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Na podlagi določil 56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 

59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 

81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013), 49. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno 

besedilo (Ur. l. RS št. 16/2007; 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 

(Ur. l. RS št. 66/2007), se sprejmejo  

 

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). Dežurni učitelj nadzoruje tudi učence, ki čakajo 

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

dejavnosti zunanjih izvajalcev. 

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

se ne zadržujejo (sprehajajo) prosto po šoli. Učenci vozači so dolžni po pouku uporabiti prvi 

možni prevoz. 

Varstvo vozačev traja od konca zadnje ure učenca do odhoda zadnjega avtobusa (oz. kombija) 

in poteka v zgornji avli ali v  učilnici, ki jo določi dežurni učitelj. 

Vsi učenci se morajo pred varstvom javiti dežurnemu učitelju, da jih evidentira.  

Učenci vozači od 6. do 9. razreda se lahko zadržujejo po kosilu pod vodstvom dežurnega 

učitelja tudi na zunanjih površinah (igrišče), o ustreznosti presodi dežurni učitelj. 

Jutranje varstvo vozačev poteka v prostorih, ki jih določi dežurni učitelj. 

Dežurnemu učitelju pri varstvu vozačev pomagata dežurna učenca 9. razreda. 

 

2. Oznake in vozni red 

Obvestila o varstvu učencev vozačev za učence in starše ter vozni red se nahajajo na oglasni 

deski. 

Vsem učencem vozačem podajo razredniki ob začetku šolskega leta ustna navodila glede 

organizacije varstva vozačev. 

Vidne oznake z relacijo vožnje morajo biti tudi na avtobusih in kombijih. 

 

3. Evidenca 

Učenec, ki pride v varstvo vozačev, se mora zglasiti pri dežurnem učitelju, ki ga vpiše  oz. 

zabeleži njegovo prisotnost. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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Učencem v varstvu vozačev ni dovoljeno vse, kar ogroža varnost učencev, delavcev ter 

obiskovalcev šole in hkrati ni v skladu s kulturnim obnašanjem. 

 

V varstvu vozačev je prepovedano uporabljati mobilni telefon in druge avdio-vizualne 

naprave. Učenec lahko telefon v nujnih primerih uporabi z dovoljenjem dežurnega učitelja na 

za to določenem mestu. V primeru kršitve dežurni učitelj telefon zaseže in ga odnese 

ravnateljici oz. v tajništvo šole. 

 

6. Zapuščanje varstva vozačev 

Po končanem pouku in drugih VIZ dejavnostih morajo učenci nevozači domov, vozači  pa v 

organizirano varstvo, kjer so dolžni upoštevati pravila varstva vozačev. Učenci vozači smejo  

v času organiziranega varstva zapustiti šolski prostor  samo v spremstvu staršev ali zakonitih 

zastopnikov .  

Odhajanje iz šole je dovoljeno le z dovolilnico za izhod, izdano  na podlagi pisne vloge 

staršev oz. zakonitih skrbnikov. Starši oz. zakoniti skrbniki oddajo vlogo za izdajo dovolilnice  

za izhod razredniku oz. v tajništvu šole. S tem prevzamejo tudi odgovornost za čas, ko je 

učenec zapustil varstvo vozačev z dovoljenjem staršev oz. zakonitih skrbnikov.  

Dovolilnica je veljavna eno šolsko leto oz. do preklica. 

Učenci vozači, ki so pridobili dovolilnico za izhod iz šole, jo morajo ob koncu šolskega leta 

vrniti razredniku. 

 

7. Vstopanje na avtobus ali kombi 

Pred odhodom avtobusa ali kombija se učenci vozači od 6. do 9. razreda zberejo pod 

nadstreškom pred garderobo druge triade. Učenci prve in druge triade se zberejo na mestu, ki 

ga določi dežurni učitelj oz. učitelj podaljšanega bivanja. Vstopanje na avtobus ali kombi 

poteka po navodilih dežurnega učitelja. Pri vstopanju imajo prednost učenci, ki imajo 

popoldanske dejavnosti, sledijo jim mlajši učenci. Učenci, ki imajo popoldanske dejavnosti 

prinesejo razredniku pisno obvestilo staršev oz. zakonitih zastopnikov. Pri vstopanju na 

prevoz je prepovedano vrivanje v kolono. V začetku šolskega leta se med učenci 9. razreda 

določijo tutorji, ki prevzamejo skrb za varen vstop prvošolčkov oz. učencev prve triade na 

avtobus ali kombi.  

 

8. Pravila na avtobusu ali kombiju 
Pravila lepega vedenja veljajo tudi na avtobusu ali kombiju. Učenci morajo upoštevati 

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 Pravila o varstvu učencev vozačev in navodila dežurnih 

učiteljev ter vseh ostalih zaposlenih na šoli. 

 

10. Kršenje pravil 

V primeru kršitve Pravila o varstvu učencev vozačev dežurni učitelj obvesti razrednika, v 

primeru težje kršitve pa tudi vodstvo šole. Razrednik v dogovoru z dežurnim učiteljem 

po Vzgojnem načrtu in Pravilih šolskega reda izreče ustrezen ukrep in obvesti starše oz. 

zakonitr zastopnike. 
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11. Dopolnitve pravil 

Učenci, starši in učitelji lahko predlagajo spremembe in dopolnitve Pravil o varstvu učencev 

vozačev v svetu šole, na svetu staršev, v skupnosti učencev šole, na strokovnih aktivih. 

 

12. Končne določbe 

 

Ta Pravila o varstvu vozačev začnejo veljati in se uporabljati 7. novembra 2016. 

 

 

Rimske Toplice, 28. 10. 2016                                                                 Ravnateljica: 

                                                                                                              ga. Manica Skok 


