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Splošne informacije o prevozih in šolskih vozovnicah za vozače Osnovne šole Cvetka Golarja
V šolskem letu 2012/13 bo za vaš avtobusni prevoz v šolo poskrbela družba Alpetour, Potovalna agencija
d.d. Vsi učenci, ki se boste v šolo vozili z avtobusi boste prejeli avtobusno vozovnico. Ta vam bo
omogočila, da se boste z avtobusi lahko peljali tudi na izven šolske dejavnosti, ki potekajo v popoldanskem
času. Zaradi vaše varnosti vas prosimo, da med vožnjo sedite na sedežu in uporabljate varnostne pasove.
Hoja po avtobusu je med vožnjo, iz varnostnih razlogov, prepovedana. Prav tako prosimo, da na avtobus
ne vstopate s hrano in da v avtobusu ne puščate smeti.
Oblika vozovnice
Strokovnjaki pravijo vozovnici medij za identifikacijo. Mi smo izraz poenostavili in ji pravimo čip kartica.
Velikost čip kartice je standardna, zato omogoča hrambo v denarnici in šolski torbi s posebnim žepom.
Prav tako jo je mogoče shraniti v plastični etui, ki čip kartico še dodatno ščiti pred morebitnimi poškodbami.
Na zunanjih straneh čip kartice so podatki o izdajatelju, številki in kratka navodila za uporabo. Podatki o
učencu in relaciji so zapisani v čip kartici in vidni le v trenutku, ko se vozovnica približa čitalni enoti v
avtobusu.
Vstop v avtobus
Alpetourjev avtobus bo na vašo vstopno avtobusno postajo pripeljal po voznem redu. Vseeno je
priporočljivo, da ste na avtobusni postaji vsaj 3 minute pred predvidenim odhodom po voznem redu.
Prosimo, da avtobus počakate na pločniku oziroma na varni razdalji odmaknjeni od roba cestišča. Avtobus
bo označen z ustrezno smerno tablo z napisom »Cvetko Golar«. Pred vstopom pripravite vozovnice in
počakajte, da avtobus varno ustavi in odpre vrata. Ob vstopu je potrebno čip kartico približati čitalni enoti.
Če jo imate shranjeno v etuiju, denarnici ali torbi vam jo ni potrebno izvleči. Čitalna enota bo podatke
odčitala in z zvočnim signalom javila pravilnost.
Izgubljena čip kartica
Brez skrbi. Voznik, vam bo prevoz na šolskih odhodih omogočil tudi brez čip kartice. Na rednih linijah se
brez vozovnice žal ne boste mogli peljati brezplačno. Večino izgubljenih vozovnic se najde. Shranimo jih
na avtobusni postaji in o najdi obvestimo učenca. Lahko pa predhodno pokličete na tel. št 04 51 70 300 in
povprašate, če se je čip kartica našla.
Žal se zgodi, da se čip kartica ne najde. V tem primeru je mogoče na najbližji avtobusni postaji dobiti
nadomestno čip kartico. Strošek izdaje nadomestne vozovnice oziroma čip kartice znaša 6,50 EUR.
Izgubljeno vozovnico je potrebno nadomestiti v najkrajšem možnem času.
Poškodovana čip kartica
Če je čip kartica poškodovana, jo ob vstopu v avtobus ne bo mogoče odčitati. Če je poškodba vidna in je
nastala zaradi nepravilnega rokovanja je potrebno, tako kot ob izgubi, strošek v višini 6,50 EUR plačati. Če
pa je evidentno, da poškodba ni nastala po tvoji krivdi je izdaja brezplačna.
Vsem učencem želimo prijetno in varno vožnjo v šolo in domov.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.

