
UČENCI – VOZAČI 
 

Spoštovani starši in učenci! 
 

Vaš otrok ima pravico do šolskega prevoza, ki ga že vrsto let financira MO Koper.  
Učenci, ki koristijo šolski prevoz, se v jutranjem času zberejo v jedilnici. 
Glede na trenutne zdravstvene ukrepe, se lahko zadržujejo tudi na igrišču ali 
travnatih površinah ob dvorani (če vreme to omogoča). 
Odrasla oseba je prisotna v jedilnici od 7. ure dalje. 

 

Za učence vozače velja v šoli pravilo, da v času čakanja na prevoz ne smejo 
zapuščati šolskega prostora. Zadržujejo se v večnamenskem prostoru, 
gospodinjski učilnici, ob dvorani. Odhajanje v trgovino je strogo prepovedano in 
za varnost učencev ob neupoštevanju pravil ne odgovarjamo. Učenec, ki v 
času čakanja na šolski prevoz zapusti prostor, izgubi pravico do šolskega 
prevoza za tisti dan. 
 

Pravilo je tudi, da učenci ob zaključku šolskih dejavnosti odidejo domov in se na šoli 
ne zadržujejo. Učenec mora torej po zaključku dejavnosti vzeti svoje stvari in oditi na 
prvo vožnjo. Če je na določeni vožnji več učencev, kot je prostora v vozilu, počakajo, 
da se voznik vrne. V tem primeru naredi voznik tudi več voženj. 
 
Uporaba mask in upoštevanje navodil voznika je obvezna. 
 

Prosim vas, da na to obvestilo (na zadnji strani) napišete, če bo vaš otrok šolski 
prevoz koristil in s tem upošteval navedena pravila. Ko šolo zapustijo, se ne 
vračajo več, razen, če so dogovorjeni s katerim od učiteljev. 
 
NOVOST: 
 
Z novim šolskim letom je avtoprevoznik uvedel brezkontaktne vozovnice. 
Vozovnica je vezana na osebo in relacijo na kateri se vozi in omogoča vstop na 
avtobus in kontrolo. Ob vstopu na avtobus učenec vozovnico približa napravi za 
validajo, ki potrdi veljavnost vozovnice. Učenci morajo imeti vozovnico vedno s 
sabo. V primeru prve izgube vozovnice avtoprevoznik naredi novo brezplačno, 
kasneje pa morajo novo vozovnico starši narediti sami na  avtobusni postaji v 
Bertokih, Arjol 1. Izgubo vozovnice  javijo zadolženemu za varstvo vozačev. 
 
Vozovnico učenci dobijo v roku 14 dni od začetka šolskega leta. 
 
Prosim, da izpolnjen list učenec odda v tajništvu najkasneje do  
petka, 4. 9. 2020 (obvezno).  
 
 
Hvala, ker spoštujete naša pravila in nam tako pomagate skrbeti za varnost otrok. 
 

Lep pozdrav. 
 

Ravnateljica Vlasta Baraga, l. r. 

 



 

Ime in priimek staršev: _____________________________________________ 

Ime in priimek otroka: _____________________________________________ 

Razred: _______       Oddelek: ________ 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da bo moj otrok koristil šolski prevoz: 

- v jutranjih urah (obkroži)                                                                                DA                      NE 

- v popoldanskih urah (obkroži)                                                                       DA                      NE 

 

Na relaciji (podčrtaj ustrezno POSTAJO): 

1. ZGORNJE ŠKOFIJE - KOLOMBAR - TINJAN  

2. ČUKI - ELERJI KRIŽIŠČE -  ELERJI - MORETINI VRTNARIJA - MORETINI – ŠKOFIJE PRALNICA -        

ŠKOFIJE MEJA 

3. PLAVJE - URBANCI 

 

Obenem izjavljam, da sem seznanjen s šolskimi pravili glede odhoda domov ob zaključku 

dejavnosti ter obveznostjo upoštevanja zapisanih pravil. 

                                             

                                                                                            Podpis staršev/zakonitega skrbnika: 


