
Priloga 2 k Pravilom šolskega reda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 
 
PRAVILA VARSTVA VOZAČEV 
 

1. ŠOLSKA OKOLICA 
a. šolski park do ceste, modre hiše in parkirišča 
b. šolski igrišči (nogometno in med dvema ognjema) 
c. šolski vrt 
d. za šolo (pri zadnjem vhodu) se učenci sami, brez spremstva ne smejo 

nahajati 
 

 
 

2. Varstvo vozačev se začne 5. šolsko uro (11:55) in zaključi po odhodu drugega 
avtobusa (cca. 14:30). 

 
3. V varstvo vozačev so vključeni učenci od 6. do 9. razreda, ki po pouku čakajo 

avtobusni prevoz, prevoz staršev (ali…ki čakajo na prevoz). V to obliko 
varstva so vključeni tudi vsi učenci, ki čakajo na nadaljevanje pouka, razen, 
če starši odločijo drugače in UČITELJU VARSTVA VOZAČEV svojo odločitev 
predložijo v pisni obliki. Učitelj varstva vozačev preda opravičila učencev 
razredniku. 

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

vključeni v varstvo vozačev. 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 ima prednost pri kosilu 
razredna stopnja). 

 
5. Vsako uro, ki jo učenci preživijo v varstvu vozačev, se morajo prijaviti 

učitelju varstva vozačev, da jih vpiše v evidenco (mapa). 



 
 

6. V času varstva vozačev učenci ne smejo zapuščati šolske okolice. Če učitelju 
varstva vozačev v pisni obliki predložijo dovoljenje s podpisom staršev, se 
izhod dovoli. Učitelj varstva vozačev preda opravičila učencev razredniku. 
Učenci se lahko zadržujejo na šolskih igriščih, igralih, travniku, parku, 
učilnici varstva vozačev in rdečem hodniku. Zadrževanje na modrem in 
zelenem hodniku ni dovoljeno. 

 
7. Odhodi avtobusov se zvrstijo med 12:40 in 14:30. Čas odhoda učenca je 

odvisen od trajanja pouka oz. drugih dejavnosti, v katere je učenec 
vključen. Načeloma gredo učenci domov s prvim avtobusom po koncu pouka 
oz. dejavnosti. 

 
8. Učenci avtobus pričakajo na avtobusni postaji, ki je zunaj šolskega prostora. 

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

 
9. V času varstva vozačev učenci ne smejo v pekarno, trgovino in na avtomat v 

zdravstveni dom. Prav tako jim tudi ostali učenci, ki so že zapustili šolo, od 
tam ne prinašajo ničesar. Učenci se vračajo na šolo le v primeru, ko imajo 
kasneje na šoli še kakšne druge obveznosti ali dejavnosti. 
 

10. Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav, ki omogočajo slikanje ali 
dostop do interneta NI dovoljena. 

 
11. V primeru, da učenci pravil ne upoštevajo, sledi ukrep. V spremstvu učitelja 

varstva vozačev učenec pokliče svoje starše in jih obvesti o dogodku. Učitelj 
varstva vozačev obvesti o tem tudi RAZREDNIKA. 
 

12. Od zunanjih obiskovalcev, ki čakajo prevoz (avtobus) pričakujemo 
upoštevanje šolskega reda. Mladostnikom, ki prihajajo na obrobje 
nezavarovanega šolskega področja in so moteči, ali celo nevarni za učence, 
ni dovoljeno zadrževanje. O tem presodi učitelj in obvesti ravnateljico ali 
pomočnico ravnateljice. 
 

13. V primeru odsotnosti učitelja varstva vozačev je nadomestni učitelj vpisovati 
učence po ustavljeni praksi. Učitelji v varstvu vozačev so razpoznavni po beli 
mapi, v katero vpisujejo prisotne učence. 
 

 

 


