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Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 –UPB 3 in 
102/07) in 91., 94., in 102. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 133-06-UPB 4, 37-08-UPB-1E) je Svet zavoda OŠ Pohorskega bataljona 
Oplotnica na 4. redni seji dne, 30. 9. 2010 sprejel PRAVILA O ŠOLSKIH PREVOZIH. 

V občini Oplotnica se šolski prevozi organizirajo v skladu z določili Zakona o varnosti 
cestnega prometa in z določili šolske zakonodaje. Cilj je varen, učinkovit in 
racionalen prevoz učencev. Organizacija prevozov otrok v šolo se usklajuje z OŠ 
Pohorskega bataljona Oplotnica, občino Oplotnica, Občino Slovenska Bistrica in 
prevozniki. 

 

PRAVILA ZA OBNAŠANJE ŠOLARJEV NA ŠOLSKEM AVTOBUSU 

 

1. člen 

Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom na 
postajališču in pri vstopu v vozilo: 

-pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila, 
- stojijo vsaj tri korake od roba cestišča, 
- se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti, 
- počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop, 
- pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd., 
- vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni lahko vidijo njega, 
- se pred prečkanjem ceste ustavijo pred vozilom in se prepričajo, da je 
prečkanje varno, tako da pogledajo levo-desno-levo, 
- voznika obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati, 
- učenci 1. razreda čakajo na avtobus na vstopni postaji v spremstvu odraslih 
oseb oz. oseb starejših od 10 let, ki jih počakajo na izstopni postaji. 
 
 

2. člen 
 

Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom med 
vožnjo: 

- pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen, 
-šolske torbice držijo na kolenih ali pod sediščem, 
- vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje, 
- ne smejo motiti voznika, 
- ne smejo stati ali hoditi na premikajočem vozilu,  
- morajo poslušati in slediti navodilom voznika, 
- ničesar ne smejo dajati skozi okno (rok, nog, glave, šolske torbe ipd.), 
- ne smejo vpiti in se prerivati. 
 



3. člen 
 

Kršitev pravil obnašanja šolarjev, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali 
kombiniranim vozilom 

 
V primeru, da učenci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih pravil, ima voznik pravico 
ustaviti vozilo in prepovedati uporabo šolskega prevoza oz. zahtevati spremstvo 
staršev, ki so v skladu z 6. odstavkom 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 
odgovorni za otrokovo varnost in mu udeležbo v cestnem prometu lahko dovolijo 
šele, ko se otrok odgovorno obnaša. 
Odgovorno obnašanje v tem primeru pomeni upoštevanje zgoraj dogovorjenih pravil 
šolskega prevoza. 
Prepoved vožnje voznik izvede tako, da vozilo ustavi na primernem mestu in pokliče 
kontaktno osebo na šoli. Šola pokliče starše otroka in jih obvesti, kje je ustavljeno 
vozilo, na katerem morajo prevzeti svojega otroka zaradi neprimernega vedenja in s 
tem ogrožanja varnosti prevoza. Ko starši pridejo po otroka, se prevoz nadaljuje, 
naslednji dan pa se na šoli sestanejo vsi vpleteni in se dogovorijo o nadaljnjih 
sankcijah, v kolikor so te potrebne. 

 

4. člen 

Predhodne in končne določbe 

Navedena pravila veljajo tudi v primeru avtobusnih prevozov na ekskurzijah, športnih 
dnevih … V tem primeru je vstopna postaja tudi končna postaja. 

Pravila o šolskih prevozih pričnejo veljati po sprejemu na Svetu zavoda. 

 

 

 

 

V Oplotnici, 30. 9. 2010 

Št.: 228/10 

 

Ravnatelj                                                                     Predsednik Sveta zavoda 
Matjaž Vrtovec                                                     OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica                                                       
                                                                                            Janez Gumzej 


