
Pravila o šolskih prevozih 
 

Navodila za lepo vedenje vozačev pred vožnjo: 

 

 pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila,  

 stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim zagotavlja varnost (dva koraka),  

 se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti,  

 počakajo, da se vozilo ustavi, odprejo vrata, ko 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 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 naj šolske torbice držijo na kolenih ali pod sediščem (ne na hrbtu ali na tleh).  

 
 

Navodila za lepo vedenje vozačev med vožnjo:  

 

 pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen,  

 vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje,  

 ne smejo motiti voznika, ne smejo vpiti in se prerivati,  

 ne smejo stati na premikajočem se vozilu ali hoditi po njem, razen pri prevozu v šolo in iz šole 

z linijskim prevozom,  

 poslušati in slediti morajo navodilom voznika,  

 ne smejo se nagibati skozi okno ... 

 

 

V primeru, da učenci ne bodo upoštevali zgoraj navedenih pravil, ima voznik pravico ustaviti vozilo in 

prepovedati uporabo šolskega prevoza oz. zahtevati spremstvo staršev, saj so starši v skladu s 6. 

odstavkom 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa odgovorni za otrokovo varnost.  Udeležbo v 

cestnem prometu mu lahko dovoli 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 obvesti otrokove starše, kje je vozilo ustavljeno, da prevzamejo svojega otroka, ki se je 

neprimerno vedel in s tem ogrožal varnost prevoza. Ko starši pridejo po otroka, se prevoz nadaljuje, 

naslednji dan pa se na šoli sestanejo vsi vpleteni in se dogovorijo o nadaljnjih sankcijah, če so te 

potrebne.  

Zgoraj zapisano je povzeto po 56. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB 3 in 

102/07) in 91., 92.,  94. in 102. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133-06-

UPB 4, 37-08-UPB-1E).  

 


