
Na podlagi določil 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/2007, 107/2010, 87/2011), 

49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/2007; 36/08, 

58/09, 64/09, 65/09, 20/11)  ter Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine 

Sevnica (Ur. l.  RS št. 46/2015), se sprejme 

 

PRAVILA O VARSTVU UČENCEV VOZAČEV 

 

1. Organizacija 

S temi pravili se ureja organizacija izvajanja oz. zagotavljanja varstva učencev, ki morajo čakati na 

organiziran prevoz (učenci vozači). Pod nadzor dežurnega učitelja sodijo tudi učenci, ki čakajo na 

izbirne vsebine. Šola ne zagotavlja varstva učencem, ki čakajo na trening ali druge dejavnosti zunanjih 

izvajalcev. 

Varstvo vozačev traja od 11.30 do odhoda zadnjega avtobusa (oz. kombija) in poteka v naravoslovni 

učilnici ali na ploščadi pred šolo, v primeru slabega vremena – v avli. O ustreznosti naravoslovne 

učilnice presodi dežurni učitelj (namočen teren, zasnežen teren, spolzek teren, …). Učenci vozači od 

6. do 9. razreda se lahko zadržujejo 6. šolsko uro pod vodstvom dežurnega učitelja v zadnji učilnici v 

pritličju (BKK) oz. na zunanjih površinah (igrišče) po presoji dežurnega učitelja. 

Po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih gredo učenci vozači v varstvo vozačev in se ne 

zadržujejo (sprehajajo) prosto po šoli. 

Učence vozače 1. razreda ob prihodu v šolo spremljajo razredniki do svojih garderob prvi mesec 

pouka. 

 

2. Oznake in vozni red 

Vozni red je objavljen na spletni strani šole.  Na avtobusih morajo biti vidne oznake z relacijo vožnje. 

Obvestila za  učence in starše o varstvu vozačev se nahajajo na panoju v avli šole. 

Vsi učenci vozači ob začetku šolskega leta prejmejo zgibanko z vsemi pomembnimi informacijami 

glede organizacije Varstva vozačev. 

3. Dejavnosti 

V času varstva vozačev učenci delajo domačo nalogo, igrajo družabne igre, berejo knjige, obiščejo 

šolsko knjižnico oz. izvajajo dejavnosti, ki jih pripravi dežurni učitelj. 

 

4. Prepovedi 

Učenci vozači v času varstva vozačev ne smejo zapuščati za to določenih prostorov brez vednosti 

dežurnega učitelja oz. se lahko nahajajo le tam, kjer določi dežurni učitelj. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821


Učencem v varstvu vozačev ni dovoljeno: 

 plezanje po drevju; 

 plezanje in posedanje na kovinski ograji; 

 zadrževanje na urejenih površinah v naravoslovni učilnici; 

 kepanje in obmetavanje z raznimi predmeti; 

 za učence od prvega do petega razreda ni dovoljeno odhajanje v trgovine, ker je nevarna 

prometna pot; 

 odhajanje iz šole v času organiziranih šolskih dejavnostih; 

 zadrževanje na pločniku in stopnicah, ki vodijo na dovoz za avtobuse. 

V varstvu vozačev je prepovedano uporabljati mobilni telefon in druge avdiovizualne naprave. 

Učenec lahko telefon v nujnih primerih uporabi z dovoljenjem dežurnega učitelja in ob njegovi 

prisotnosti. V primeru kršitve dežurni učitelj telefon zaseže in ga odnese razredniku oz. pomočniku. 

 

5. Zapuščanje varstva vozačev 

Učenci vozači lahko zapustijo prostor, ki je namenjen varstvu vozačev le v spremstvu staršev oz. 

njegovih zakonitih zastopnikov.  

Odhajanje iz šole v času varstva vozačev je dovoljeno le s posebno izkaznico, ki je podpisana s strani 

staršev. Izhod z izkaznico je dovoljen v trgovino TUŠ, knjižnico, knjigarno, pošto in zdravstveni dom. 

Drugam gredo lahko le v izjemnih primerih, s pisno prošnjo staršev.  

Učenec obvesti dežurnega učitelja o namenu odhoda ter mu izroči izkaznico. Učitelj zabeleži odhod v 
dnevnik. Po vrnitvi se učencu izkaznica vrne. Čas izhoda je omejen na 30 minut. 
 
Starši dobijo in oddajo vlogo za uveljavitev izhoda iz varstva vozačev v tajništvu šole in s tem 

prevzamejo tudi odgovornost za čas, ko je učenec zapustil varstvo vozačev z njihovim dovoljenjem. 

Dovoljenje za izhod velja eno šolsko leto oz. do preklica. Učencu se na podlagi vloge izda izkaznica, ki 

je veljavna, če ima žig za tekoče šolsko leto. 

Učenci lahko z vednostjo učitelja, brez posebne izkaznice odidejo le v trgovino Kruhek (varna 

prometna pot). 

6. Vstopanje na avtobus 

Pred odhodom avtobusa se učenci vozači zberejo v koloni nad stopnicami. Kolona se pomakne pod 

nadzorom učitelja do avtobusa šele, ko voznik ustavi avtobus in odpre vrata avtobusa; na znak 

dežurnega učitelja. 

Pri vstopanju na avtobus imajo prednost mlajši učenci. Prepovedano je vrivanje v kolono. Na začetku 

šolskega leta se med učenci 8. in 9. razreda določijo tutorji, ki prevzamejo skrb za varen vstop 

prvošolčkov na avtobus.  

 

 



7. Pravila na avtobusu 

Pravila lepega vedenja veljajo tudi na avtobusu. Učenci morajo upoštevati tudi določila Zakona o 

varnosti cestnega prometa (Ur. list št. 00/04) in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in 

vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok.  

 

9. Dolžnosti učencev vozačev 

Učenci vozači so dolžni upoštevati navodila dežurnih učiteljev in vseh ostalih zaposlenih na šoli.  

 

10. Kršenje pravil 

V primeru kršitve Pravilnika o varstvu vozačev dežurni učitelj obvesti razrednika. V primeru težje 

kršitve pa tudi vodstvo šole. Razrednik v dogovoru z dežurnim učiteljem izreče po Pravilih šolskega 

reda ustrezen ukrep in obvesti starše. Predlagani ukrepi: ponovna preučitev Pravilnika o varstvu 

učencev vozačev, ob ponavljajočih kršitvah odvzem izkaznice do konca šolskega  leta. 

 

11. Dopolnitve pravil 

Učenci, starši in učitelji lahko predlagajo spremembe in dopolnitve pravil o varstvu učencev v Svetu 

šole, na Svetu staršev, v Skupnosti učencev šole, na strokovnih aktivih. 

 

12. Končne določbe 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o varstvu učencev vozačev v OŠ Sava Kladnika 

Sevnica z dne 30. 9. 2015.  

Ta pravila o varstvu učencev vozačev začnejo veljati in se uporabljati 1. septembra 2017. 

 

Številka: 007-1/2017/3 

Sevnica, 29. 6. 2017                Ravnateljica  

                                                                                                                                     

Mirjana Jelančič, prof.   
 

 

 

 

 


