% 27,0% 27,0% 5,4% 100,0% 

Total N  16 7 13 15 3 54 

Glede na spol 29,6% 13,0% 24,1% 27,8% 5,6% 100,0% 

Tabela 15: Ocena trditve: »Učenci so pri opravljanju prometnega poligona uspešni«. 

 

M Me Min Maks SD 

2,67 3 1 5 1,318 

Tabela 16: Statistični podatki trditve: »Učenci so pri opravljanju prometnega poligona uspešni«. 

 

Učitelji se s trditvijo, da so učenci pri opravljanju prometnega poligona uspešni, v povprečju ne 

strinjajo (M=2,67) oz. se nagibajo k neodločenosti, kar kaže tudi vrednost mediane (Me=3). 

Natančnejši pregled podatkov razkrije, da se 43 % vprašanih ne strinja s trditvijo, 34 % se jih 

strinja in 24 % je neodločenih. Neodločenost lahko pripišemo temu, da vzorec sestavlja 19 

učiteljev, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj. Sklepamo, da se nekateri med njimi prvič 

srečujejo s kolesarskim izpitom in imajo manj izkušenj, kako so učenci pri opravljanju 

prometnega poligona uspešni.  

 

 Učenci so pri opravljanju kolesarskega izpita uspešni. Skupaj  

se sploh ne 

strinjam 

se v 

glavnem ne 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se v 

glavnem 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Spol moški N  8 0 5 2 2 17 

Glede na spol 47,1% 0,0% 29,4% 11,8% 11,8% 100,0% 

ženski N  12 2 10 11 2 37 

Glede na spol 32,4% 5,4% 27,0% 29,7% 5,4% 100,0% 

Skupaj  N  20 2 15 13 4 54 

Glede na spol 37,0% 3,7% 27,8% 24,1% 7,4% 100,0% 

Tabela 17: Ocena trditve: »Učenci so pri opravljanju kolesarskega izpita uspešni«. 
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M Me Min Maks SD 

2,61 3 1 5 1,393 

Tabela 18: Statistični podatki trditve: »Učenci so pri opravljanju kolesarskega izpita uspešni«. 

 

Učitelji se s trditvijo, da so učenci pri opravljanju kolesarskega izpita uspešni, v povprečju ne 

strinjajo (M=2,61) oz. se nagibajo k neodločenosti, kar kaže tudi vrednost mediane (Me=3).  

Natančnejši pregled podatkov kaže, da se 40,5 % učiteljev s trditvijo ne strinja, 31,5 % se s 

trditvijo strinja in 27,8 % učiteljev je neodločenih. Najvišji standardni odklon (SD=1,393) 

nakazuje, da so se pri tem vprašanju učitelji odločali zelo različno. Sklepamo, da so ocene 

vezane na dosedanje izkušnje in na sposobnosti otrok, ki jih sedaj usposabljajo. Vseeno bi 

izpostavili velik odstotek učiteljev, ki se s tem ne strinjajo. 

 

3.4.2 Statistični testi 

 

3.4.2.1 Ali med dvema trditvama »Se čutim kompetentnega.« in »Učenci so uspešni pri 

pridobivanju kolesarskega izpita.« obstaja povezanost? 

Najprej smo preverjali, ali obstaja povezanost med trditvama »se čutim kompetentnega« in 

»učenci so uspešni pri pridobivanju kolesarskega izpita«. Za analizo smo uporabili Spearmanov 

korealcijski test, saj se obe trditvi nahajata na ordinalni lestvici.   

 

  Učenci so uspešni pri pridobivanju 

kolesarskega izpita 

Se čutim kompetentnega. Koeficient korelacije 0,341 

P-vrednost 0,012 

N 54 

Tabela 19: Spearmanov korelacijski koeficient med občutkom kompetentnosti in učenčevim uspešnim pridobivanjem 

kolesarskega izpita 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med 

spremenljivkama statistično značilna, saj je p-vrednost pod 0,05 (p=0,012). Moč povezanosti 

je pozitivna in srednje močna (r=0,341). Učitelji, ki se v povprečju v večji meri čutijo 

kompetentne, menijo, da so učenci uspešni pri pridobivanju kolesarskega izpita. 
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3.4.2.2 Ali obstajajo razlike  med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri 

pridobivanju kolesarskega izpita glede na spol?  

Preverjali smo, ali med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri pridobivanju 

kolesarskega izpita obstajajo razlike  glede na spol. Najprej smo preverili normalnost 

porazdelitve podatkov. Iz spodnje tabele je razvidno, da so p-vrednosti pod 0,05, kar pomeni, 

da podatki niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju analize zato uporabimo neparametrični 

statistični test.   

 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika N P-vrednost Statistika N P-vrednost 

Kot učitelj se čutim 

kompetentnega za 

izvajanje 

usposabljanja za 

kolesarski izpit. 

Moški ,276 17 ,001 ,784 17 ,001 

Ženski ,205 37 ,000 ,882 37 ,001 

Učenci so pri 

opravljanju 

kolesarskega izpita 

uspešni. 

Moški ,297 17 ,000 ,807 17 ,003 

Ženski ,221 37 ,000 ,842 37 ,000 

Tabela 20: Normalna porazdelitev glede na spol 

 

Nadalje smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol. Uporabili smo 

neparametrični test Mann-Whitney U za ugotavljanje razlik. Iz tabele 22 je razvidno, da so p-

vrednosti pri obeh trditvah enako ali nad 0,05.   

 

  N Povprečje 

rangov 

P-

vrednost  

Kot učitelj se čutim kompetentnega 

za izvajanje usposabljanja za 

kolesarski izpit. 

Moški 17 33,41 0,050 

Ženski 37 24,78 

Skupaj 54   

Učenci so pri opravljanju 

kolesarskega izpita uspešni. 

Moški 17 25,12 0,430 

Ženski 37 28,59 

Skupaj 54   

Tabela 21: Test Mann-Whitney U za ugotavljanje razlik glede na spol 
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Med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo opravljanja kolesarskega izpita ne obstajajo 

statistično značilne razlike glede na spol.   

 

3.4.2.3 Ali obstaja povezanost med stopnjo izobrazbe in občutkom kompetentnosti? 

Preverjali smo, ali obstaja povezanost med stopnje izobrazbe in občutkom kompetentnosti. Za 

analizo smo uporabili Spearmanov korealcijski test, saj se obe trditvi nahajata na ordinalni 

lestvici.  

 

    Stopnja izobrazbe 

Se čutim kompetentnega. Koeficient korelacije 0,038 

P-vrednost 0,787 

N 54 

Tabela 22: Spearmanov koeficient med kompetentnostjo in stopnjo izobrazbe 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta ne kaže statistično značilne povezanosti 

(p=0,787) med stopnjo izobrazbe in občutkom kompetentnosti. 

 

3.4.2.4 Povezanost med stopnjo izobrazbe in trditvijo »Učenci so uspešni pri 

pridobivanju kolesarskega izpita« 

Preverjali smo, ali obstaja povezanost med stopnje izobrazbe in uspešnostjo učencev pri 

pridobivanju kolesarskega izpita. Za analizo smo uporabili Spearmanov korelacijski test, saj se 

obe trditvi nahajata na ordinalni lestvici.  

 

    Stopnja izobrazbe 

Učenci so uspešni pri pridobivanju 

kolesarskega izpita. 

Koeficient 

korelacije 

-0,108 

P-vrednost 0,436 

N 54 

Tabela 23: Spearmanov koeficient med uspešnostjo učencev pri pridobivanju kolesarskega izpita in stopnjo izobrazbe 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta ne kaže statistično značilne povezanosti 

(p=0,436 ) med stopnjo izobrazbe in učenčevim uspešnim pridobivanjem kolesarskega izpita. 
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3.4.2.5 Ali med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri pridobivanju 

kolesarskega izpita obstajajo razlike  glede na smer izobrazbe?  

Preverjali smo, ali med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri pridobivanju 

kolesarskega izpita obstajajo razlike  glede na smer izobrazbe. Najprej smo preverili normalnost 

porazdelitve podatkov. Iz spodnje tabele je razvidno, da so p-vrednosti v večini pod 0,05, kar 

pomeni, da podatki niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju analize zato uporabimo 

neparametrični statistični test.   

 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika N P-

vrednost 

Statistika N P-

vrednost 

Kot učitelj se 

čutim 

kompetentnega 

za izvajanje 

usposabljanja 

za kolesarski 

izpit. 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog oz. 

defektolog 

,274 26 ,000 ,867 26 ,003 

Inkluzivni 

pedagog 

,237 5 ,200* ,961 5 ,814 

Razredni učitelj ,307 9 ,014 ,804 9 ,023 

Specialno-

pedagoška oz. 

defektološka 

dokvalifikacija 

,391 8 ,001 ,641 8 ,000 

Drugo ,302 6 ,094 ,775 6 ,035 

Učenci so pri 

opravljanju 

kolesarskega 

izpita uspešni. 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog oz. 

defektolog 

,268 26 ,000 ,829 26 ,001 

Inkluzivni 

pedagog 

,254 5 ,200* ,803 5 ,086 

Razredni učitelj ,394 9 ,000 ,732 9 ,003 

Specialno-

pedagoška oz. 

,263 8 ,109 ,827 8 ,056 
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defektološka 

dokvalifikacija 

Drugo ,325 6 ,047 ,827 6 ,101 

Tabela 24: Normalna porazdelitev glede na smer izobrazbe 

 

Nadalje smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike glede na smer izobrazbe. 

Uporabili smo neparametrični test Kruskal Wallis za ugotavljanje razlik, ko imamo tri skupine 

ali več, med katerimi ugotavljamo razlike. Iz tabele 26 je razvidno, da so p-vrednosti pri obeh 

trditvah enako ali nad 0,05. 

 

  N Povprečje 

rangov 

P-

vrednost  

Kot učitelj se čutim 

kompetentnega za 

izvajanje usposabljanja za 

kolesarski izpit. 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog oz. defektolog 

26 25,23 0,233 

Inkluzivni pedagog 5 25,30 

Razredni učitelj 9 22,94 

Specialno-pedagoška oz. 

defektološka 

dokvalifikacija 

8 36,88 

Drugo 6 33,50 

Skupaj 54   

Učenci so pri opravljanju 

kolesarskega izpita 

uspešni. 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog oz. defektolog 

26 24,65 0,206 

Inkluzivni pedagog 5 27,80 

Razredni učitelj 9 38,44 

Specialno-pedagoška oz. 

defektološka 

dokvalifikacija 

8 25,50 

Drugo 6 25,83 

Skupaj 54   

Tabela 25: Test Kruskal Wallis za ugotavljanje razlik glede na smer izobrazbe 
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Pri občutku kompetentnosti in uspešnosti opravljanja kolesarskega izpita ne obstajajo 

statistično značilne razlike glede na smer izobrazbe.   

 

3.4.2.6 Ali obstaja povezanost med delovnimi izkušnjami in občutkom kompetentnosti? 

Preverjali smo, ali obstaja povezanost med delovnimi izkušnjami in občutkom kompetentnosti. 

Za analizo smo uporabili Spearmanov korealcijski test, saj se obe trditvi nahajata na ordinalni 

lestvici. 

 

    Delovne izkušnje 

Se čutim kompetentnega. Koeficient korelacije 0,366 

P-vrednost 0,006 

N 54 

Tabela 26: Spearmanov korelacijski koeficient med kompetentnostjo in delovnimi izkušnjami 

 

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta kaže, da je povezanost med 

spremenljivkama statistično značilna, saj je p-vrednost pod 0,05 (p=0,006). Moč povezanosti 

je pozitivna in srednje močna (r=0,366).  Anketiranci, ki se v povprečju čutijo bolj kompetentne, 

imajo tudi več delovnih izkušenj.   

 

3.4.2.7 Povezanost med delovnimi izkušnjami in trditvijo »Učenci so uspešni pri 

pridobivanju kolesarskega izpita.« 

Preverjali smo, ali obstaja povezanost med delovnimi izkušnjami in uspešnostjo učencev pri 

pridobivanju kolesarskega izpita. Za analizo smo uporabili Spearmanov korealcijski test, saj se 

obe trditvi nahajata na ordinalni lestvici. 

 

    Delovne izkušnje 

Učenci so uspešni pri 

pridobivanju kolesarskega izpita. 

Koeficient korelacije -0,075 

P-vrednost 0,592 

N 54 

Tabela 27: Spearmanov korelacijski koeficient med uspešnostjo učencev pri pridobivanju kolesarskega izpita in delovnimi 

izkušnjami 
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Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta ne kaže statistično značilne povezanosti 

(p=0,592) med delovnimi izkušnjami in učenčevim uspešnim pridobivanjem kolesarskega 

izpita. 

 

3.4.2.8 Ali obstajajo razlike  med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri 

pridobivanju kolesarskega izpita glede na delovno mesto učitelja?  

Preverjali smo, ali obstajajo razlike med občutkom kompetentnosti in uspešnostjo učencev pri 

pridobivanju kolesarskega izpita glede na delovno mesto učitelja. Najprej smo preverili 

normalnost porazdelitve podatkov. Iz spodnje tabele je razvidno, da so p-vrednosti pod 0,05, 

kar pomeni, da podatki niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju analize zato uporabimo 

neparametrični statistični test.   

 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika N P-

vrednost 

Statistika N P-

vrednost 

Kot učitelj se čutim 

kompetentnega za 

izvajanje 

usposabljanja za 

kolesarski izpit. 

Razredni 

učitelj 

,206 35 ,001 ,881 35 ,001 

Predmetni 

učitelj 

,296 19 ,000 ,770 19 ,000 

Učenci so pri 

opravljanju 

kolesarskega izpita 

uspešni. 

Razredni 

učitelj 

,260 35 ,000 ,826 35 ,000 

Predmetni 

učitelj 

,244 19 ,004 ,853 19 ,007 

Tabela 28: Normalna porazdelitev glede na delovno mesto 

 

Nadalje smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike glede na delovno mesto učitelja. 

Uporabili smo neparametrični test Mann-Whitney U za ugotavljanje razlik. Iz tabele 30 je 

razvidno, da so p-vrednosti pri občutku kompetentnosti pod 0,05, kar pomeni, da so glede na 

delovno mesto statistično značilne. Višje povprečje ranga (36,81) imajo predmetni učitelji, kar 

pomeni, da se čutijo bolj komponente.  
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  N Povprečje 

rangov 

P-vrednost  

Kot učitelj se čutim 

kompetentnega za izvajanje 

usposabljanja za kolesarski izpit. 

Razredni učitelj 35 22,44 0,001 

Predmetni 

učitelj 

19 36,82 

Skupaj 54   

Učenci so pri opravljanju 

kolesarskega izpita uspešni. 

Razredni učitelj 35 26,60 0,551 

Predmetni 

učitelj 

19 29,16 

Skupaj 54   

Tabela 29: Test Mann-Whitney U za ugotavljanje razlik glede na delovno mesto 

 

Uspešnost opravljanja kolesarskega izpita pa se glede na delovno mesto statistično značilno ne 

razlikuje.  
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4 ZAKLJUČEK 

Na osnovnih šolah s PP z NIS se šolajo učenci z LMDR. Pri učencih z LMDR se poudarjajo 

njihove zmožnosti, potrebne prilagoditve, individualiziran program, doseganje učnih ciljev, 

napredek na osebnostnem in učnem področju ter obvladovanje veščin za vsakodnevno življenje. 

Vidik prometne vzgoje pa se velikokrat izgubi, kljub temu da spada k veščinam za vsakodnevno 

življenje. Naši učenci se po končani osnovni šoli s PP z NIS vpišejo v poklicno izobraževanje, 

kjer se od njih pričakuje popolna samostojnost. Nič več ni organiziranih prevozov, ki bi jih 

pripeljali do šolskih vrat in jih od tam tudi odpeljali domov. Učenci oz. dijaki se morajo znajti 

sami. Glede na bližino srednješolskega izobraževanja se odločajo o prevoznih sredstvih, ki jih 

bodo koristili za pot do šole. Zato velja poudariti, da ima prometna vzgoja veliko vlogo. Oseba 

mora poznati prometne znake in cestno prometna pravila, da v prometu lahko sodeluje kot pešec 

ali kolesar. Zaradi motoričnih in intelektualnih značilnosti oseb z LMDR jih je celotno 

osnovnošolsko izobraževanje na to potrebno pripravljati sistematično.  

 

Ravno zaradi dolgoročnega učinka prometne vzgoje smo si le-to izbrali kot predmet 

raziskovanja za magistrsko delo. V sklopu prometne vzgoje smo se osredotočili na 

usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Zaradi samostojnosti, neodvisnosti in 

mobilnosti oseb z LMDR je pomembno, da se imajo učenci možnost naučiti voziti kolo in 

pridobiti kolesarski izpit, ki jim omogoča samostojno vožnjo v prometu pred 14. letom starosti. 

Prav tako pa kolesarski izpit po 14. letu starosti dokazuje, da je oseba opravila usposabljanje in 

pridobila kolesarski izpit, ker obvlada teoretične in praktične vidike prometa.  

 

V naši raziskavi smo se osredotočili na izvajanje usposabljanja, usposabljanje samo in na 

učitelja kot temelj usposabljanja. Glavne ugotovitve naše raziskave so naslednje: 

 

1. tretjina (35 %) vprašanih se za izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit 

ni izobraževala na nobenih izobraževanjih. Kljub temu se za izvajanja usposabljanja 

odločajo predvsem zaradi notranjih dejavnikov ter zavedanja pomena prometnega znanja in 

spretnosti za osebe z LMDR. Pomembno podporo notranjim dejavnikom pa kažejo tudi 

zunanji, predvsem navodila vodstva. 

 

2. Metode in oblike dela, ki jih učitelji izvajajo pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit, se skladajo s predlaganimi metodami in oblikami dela v teoriji. Kakovosten 
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pouk prometne vzgoje torej vključuje razlago, pogovor, demonstracijo in praktične vaje. 

Vse metode bi se naj izvajale s pomočjo frontalne, skupinske in individualne oblike dela. 

 

3. Učitelji pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa in kolesarski izpit izvajajo različne 

prilagoditve, večina jih izvaja podaljšan čas pisanja teoretičnega preizkusa in pomoč bralca 

pri teoretičnem preizkusu. Eden izmed vprašanih je opozoril na prevode v madžarski jezik. 

Pri pregledu SIO portala Kolesar smo ugotovili, da ni možnosti prevoda v madžarščino ali 

italijanščino, kar bi seveda ZRSŠ moral upoštevati. Kljub temu, da bi prilagoditve za 

usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit morale biti zapisane v individualiziranem 

programu učenca, kar 74 % učiteljev poroča, da učenci nimajo zapisanih prilagoditev. 

 

4. Učitelji so na vprašalniku izpostavili oviro pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit, ki se kaže kot neskladje med zahtevanim znanjem na teoretičnem preizkusu 

in učnimi cilji v učnih načrtih za osnovno šolo s PP z NIS. Primerjava učnih ciljev in znanja, 

zahtevanega v teoretičnem preizkusu na SIO portalu, je dokazala, da učenci v osnovni šoli 

s PP z NIS ne spoznajo vloge policista in potrebnih znanj za pravilno ravnanje v križiščih.  

 

5. Učitelji imajo v povprečju občutek kompetentnosti za izvajanje usposabljanja za vožnjo 

kolesa in kolesarski izpit, kljub temu da v povprečju menijo, da so učenci pri pridobivanju 

kolesarskega izpita neuspešni. Kot pomembne dejavnike neuspešnosti smo prepoznali 

ovire, ki so jih učitelji izpostavljali. Torej zmogljivost učencev, časovna organizacija, 

številčnost in izpravnost koles ter neskladnost med zahtevanim in predvidenim znanjem. S 

statističnimi testi smo ugotovili, da na občutek kompetentnosti učitelja vplivajo delovne 

izkušnje in delovno mesto, kjer so zaposleni. Prav tako pa učitelji, ki se čutijo kompetentne, 

menijo, da so učenci pri pridobivanju kolesarskega izpita uspešni.  

 

Z raziskavo smo zadostili ciljem, ki smo si jih zastavili in dobili odgovore na vsa raziskovalna 

vprašanja. S preverjanjem statističnih povezav med spremenljivkami smo ugotovili, da 

obstajajo povezave zgolj med občutkom kompetentnosti ter delovnimi izkušnjami in delovnim 

mestom. Zato lahko zaključimo, da pa ne obstajajo statistično pomembne razlike v odgovorih 

anketiranih glede na spol, stopnjo in smer izobrazbe.  

 

Kot omejitev naše raziskave vidimo, da so v raziskavo bili vključeni samo učitelji, ki poučujejo 

na samostojnih osnovnih šolah s PP z NIS. Za takšen vzorec smo se odločili zaradi pomanjkanja 
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podatkov o podružničnih osnovnih šolah s PP z NIS. Morda se izvajanje usposabljanja na 

podružničnih osnovnih šolah razlikuje od usposabljanja na samostojnih osnovnih šolah. V 

prihodnosti bi bilo zanimivo preveriti še ta vidik. Ob pošiljanju prošenj ravnateljem za reševanje 

anketnega vprašalnika pa smo naleteli tudi na nekaj osnovnih šol s PP z NIS, ki usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit ne izvajajo, kljub temu, da so dolžni. 

 

Pri analizi rezultatov smo ugotovili tudi pomanjkljivosti našega vprašalnika. Za nadaljnje 

raziskave bi bilo smiselno v vprašalnik dodati, kateri del usposabljanja za kolesarski izpit izvaja 

posameznik. Tako bi lažje sklepali, ali se glede na koncept usposabljanje ustrezno izvaja. 

Pridobljeni podatki pa bi omogočili tudi natančnejšo podporo delu usposabljanja, kjer je 

ustreznost izvajanja šibka.   

 

Raziskava sedaj ponuja celosten pogled na usposabljanje za kolesarski izpit na samostojnih 

osnovnih šolah s PP z NIS. Rezultati ponujajo veliko iztočnic za razmišljanje in izboljšanje tega 

področja. Predvsem bi bilo potrebno razmisliti o organizacijskem vidiku usposabljanja glede 

na populacijo učencev, ki se šola v osnovni šoli s PP z NIS in o tem, kako notranje motivirati 

učitelje za izobraževanje o usposabljanju ter kasneje za samo izvajanje usposabljanja. S 

predstavljenimi rezultati in magistrskim delom pa prav tako pripomoremo k ozaveščanju o 

pomenu prometne vzgoje in strokovnim delavcem nudimo strokovno podporo na teoretičnem 

in praktičnem področju usposabljanja. Hkrati pa magistrsko delo opozarja na šolsko dejavnost, 

kateri bi bilo potrebno na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike posvečati 

pozornost, saj je za osebe z LMDR velikega pomena, ker prispeva k njihovi samostojnosti. Z 

ugotovitvami lahko pripomoremo k razvoju didaktike družboslovja za osebe s posebnimi 

potrebami, ozaveščanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o področju kolesarskih 

izpitov za osebe z LMDR in motiviramo k pridobivanju kompetenc, ki so za usposabljanje 

učencev za kolesarski izpit potrebne. Izsledke naše raziskave bomo posredovali tudi 

institucijam, ki so odgovorne za področje kolesarskih izpitov v osnovni šoli. Kljub temu pa je 

potrebno pri celotni prometni vzgoji misliti na učence oz. otroke in jim nuditi priložnosti za 

učenje na vsakem koraku.  
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6 PRILOGE 

6.1 Učni cilji iz učnih načrtov za Prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki zadevajo prometno vzgojo 

PREDMET CILJ 

SLOVENŠČINA 1. in 2. razred 

 »Berejo« naslikane zapovedi, prepovedi in opozorila iz 

svojega okolja (npr. prometne znake in druge preproste 

piktograme) (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program 

z nižjim izobrazbenim standardom: slovenščina, b. d.). 

SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

1. razred 

 Pazi in spozna prometne poti v okolici šole (prehod za pešce, 

semafor), 

 spozna za pešce pomembne prometne znake v okolici šole, 

 spozna pomen vidnosti v prometu, 

 pozna pomen nošenja rumene rutice in kresničke, 

 spozna pravila skupinske hoje na sprehodih, 

 spozna obnašanje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih 

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom za predmet spoznavanje okolja, b. 

d.). 

 

2. razred 

 Pozna pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih, 

 pozna nekatere prometne znake, ki jih srečuje na svoji poti v 

šolo, 

 spozna nevarnosti prometa v različnih vremenskih situacijah, 

 utrjuje znanje o varni poti v šolo in pozna pomen nošenja 

svetlih oblačil, kresničke in drugih odsevnih sredstev (Učni 

načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom za predmet spoznavanje okolja, b. 

d.). 
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3. razred 

 Pozna različna prometna sredstva (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet spoznavanje okolja, b. d.). 

GOSPODINJSTVO 5. razred 

 Uporabljajo torbico z odsevniki zaradi varnosti v prometu 

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom: gospodinjstvo, b. d.). 

NARAVOSLOVJE 5. razred 

 Ugotovijo, da je za varnost prometa pomembno, da vsak 

udeleženec opazi druge, da drugi opazijo njega in da vsakdo 

izve za namero drugega, 

 vedo, čemu rabi signalna oprema vozil in pešcev ter prometni 

znaki, 

 utemeljijo pomen varnostne čelade pri vožnji s kolesom ter 

pripenjanja varnostnega pasu v avtu, 

 obvladajo tehniko vožnje s kolesom (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet naravoslovje, b. d.). 

DRUŽBOSLOVJE 5. razred 

 Spoznajo varne poti do šole, 

 spoznajo udeležence v prometu (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet družboslovje v drugem triletju, b. d.). 

 

6. razred 

 Spoznavajo vlogo prometa in komunikacij pri vse večji 

povezanosti med ljudmi, 

 Spoznavajo, kako smo ljudje v pokrajini povezani (telefon, 

promet, računalniki, pošta), 

 primerjajo nekdanji promet in komunikacije z današnjim 

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim 



65 

 

izobrazbenim standardom za predmet družboslovje v drugem 

triletju, b. d.). 

 

7. razred 

 S pomočjo tematskega zemljevida opiše lego Slovenije z 

vidika odprtosti in prehodnosti v prometnem smislu, 

 našteje vrste prometa in opredeli njihove prednosti in 

pomanjkljivosti glede na onesnaževanje okolja, 

 pokaže na zemljevidu najpomembnejše cestne prometne 

povezave na ozemlju Slovenije (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet družboslovje v tretjem triletju, b. d.). 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

5. razred 

 Učenec pokaže in opiše nevarna mesta v okolici šole, 

 opiše ravnanje na nevarnih mestih, 

 sodeluje pri izdelavi varnostnega načrta, 

 navaja se na delo v skupini, 

 razloži varnostni načrt, 

 utemelji ravnanje na nevarnih mestih (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet tehnika in tehnologija, b. d.). 

 

6. razred 

 Učenec opiše nevarna mesta v okolici šole, 

 opiše ravnanje na nevarnih mestih, 

 utemelji ravnanje na nevarnih mestih, 

 pozna in razloži pomen prometnih znakov v okolici šole, 

 utemelji uporabo varnostne čelade pri vožnji s kolesom, 

 spozna možne posledice vožnje brez varnostne čelade, 

 prilagodi pasove na čeladi v času uporabe, 

 našteje varnostno opremo kolesa, 

 pozna namen in delovanje varnostne opreme na kolesu, 
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 preveri delovanje varnostne opreme (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet tehnika in tehnologija, b. d.). 

 

7. razred 

 Učenec pokaže in opiše nevarna mesta v okolici šole, 

 pokaže in opiše pomen prometnih znakov v okolici šole, 

 opiše ravnanje na nevarnih mestih, 

 utemelji pomen uporabe varnostne čelade pri vožnji s 

kolesom, 

 našteje varnostno opremo kolesa, 

 razloži vlogo in namen varnostne opreme kolesa, 

 spozna osnovna vzdrževalna dela na kolesu in varnostni 

opremi kolesa, 

 našteje osnovna določila prometnega kodeksa, 

 uri se v spretnostni vožnji na poligonu (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet tehnika in tehnologija, b. d.). 

 

8. razred 

 Učenec našteje varnostno opremo kolesa, 

 razloži vlogo in namen varnostne opreme kolesa, 

 opravi osnovna vzdrževalna dela na kolesu in varnostni 

opremi kolesa, 

 našteje osnovna določila prometnega kodeksa, 

 uri se v spretnostni vožnji na poligonu (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet tehnika in tehnologija, b. d.). 

 

9. razred 

 Učenec našteje varnostno opremo kolesa z motorjem, 

 razloži vlogo in namen varnostne opreme kolesa z motorjem, 

 našteje osnovna določila prometnega kodeksa, 
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 uri se v spretnostni vožnji na poligonu (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet tehnika in tehnologija, b. d.). 

 

6.2 Vprašalnik za učitelje, ki v osnovnih šolah s PP z NIS izvajajo 

usposabljanje za kolesarski izpit 

 

KOLESARSKI IZPIT V PRILAGOJENEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 

STANDARDOM 

 

Spoštovani! 

 

Sem Nuša Korošec, študentka druge stopnje študija specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

V okviru svojega magistrskega dela želim raziskati področje kolesarskih izpitov v osnovnih 

šolah, ki izvajajo Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V ta 

namen Vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. Vaše sodelovanje bo povsem 

anonimno, podatki pa bodo uporabljeni izključno za namene raziskave. Že v naprej se Vam 

zahvaljujem za Vaše sodelovanje. 

 

Lepo Vas pozdravljam, 

 

Nuša Korošec 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Spol: 

 moški 

 ženski 

 

2. Smer izobrazbe: 

 specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog 

 inkluzivni pedagog 

 razredni učitelj 
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 specialno-pedagoška dokvalifikacija 

 drugo: ___________________________________ 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

 srednja šola 

 višja 

 univerzitetna (1. stopnja) 

 univerzitetna (2. stopnja) 

 doktorat ali magisterij znanosti 

 

4. Delovne izkušnje: 

 do 5 let 

 6-10 let 

 11-20 let 

 21-30 let 

 nad 31 let 

 

5. Delovno mesto: 

 razredni učitelj 

 predmetni učitelj 

 

6. Kot razredni učitelj v poučujem: 

 1. razred 

 2. razred 

 3. razred 

 4. razred 

 5. razred 

 6. razred 

 drugo: _____________________ 

 

7. Kot predmetni učitelj poučujem (možnih je več odgovorov): 
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 slovenščino 

 matematiko 

 angleščino 

 družboslovje 

 naravoslovje 

 tehniko in tehnologijo 

 šport 

 glasbeno umetnost 

 likovno umetnost 

 gospodinjstvo 

 

8. Za izvedbo kolesarskega izpita v OŠ sem se izobraževal/a na (možnih je več odgovorov): 

 TEORETIČNIH izobraževanjih Zavoda RS za šolstvo 

 PRAKTIČNIH izobraževanjih Zavoda RS za šolstvo 

 se nisem izobraževal 

 drugo: __________________________________ 

 

9. V osnovni šoli s Prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom izvajam 

kolesarski izpit, ker: 

1. rad/a kolesarim. DA NE 

2. so bila takšna navodila vodstva. DA NE 

3. mi prinaša dodaten zaslužek. DA NE 

4. prispeva k mojemu strokovnemu razvoju. DA NE 

5. poučujem v razredu, v katerem se izvaja kolesarski izpit. DA NE 

6. je kolesarjenje kot gibanje za osebe z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju pomembno. 

DA NE 

7. prispeva k samostojnosti in neodvisnosti oseb z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

DA NE 
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8. prispeva k mobilnosti oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. DA NE 

 

9. Katero od naštetih metod dela izvajate pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit? 

(možnih je več odgovorov) 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 zapis 

 risanje 

 delo z besedilom 

 preverjanje 

 ocenjevanje 

 opazovanje 

 praktično izvajanje 

 

10. Katere od naštetih oblik dela izvajate pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit? 

(možnih je več odgovorov) 

 frontalna oblika 

 individualna oblika 

 delo v parih 

 skupinska oblika 

 

11. Pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit uporabljam naslednje prilagoditve (možnih je 

več odgovorov): 

 diferenciacija zahtev 

 individualno reševanje teoretičnega preizkusa 

 individualna vožnja s kolesom 

 prilagajanje gradiva 

 bralec pri reševanju teoretičnega preizkusa 

 podaljšan čas reševanja teoretičnega preizkusa 

 prilagojene razdalje med ovirami na spretnostnem poligonu 
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 drugo: ______________________________________________ 

 

12. Prilagoditve pri izvajanju usposabljanja za kolesarski izpit ima posamezen učenec 

načrtovane in zapisane v svojem individualiziranem programu. 

 Da. 

 Ne. 

 

13. Pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit uporabljam naslednje pripomočke (možnih je 

več odgovorov): 

 kolo 

 delovni zvezek 

 SIO portal Kolesar 

 talne aplikacije 

 didaktični material (prometni znaki, plakati …) 

 kolesarska čelada 

 lastni delovni listi 

 spretnostni poligon 

 prometni poligon 

 izobraževalni program S kolesom v šolo – vaje iz učnih vsebin 

 drugo: ___________________________ 

 

14. Pri katerih od naštetih vsebin se čutite kompetentne pri usposabljanju učencev za 

kolesarski izpit? (možnih je več odgovorov) 

 varno kolo 

 prometni znaki 

 vloga policista 

 vožnja s kolesom 

 upoštevanje pravil 

 mimovožnja in prehitevanje 

 zavijanje 

 prehod čez železniško progo 
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15. S katerimi prednostmi se kot učitelj srečujete pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit? 

(možnih je več odgovorov) 

 število koles, ki jih zagotavlja šola 

 zmanjšano število učencev pri vožnji v prometu 

 SIO portal Kolesar 

 možnost izposoje spretnostnega poligona 

 večja motivacija učencev, ker je kolesarski izpit (praktični del) izbiren 

 možnost utrjevanja teoretičnega in praktičnega znanja pri interesni dejavnosti 

 sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki oz. institucijami (Zavod RS za šolstvo, policija, 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 

 drugo: _________________________________ 

 

16. S katerimi ovirami se kot učitelj srečujete pri usposabljanju učencev za kolesarski izpit? 

(možnih je več odgovorov) 

 nemotiviranost učencev, ker so teoretični del ter spretnostni in prometni poligon 

obvezni za vse učence 

 pomanjkanje strokovnega znanja za izvajanje usposabljanja 

 neizpravna kolesa 

 premalo število koles 

 zagotavljanje spretnostnega in prometnega poligona 

 zmogljivost učencev 

 razpršenost učne snovi o prometu med različne šolske predmete 

 neskladje med zahtevanim znanjem v teoretičnem preizkusu in znanjem, ki je 

predvideno v učnih načrtih Prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom 

 časovna organizacija – vezanost na šolski avtobus in druge prevoze 

 nesodelovalnost zunanjih strokovnjakov oz. institucij (Zavod RS za šolstvo, policija, Svet 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 

 drugo: _________________________________ 
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17. Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 2 pomeni se v glavnem ne strinjam, 

3 pomeni se ne morem odločiti, 4 pomeni se v glavnem strinjam in 5 pomeni se popolnoma 

strinjam, ocenite naslednje povedi. 

 

1. Kot učitelj se čutim kompetentnega za izvajanje 

usposabljanja za kolesarski izpit. 

1 2 3 4 5 

2. Učenci so pri pridobivanju teoretičnega znanja o prometu 

med poukom uspešni in to izkazujejo na teoretičnem 

preizkusu. 

1 2 3 4 5 

3. Učenci so pri opravljanju spretnostnega poligona uspešni. 1 2 3 4 5 

4. Učenci so pri opravljanju prometnega poligona uspešni. 1 2 3 4 5 

5. Učenci so pri opravljanju kolesarskega izpita uspešni. 1 2 3 4 5 

 

6.3 Smernice  

 

SMERNICE ZA NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA USPOSABLJANJA 

ZA KOLESARSKI IZPIT V OSNOVNI ŠOLI S PP Z NIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ 

USPOSABLJANJE 
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Smernice za nadaljnji razvoj področja usposabljanja za kolesarski izpit smo oblikovali v obliki 

hiše. Učitelj predstavlja temelj, saj je od njega odvisno, kako se bo pripravil na izvajanje 

usposabljanja in kako se bo samo usposabljanje izvajalo. 

 

Pregled posameznih področij smernic 

 

 

CILJ: 

- uporaba SIO portala za opravljanje 

teoretičnega dela kolesarskega izpita; 

- ponuditi teoretične preizkuse v 

madžarščini in italijanščini za osnovne 

šole s PP z NIS, ki se nahajajo na 

dvojezičnih območjih;  

- uskladiti urnik učencev in učitelja za 

izvajanje usposabljanja za kolesarski 

izpit; 

- zagotoviti zadostno število izpravnih 

koles; 

- uskladiti vsebine učnih načrtov in 

zahteve na teoretičnem delu 

kolesarskega izpita; 

- uporaba obvezne opreme kolesa pri 

usposabljanju učencev za kolesarski 

izpit; 

 

STRATEGIJE: 

- na izobraževanjih seznaniti izvajalce 

usposabljanja za  kolesarski izpit s SIO 

portalom Kolesar in njegovimi 

možnostmi; 

- obvestiti ZRSŠ o potrebi po 

dvojezičnosti; 

- pred začetkom šolskega leta uskladiti 

urnik izvajalca usposabljanja za 
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kolesarski izpit z urnikom razreda, v 

katerem se le-to izvaja in omogočiti 

več strnjenega časa za vožnjo na 

prometnih površinah; 

- s pomočjo donacij, projektov ali 

lastnega denarja omogočiti zadostno 

število koles za usposabljanje; 

- pred začetkom usposabljanja za 

kolesarski izpit preveriti izpravnost 

koles; 

- s prenovo učnih načrtov za 

slovenščino, spoznavanje okolja, 

družboslovje, naravoslovje, 

gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo 

uskladiti vsebine, ki se zahtevajo na 

teoretičnem preizkusu kolesarskega 

izpita. 

 

CILJI: 

- ozavestiti ravnatelje, da je šola dolžna 

ponuditi usposabljanje za kolesarski 

izpit; 

- ozavestiti ravnatelje in učitelje, da je 

izobrazba za izvajanje usposabljanja za 

kolesarski izpit zakonsko zahtevana; 

- učitelji se za izvajanje usposabljanja za 

kolesarski izpit odločajo zaradi 

notranje motivacije; 

- ozavestiti učitelje, da morajo biti 

prilagoditve usposabljanja za 

kolesarski izpit zapisane v učenčevem 

individualiziranem programu. 

STRATEGIJE: 
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- predstavitev koncepta Usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit na 

srečanju ravnateljev osnovnih šol s PP 

z NIS; 

- predstavitev koncepta Usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit na 

pedagoški konferenci; 

- predstavitev pomena prometne vzgoje 

in usposabljanja za kolesarski izpit za 

osebe z LMDR; 

- ugotoviti, katere učitelje predstavljena 

tematika podrobneje zanima in bi si jo 

želeli izvajati;  

- izbira učitelja ali več učiteljev, ki se 

bodo na račun osnovne šole s PP z NIS 

izobrazili za usposabljanje učencev za 

kolesarski izpit; 

- predstavitev koncepta Usposabljanja 

za vožnjo kolesa in kolesarski izpit na 

pedagoški konferenci, kjer je 

definirano, da morajo prilagoditve biti 

zapisane v individualiziranem 

programu. 

 


