
PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM 

 

Med vsako vožnjo s šolskim avtobusom morajo učenci imeti pri sebi letno avtobusno 

vozovnico (v primeru nesreče je to dokaz, da ste bili na avtobusu, istočasno pa ste z njo 

zavarovani). 

 

1. Učenci vozači od 1. do 5. razreda čakajo do odhoda avtobusa v varstvu vozačev. 

2. Dežurni učitelj otrok do 5. razreda vozače odpelje postajališče za stavbo dve, kjer z 

njim v koloni počakajo na prihod avtobusa.  

3. Učenci vozači iz stavbe tri, počakajo avtobus pred njihovo stavbo. Nanje popazi    

4. dežurni učitelj iz stavbe tri. 

5. Ko pripelje avtobus, učenci brez prerivanja počakajo, da se avtobus ustavi, da voznik 

odpre vrata in  dovoli vstop. 

6. V avtobus najprej vstopajo učenci prvega razreda, nato drugega, tretjega…. 

7. Učenci prvega razreda sedijo na prvih sedežih, drugega za njimi in tako naprej. 

8. Na postajališčih, kjer ni pločnika, morajo učenci po izstopanju iz avtobusa počakati, 

da avtobus odpelje in šele nato nadaljujejo svojo pot. 

9. Če avtobus stoji na postajališču in učenci želijo prečkati cesto na mestu, kjer ni 

pločnika, morajo cesto vedno prečkati pred avtobusom. Ustaviti se morajo pred robom 

avtobusa in se s pogledom levo-desno-levo prepričati, da je prečkanje varno. 

10. Učenci ali starši so dolžni obvestiti šolo o neprimernem obnašanju posameznih 

učencev, ki ogrožajo varnost na avtobusu. 

 

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU 

 

Z neprimernem obnašanjem na avtobusu lahko učenci ogrožajo varnost sebe in ostalih, zato je 

obvezno, da upoštevajo naslednja pravila obnašanja: 

 

1. Upoštevati morajo voznikova navodila. 

2. Vozniku so, na njegovo željo, dolžni pokazati letno avtobusno karto. 

3. Tam, kjer je varnostni pas vgrajen, so ga dolžni uporabljati. 

4. Med vožnjo ne smejo motiti voznika. 

5. Med vožnjo, morajo na avtobusu učenci sedeti. 

6. Na avtobusu ne smejo kričati in se sprehajati. 

7. Če sedežev ni dovolj prostih, je prepovedano imeti šolsko torbo na praznem sedežu. 

Prav tako je prepovedano zadrževati prazen sedež. 

8. Mlajši učenci morajo na avtobusu sedeti v sprednjem delu, starejši pa v zadnjem delu 

avtobusa.                                 

9. Do učencev, voznika in starejših oseb se morajo obnašati spoštljivo. 

10. Med vožnjo ne smejo uživati hrane in pijače. 

 

Zaradi varnosti ostalih učencev, učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in 

obnašanja na avtobusu, lahko šola, v dogovoru s starši in prevoznikom, za določen čas 

prepove vožnjo s šolskim avtobusom.  

Učenci, ki bodo na avtobusu delali namerno škodo, bodo za nastalo škodo finančno 

odgovarjali. Avtoprevoznik bo ocenil nastalo škodo, ki jo bodo starši ali skrbniki 

poravnali. 

 

                                                                                                         Ravnatelj 

                                                                                                     Vladimir Bačič 



OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 
 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

Podpisani starš/skrbnik učenca/ke______________________________, _________ razreda 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, s podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s PRAVILI ZA 

UČENCE VOZAČE, ki so navedena na hrbtni strani te IZJAVE. 

 

       

        Podpis starša/skrbnika: 

 

 

       _______________________________ 

 

 

 

Podpisani učenec/ka potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili. Pravila čakanja na avtobus in 

obnašanja na avtobusu bom upošteval/a in s tem pripomogel/a k varnosti vseh, ki se vozimo s 

šolskim avtobusom.  

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na avtobusu, lahko 

šola, v dogovoru s starši, za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom zaradi varnosti 

ostalih učencev. 

 

 

 

 

       Podpis učenca/ke: 

 

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ajdovščina, dne 1. 9. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


