
Osnovna šola Frana Kranjca Celje 

Celje, 8. maj 2015          

 

Spoštovani starši, 

 

naša šola ima zaradi nevarnih poti v šolo odobrene šolske prevoze, ki jih financira Mestna 

občina Celje, izvaja pa prevoznik Izletnik Celje, d.d. Zjutraj je v šolo organizirana ena vožnja 

šolskih prevozov iz vseh smeri, domov pa odpeljejo tri vožnje, časovno prilagojene zaključku 

pouka oz. dejavnosti na šoli. 

 

Šola je kot nadstandardno storitev upela pridobiti tudi spremljevalko - delavko iz javnih del, 

ki spremlja vozače na poti iz šole do šolske avtobusne postaje. 

 

Učenci so do vožnje s šolskimi prevozi upravičeni na osnovi seznamov, ki jih Izletniku 

posreduje šola. Zato potrebujemo vaše prijave. 

 

Prosimo, da natančno izpolnete prijavnico in jo vrnete razredniku do 18.5.2015.  

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKI PREVOZ 6-9 za šolsko leto 2015 – 2016 

 

Na šolski prevoz prijavljam svojega otroka 

…...………….................................................………  razred (letos): ............... 

 

Relacija in čas prevoza domov 
(ustrezno obkrožite in dopišite podatek) 

 

a) Avtobus Selce – Skalna klet, domov predvidoma s/z …… vožnjo. 

b) Avtobus Zagrad, domov predvidoma s/z …… vožnjo. 

c) Avtobus Tremerje - Košnica, domov predvidoma s/z …… vožnjo. 

d) Kombi Sp. Košnica 

e) Kombi Anski vrh 

f) Kombi Zvodno - Tlačan 

g) Kombi Plata – Pečovnik 

h) Kombi Pečovnik – Celjska koča 

i) Kombi Lovska koča – Zg. Polule 

 

Predvideni prevozi 

domov: 

 

1. vožnja: 12.35 (12.50) 

2. vožnja: 13.40 

3. vožnja: 14.30 

Kombiji: 14.25-14.45 

 

Otrok bo imel v šoli kosilo (po urniku kosil):   DA NE    
(ustrezno obkrožite)    

 
 

Datum: ……………………                Podpis staršev: …………………………. 
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 Do šolskih prevozov so upravičeni učenci, ki imajo nevarno pot v šolo in oddajo izpolnjeno prijavo na šolski prevoz. 

 Poleg šolskih avtobusov imamo dodatno organizirane še kombije. Za prevoz z njimi je poleg prijave obvezna še pisna vloga, 

naslovljena na  ravnateljico.  

 Učenec se lahko vozi samo v tisto smer, za katero je prijavljen. Samovoljne spremembe smeri prevozov niso dovoljene. 

 Do odhoda domov s šolskimi prevozi morajo učenci  počakati v varstvu vozačev (VV), ki je organizirano posebej zanje. 

 Za vozače s kombiji, ki pridejo v šolo pred 7.50,  je v šoli še posebej organizirano jutranje VV. 

 Učenci odhajajo domov čim prej po opravljenih obveznostih v šoli. Vsako spremembo odhoda najavijo učitelju v VV. 

 Učenci so na poti do šolske avtobusne postaje in na prevoznih sredstvih dolžni upoštevati splošna varnostna pravila in navodila 

spremljevalke oz. voznika. 

 Brez prijave se učenec ne more voziti s šolskimi prevozi. Če potreba po prevozu nastane kasneje med šolskim letom, se morajo 

starši o možnosti vključitve pogovoriti z vodstvom šole. 


