Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Trg svobode 18, 4290 Tržič

Številka: 600-1-0024/2009
Datum: 1.9.2010

»Vaš otrok je enkraten, neponovljiv, vreden vseh vaših vsakodnevnih naporov in prizadevanj,
da bi bil njegov dan kar najbolj varen in doživljajsko bogat.
Z dobrim zgledom in varnim ravnanjem mu boste za dolgo zgradili prijazen svet prometa.«
(izsek iz publikacije »Prvi koraki v svetu prometa« - Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste – SPV)

Spoštovani starši!

Vsakodnevna uporaba šolskih vozil, s katerimi se učenci vseh tržiških osnovni šol ter njihovih
podružnic vozijo v šolo in domov, narekuje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Tržič, da uporabnike seznani s pravilno in varno uporabo vozil.
Za prometno varnost učencev smo odgovorni vsi: starši, šola, prevozniki, SPV in Policija. Dolžnost
staršev ali skrbnikov učencev je tudi prometna vzgoja, zato naj se z njimi pogovorijo o obnašanju
na avtobusnih postajališčih in vozilih, o pravilih varnega vstopa in izstopa ter primernega in
varnega obnašanja med vožnjo. K varni vožnji veliko prispevajo učenci sami z upoštevanjem in
spoštovanjem pravil vedenja na postajališču in vozilu. V nadaljevanju vas seznanjamo s pravili
vedenja, ki jih mora upoštevati vsak učenec kot potnik na šolskem vozilu, s čimer zagotovi varnost
sebi in drugim.

Vam in vašim otrokom želimo srečno in varno v prometnem vsakdanu
in naj šolsko leto mine brez ene same prometne nesreče!

ŠOLSKI PREVOZI – PRAVILA VEDENJA

če je temno, na poti do postaje uporabim kresničko ali odsevni trak
učenci 1. in 2. razreda smo obvezno opremljeni z rumeno rutico
vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja
(pet minut pred prihodom)
 vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča
(vsaj tri korake od roba vozišča)

POSTAJALIŠČE





VSTOP





počakam, da se vozilo ustavi, odpre vrata in mi voznik dovoli vstop
ne pozabim na pozdrav voznika
če nas na vozilo čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja
posamezno vstopamo v vozilo








v vozilu poiščem prost sedeţ in se pripnem z varnostnim pasom
na enem sedeţu sedi le en potnik
med vožnjo ves čas sedim
med vožnjo ne vstajam in ne hodim po vozilu
med vožnjo sem obrnjen v smer voţnje
presedanje med vožnjo ni dovoljeno






v vozilu ne jem in ne pijem
sem ekofrajer in v vozilu ne puščam smeti
v vozilu ne uničujem opreme namenoma ali iz malomarnosti
če povzročim škodo, sem dolţen povrniti stroške
v vozilu se kulturno obnašam (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža, se

SEDEŢ
VARNOSTNI PAS

ČISTOČA
OBNAŠANJE



ne prerivam, se ne prepiram, se ne pretepam…)





med vožnjo ne motim voznika
do voznika, učencev in spremljevalcev sem prijazen in vljuden
posebej sem pozoren na mlajše učence – če je potrebno, jim pomagam

IZSTOP






počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas
izstopim pri zadnjih oz. srednjih vratih
po izstopu počakam, da vozilo odpelje in šele nato nadaljujem pot
če moram na poti domov prečkati cesto, se pred tem prepričam, da je
cesta prosta in jo varno prečkam na prehodu za pešce

NAVODILA&
OBVEŠČANJE



upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila
spremljevalcev
v kolikor bom kršil pravila, bo voznik o tem obvestil šolo, šola pa
starše
morebitne teţave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši
in učencem

VOZNIK
SOPOTNIKI




I Z J A V A – starši/skrbniki
Podpisani starš/skrbnik učenca/ke __________________________________________________________,
__________. razreda OŠ _____________________________, s podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a
s PRAVILI VEDENJA NA ŠOLSKIH PREVOZIH.
Datum: __________________
Podpis starša/skrbnika: __________________

I Z J A V A – učenci
Podpisani učenec potrjujem, da sem seznanjen s PRAVILI VEDENJA NA ŠOLSKIH PREVOZIH.
Pravila bom upošteval in s tem pripomogel k varnosti vseh vozačev.

Datum: _____________________
Podpis učenca/ke: ______________________

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil vedenja šolskih prevozov, lahko šola v dogovoru
s starši na podlagi 6. odstavka 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS
št. 56/08), za določen čas prepove voţnjo s šolskim vozilom zaradi varnosti vseh
učencev.

