
Na podlagi določil 8. odstavka  56. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/2007, 
107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF), 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, 63/2013 in 46/2016) 

ter Odloka o ustanovitvi  javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave PN, št. 15/97, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 1/99, Ur. l. RS št. 112/07, 
Ur. l. RS, št. 36/2010) ter organizacijskega koncepta  podaljšanega  bivanja in različnih oblik 

varstva učencev v devetletni osnovni šoli, ki ga je pripravila delovna skupina,   
ravnateljica Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica Ester Juriševič    

 

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 nadaljevanje pouka ali dejavnosti. Šola ne zagotavlja varstva učencem 
nevozačem, ki čakajo na trening ali druge dejavnosti zunanjih izvajalcev. 

 Varstvo vozačev (v nadaljevanju VV) traja od 11.05 do odhoda zadnjega avtobusa (oz. 
kombija) in poteka v učilnici angleščine/VV, na dvorišču ali igrišču pred šolo ter v 
parku ob šoli. Učenci se zadržujejo tudi na hodniku ob glavnem vhodu/v tako 
imenovani ladji, v primeru slabega vremena tudi v pritličju na rdečem hodniku.  

 ŠOLSKA OKOLICA 

a. šolsko dvorišče  
              b. šolski park do ceste(Župančičeva ulica), modre hiše in parkirišča 

c. šolsko igrišče  
d. šolski vrt 
e. za šolo pri zadnjem vhodu v šolo se učenci  brez spremstva učitelja ne smejo 

nahajati. 
    šolski prostor OŠ Dragotina Ketteja  

 



Po končanem pouku oz. dejavnosti so učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusi, vključeni v VV. 

Ostali učenci gredo takoj po pouku domov, razen v primeru čakanja na kosilo. Učenci od 6. 

do 9. razreda smejo na kosilo od 12.30 dalje. V času od 12.00 do 12.30 imajo prednost pri 

kosilu učenci razredne stopnje.  V tem terminu gredo lahko izjemoma  na kosilo tudi starejši 

učenci, ki že pred 13. uro pričnejo z naslednjo šolsko dejavnostjo. Učitelj, ki dejavnost vodi, 

kuharici ali dežurni osebi v kuhinji pove razlog  predčasnega prihoda na kosilo. 

 

 Ob prihodu v VV se učenci javijo dežurnemu učitelju, ki  evidentira njihovo prisotnost 
po urah (beleženje v mapi). 

 V času VV učenci ne smejo zapuščati šolske okolice. Če učitelju VV predložijo 
dovoljenje staršev v pisni obliki, se izhod dovoli. Učitelj VV preda  prošnjo staršev za 
dovoljenje učenčeve kratke odsotnosti v VV učenčevemu razredniku. Učenci se lahko 
zadržujejo na šolskih igriščih, igralih, travniku, parku, v učilnici VV, na rdečem hodniku 
se zadržujejo le takrat, ko gredo na kosilo in ko v primeru slabega vremena  igrajo 
namizni tenis. Zadrževanje na modrem in zelenem hodniku ni dovoljeno. V mokrem 
vremenu se učenci sezujejo pred učilnico VV. 

 

2. Oznake in vozni red 

Na avtobusih morajo biti vidne oznake z relacijo vožnje. 
Vozni red je objavljen na spletni strani šole in v vetrolovu glavnega vhoda v šolo ter se nahaja 
v mapi dežurnega učitelja VV. Obvestila za učence in starše o VV se nahajajo na stekleni steni 
v vetrolovu. 
Vsi učenci vozači ob začetku šolskega leta prejmejo ustno informacijo z vsemi pomembnimi 
podatki  glede organizacije VV (ravnateljičin nagovor učencev po triletjih, razredna ura).  
Odhodi avtobusov se vrstijo med 12.45 in 14.30. Čas odhoda učenca je odvisen od trajanja 
pouka oz. drugih dejavnosti, v katere je učenec vključen. Načeloma gre učenec domov s 
prvim avtobusom po koncu pouka oz. dejavnosti. 
 

 Učenci pričakajo avtobus na avtobusni postaji, ki je zunaj šolskega prostora. Na 
avtobusni postaji je prisoten tudi dežurni učitelj VV. Na šolski avtobusni postaji 
veljajo pravila šolskega reda in pravila VV. 

 Na avtobusno postajo smejo učenci le ob dovoljenju učitelja (10 min pred odhodi 
prvega avtobusa, ko učitelj  pozove mlajše učence k odhodu na avtobusno postajo). 
Na avtobus vstopajo najprej mlajši učenci.  

 

2. Dejavnosti 
 

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

šolsko knjižnico oz. izvajajo dejavnosti, ki jih pripravi dežurni učitelj. Učenci se nahajajo na 
posameznih lokacijah VV le pod nadzorom in vednostjo dežurnega učitelja. 
 
 
 
 
 



 

3. Prepovedi 
 

Učenci vozači v času VV ne smejo zapuščati za to določenih prostorov brez vednosti 
dežurnega učitelja oz. se lahko nahajajo le tam, kjer določi dežurni učitelj.  

 Učenci, ki so doma v neposredni bližini šole, se vračajo na šolo le v primeru, ko imajo 
kasneje na šoli še kakšne druge obveznosti ali dejavnosti in obvezno s predhodno 
najavo in  vednostjo staršev, učitelja v VV in razrednika.  

 Odhajanje iz šole v času organiziranih šolskih dejavnosti  je prepovedano. 
 Učenci VV ne povzročajo hrupa, s katerim motijo pouk/dejavnosti, ki še potekajo. 

 V VV  je prepovedano uporabljati mobilni telefon in druge avdiovizualne naprave, kot 
velja v zapisu Pravil šolskega reda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Enaka pravila 
veljajo tudi na avtobusni postaji , kjer so učenci  (5 do 10 minut) pred odhodom 
avtobusa. 

 Učenec lahko telefon uporabi v nujnih primerih z dovoljenjem dežurnega učitelja in le 
v njegovi prisotnosti. V primeru kršitve dežurni učitelj telefon zaseže in ga odnese 
razredniku oz. v tajništvo šole. Telefon se vrne učenčevim staršem. 

 

5. Predčasno zapuščanje varstva vozačev 

Učenci vozači lahko v primeru, ko ne bodo šli na avtobus,  zapustijo prostor, namenjen VV, le 

v spremstvu staršev oz. 

njegovih zakonitih zastopnikov.  

Drugam gredo lahko le v izjemnih primerih, in sicer s pisnim dovoljenjem  staršev. 

  

6. Vstopanje na avtobus 
 

Pred odhodom avtobusa se učenci vozači zberejo pod ali ob nadstrešku in na avtobusni 
postaji.  
Pri vstopanju na avtobus imajo prednost mlajši učenci. Prepovedano je vrivanje v kolono. 
Učitelj je posebej pozoren na učence prvošolce, da se počutijo varne med starejšimi vrstniki 
in da vstopijo na ustrezni 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 VV dežurni učitelj obvesti razrednika. V primeru težje 

kršitve pa tudi vodstvo šole. Razrednik v dogovoru z dežurnim učiteljem ukrepa v skladu  s  
pravili šolskega reda. 
 

11. Dopolnitve pravil 
 

Učenci, starši in učitelji lahko predlagajo spremembe in dopolnitve pravil o VV na: 
 na skupnosti učencev šole  
 na strokovnih aktivih 

 na učiteljskem zboru 

 na svetu staršev in 

 svetu šole 

 

12. Končne določbe 
 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o varstvu učencev vozačev v OŠ 
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica z dne 30. 9. 2016. 
Ta pravila o varstvu učencev vozačev začnejo veljati in se uporabljati s potrditvijo na: 

 učiteljskem zboru dne 10. 4. 2018 

 na svetu staršev dne 18. 4. 2018 

 na svetu šole dne 19. 4. 2018 

 

 

Številka: 007-1/2018-2 

Ilirska Bistrica, 10. 4. 2018  
Ester Juriševič, ravnateljica 


