
PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI UČENCEV 
 
Pešci, 
kolesarji 
    

 Uporabljam pločnik. 
 Cesto prečkam na prehodu za pešce. 
 Tudi ko gori zelena luč, se, preden stopim na cesto, prepričam, da 

je varno. 
 Oblečen sem v svetla oblačila, nosim kresničko/odsevni trak. 
 Uporabljam izpravno kolo. 
 Strpen sem do ostalih udeležencev v prometu. 

Postajališče 
 

 

 Če je temno, na poti do postaje uporabim kresničko/odsevni trak. 
 Vozilo čakam pravočasno na postaji ali mestu, kjer le-to ustavlja (5 

minut pred odhodom). 
 Vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od vozišča (vsaj 3 korake). 

Pred šolo 
 

 Upoštevam navodila dežurnega učitelja. 
 V prostem času se ne zadržujem na parkirišču pred šolo. 
 Na avtobus čakam pri za to določenem prostoru (talna označba). 

Vstop 
 

 Počakam, da se vozilo ustavi, voznik odpre vrata in dovoli vstop. 
 V vozilo vstopam v koloni in brez prerivanja.  
 Pozdravim voznika. 

Sedež, 
varnostni pas 
 

 V vozilu poiščem prosti sedež in se pripnem z varnostnim pasom. 
 Na enem sedežu sedi en potnik. 
 Med vožnjo ves čas sedim, ne vstajam in se ne sprehajam. 
 Presedanje med vožnjo ni dovoljeno. 

Čistoča, 
obnašanje 
 

 V vozilu ne jem in ne pijem. 
 Sem ekofrajer in za sabo ne puščam smeti. 
 Ne uničujem opreme. 
 Če povzročim škodo, sem dolžan stroške povrniti. 
 Obnašam se kulturno (ne vpijem, ne zadržujem prostega mesta, se ne 

prerivam ali pretepam …). 

Voznik, 
sopotnik 
   

 Med vožnjo ne motim voznika. 
 Do voznika, ostalih potnikov in spremljevalcev sem prijazen in 

vljuden. 
 Pomagam mlajšim učencem, če le-ti potrebujejo pomoč. 

Izstop 
 
 

 Počakam, da se vozilo ustavi, šele nato si odpnem varnostni pas in 
brez prerivanja izstopim.  

 Po izstopu počakam, da vozilo odpelje, šele nato nadaljujem pot. 
 Če prečkam cesto, se prepričam, da je le-ta prazna. Pri tem 

uporabim prehod za pešce. 
 Če prečkam semaforizirano križišče, počakam ne zeleno luč, se 

prepričam, da je prosto in šele nato prečkam cesto. 

Navodila, 
obveščanje 
 

 Upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev. 
 Če bom kršil pravila, bo voznik o tem obvestil šolo, le-ta pa starše. 
 Morebitne težave rešuje šola s prevoznikom, starši in učenci. 

 

Starše, ki pripeljete svoje otroke v šolo, prosimo, da, ko oddate otroka pred šolo, 
odpeljete oz. parkirate svoje vozilo izven šolskega prostora. S tem omogočimo 
otrokom varnejši prihod v šolo, prihod in odhod šolskim avtobusom ter čakanje na 
prevoz domov. 


