PRAVILA ZA ŠOLARJE PEŠCE, VOZAČE IN KOLESARJE
ŠOLAR – PEŠEC





Šolar – pešec naj uporablja prometne površine, namenjene hoji.
Če ni pločnika ali kolesarske poti, naj šolar – pešec hodi po levi strani vozišča (v smeri hoje)
oziroma, če je le možno, naj uporablja stranske, manj prometne poti.
Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu
na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik.
Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Uporablja naj prehode za
pešce, če jih ni, naj cesto prečka na delu, kjer ima dober pregled nad voziščem. Pred
prečkanjem pogleda levo, desno in še enkrat levo. Šele ko se prepriča, da je vozišče prosto
oziroma so se vozila ustavila, lahko prečka vozišče. Priporočamo, da šolar prečkanje
predhodno najavi z dvignjeno roko.

ŠOLAR – VOZAČ
Učenci, ki se vozijo z organiziranim šolskim prevozom, morajo upoštevati pravila obnašanja na
avtobusu in tudi pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa:
POSTAJALIŠČE:
 Skupaj s starši izbere in preizkusi najvarnejšo pot do postajališča.
 Če je temno, na poti do postajališča uporabi kresničko ali odsevni trak.
 Vozilo čaka na postaji ali mestu, kjer avtobus/kombi ustavlja.
 Vozilo čaka na ustrezni oddaljenosti od roba vozišča.
ŠOLSKO POSTAJALIŠČE:
 Ob odhodu iz šole čaka prevoz na šolskem postajališču, kjer upošteva navodila dežurnega
učitelja.
 Ob prihodu avtobusa na ustrezni oddaljenosti od roba vozišča mirno počaka, da avtobus
ustavi in nato v spremstvu dežurnega učitelja prečka cestišče.
VSTOP
 Ko pride avtobus/kombi na postajališče, počaka, da se vozilo ustavi, nato varno vstopi vanj.
 V vozilo vstopa posamezno, brez prerivanja.
 Če prevoz čaka več šolarjev, naredijo kolono in mirno (brez prerivanja) vstopijo na
avtobus/kombi.
 Pazi, da mu vrata ne priprejo ohlapnih oblačil, šolske torbe …
MED VOŽNJO
 Med vožnjo z avtobusom/kombijem upošteva voznikova navodila.
 Pripne se z varnostnim pasom.
 Med vožnjo sedi in je obrnjen v smer vožnje.
 V vozilu se kulturno obnaša (ne vpije, ne zadržuje prostega sedeža, se ne preriva, se ne
prepira in pretepa).
IZSTOP
 Počaka, da avtobus ustavi in šele nato odpne varnostni pas.
 Mirno, brez prerivanja, se pomika proti izstopnim vratom.



Izstopi iz avtobusa in na varni površini počaka, da avtobus odpelje, šele nato nadaljuje svojo
pot.

Za nadzor učencev v času čakanja na organiziran šolski prevoz za odhod domov poskrbita dežurna
učitelja.

ŠOLAR – KOLESAR








V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi
veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
Otroci od 6. do 14. leta, ki še niso opravili kolesarskega izpita, lahko vozijo kolo le v
spremstvu polnoletne osebe.
Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, zvonec,
odsevniki, žarometi).
Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti (uporaba
signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk).
Šolar – kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem (kolesarske
steze, poti). V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti ob
desnem robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča).
Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.
Šolar – kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise.

