
Pravila obnašanja na šolskih prevozih 
 
Učenci: 
 
•    prihajajo na postajališče vsaj pet minut pred odhodom vozila; 
•    stojijo na pločniku ali vsaj tri korake od roba cestišča oz. postajališča; 
•    na postajališču mirno čakajo in se ne prerivajo; 
•    ob prihodu vozila počakajo, da se vozilo ustavi in da voznik odpre vrata ter jim 
dovoli vstop; 
•  v vozilo vstopajo mirno in v vrsti ter upoštevajo pravila bontona (pozdravljanje);  
•  vozniku pokažejo vozovnice (če so v uporabi); 
•  pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, torb in drugih predmetov;  
•  se vedno prepričajo, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega, voznika obvestijo, če 
jim je kaj padlo na cestišče, preden skušajo to pobrati; 
•   ne tekajo pred ali za vozilom, po izstopu pa vedno počakajo, da vozilo odpelje in 
šele nato varno nadaljujejo pot;  
•   učenci 1. razreda čakajo na postajališču v spremstvu odraslih oz. oseb starejših 
od 10 let, ki jih na izstopni postaji tudi počakajo. 
 
Obnašanje učencev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, med 
vožnjo  

Učenci: 
 
•    morajo biti pripeti z varnostnimi pasovi, kjer so ti vgrajeni;  
•    imajo šolske torbice in druge predmete na kolenih ali na tleh ob nogah;  
•    morajo sedeti na svojih sedežih, obrnjeni v smer vožnje;  
•    ne smejo motiti voznika pri vožnji;  
•    ne smejo stati ali hoditi po premikajočem se vozilu;  
•    morajo slediti navodilom voznika;  
•    ne smejo kričati ali se prerivati;  
•    ne smejo piti in jesti.  
 
Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču ali vozilu so dolžni poravnati 
starši. 
 
Obnašanje učencev vozačev ob prihodu v šolo in ob odhodu iz šole  
 
Učenci vozači po prihodu v šolo počakajo na pouk v za to namenjenem prostoru. Po 
končanem pouku počakajo na odhod šolskega avtobusa ali kombiniranega vozila v 
učilnici, kjer poteka varstvo vozačev, ali v oddelku podaljšanega bivanja ter se na 
postajališče vedno odpravijo po navodilih dežurnega učitelja. Samovoljno zapuščanje 
ali izostajanje iz varstva vozačev ni dovoljeno, v posebnih primerih pa morajo učenci 
dežurnemu učitelju vnaprej izročiti pisno obvestilo staršev o odsotnosti.


