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PRAVILA ČAKANJA NA POSTAJALIŠČIH IN PRAVILA OBNAŠANJA NA VSEH ŠOLSKIH 
PREVOZIH (IZVLEČEK IZ NAČRTA ŠOLSKIH POTI) 
 
 
ČAKANJE NA POSTAJALIŠČIH ŠOLSKEGA PREVOZA 
 
1. Na avtobusno postajališče prideš 5 minut pred prihodom 
avtobusa oz. kombija.  
2. Na postajališču mirno počakaš. 
3. Na postajališču stojiš na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki ti zagotavlja 
varnost (dva koraka). Ko pripelje avtobus oz. kombi, počakaš, da se ustavi, da voznik 
odpre vrata in ti dovoli vstop.  
4. Pred vstopanjem na avtobus oz. kombi se postaviš v kolono, saj boš tako omogočil 
varnejši vstop. 
5. Paziti moraš, da ti vrata avtobusa oz. kombija ne bi priprla ohlapnih oblačil, 
naramnic šolskih torb.  
6. Na postajališčih, kjer ni pločnika, moraš po izstopanju iz avtobusa oz. kombija 
počakati, da avtobus oz. kombi odpelje in šele nato nadaljuješ svojo pot.  
7. Če avtobus oz. kombi stoji na postajališču in želiš prečkati cesto na mestu, kjer ni 
pločnika, moraš cesto vedno prečkati pred avtobusom oz. kombijem. Ustaviš se pred 
robom avtobusa oz. kombija in se s pogledom levo-desno-levo prepričaš, da je 
prečkanje varno. 
 
 
OBNAŠANJE NA AVTOBUSU OZ. KOMBIJU 
 
1. Upoštevaj voznikova navodila.  
2. Med vožnjo moraš biti pripet z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen. 
3. Na sedežu si vedno obrnjen v smeri vožnje, med vožnjo ne hodiš po avtobusu oz. 
kombiju.  
4. Med vožnjo ne motiš voznika, se ne prerivaš ter ne kričiš.  
5. Okna brez vednosti voznika ne odpiraš.  
6. Na avtobusu oz. kombiju ne ješ in ne piješ.  
7. Bodi ekofrajer in ne onesnažuj vozila namenoma ali iz malomarnosti. 
8. V kolikor namenoma povzročiš škodo na vozilu, si jo dolžan povrniti. 
9. V času veljave preventivnih ukrepov zaradi covid-19 se na vseh prevozih 
uporabljajo zaščitne maske. 
 
Učencu, ki ne upošteva pravil čakanja na postajališču šolskega prevoza pred šolo in 
obnašanja na avtobusu oz. kombiju, šola izreče vzgojni ukrep po postopku, ki ga 
določa Vzgojni načrt šole. 


