
PRAVILA VEDENJA NA AVTOBUSU  
(povzeto po BUS BONTONU, prevoznik Arriva in AVP) 

                                                                                                                                                                                                                      
 
 

POSTAJALIŠČE 

 
 Če je temno, na poti do postaje uporabljamo kresničko ali odsevni trak. 
 Učenci 1. in 2. razreda so obvezno opremljeni z rumeno rutico. 
 Vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja (največ pet minut 

pred prihodom). 
 Vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri stopala od 

roba vozišča). 
 
 

VSTOPANJE 
   

 
 Počakam, da se vozilo ustavi, da voznik odpre vrata in mi dovoli vstop. 
 Ne pozabim na pozdrav voznika! 
 Pri vstopu imajo prednost mlajši učenci (prvošolci)! 
 Če nas na vozilo čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja posamezno 

vstopamo v vozilo! 

 
NA ŠOLSKEM ali 

MESTNEM 
AVTOBUSU, 

KJER NI 
VARNOSTNEGA 

PASU 

 V vozilu poiščem prost sedež. 
 Če so na avtobusu prvošolci, jim odstopim sedež!  
 Vedno ponudim sedež starejšim osebam, nosečnicam in mlajšim otrokom!  
 Med vožnjo ne hodim po vozilu, če se ne bliža postaja za izstop.  
 Med vožnjo sem obrnjen v smer vožnje.  
 Presedanje med vožnjo ni dovoljeno! 
 Če stojim, se držim za držalo, ki je primerno zame. 

 
NA AVTOBUSU, 
KO GREMO NA 
DALJŠO POT 

 
 V vozilu poiščem prost sedež in se pripnem z varnostnim pasom. 
 Na enem sedežu sedi le en potnik. 
 Med vožnjo ves čas sedim, ne vstajam in ne hodim po vozilu.  
 Med vožnjo sem obrnjen v smer vožnje.  
 Presedanje med vožnjo ni dovoljeno. 

 
 

ČISTOČA in 
VEDENJE 

 
 

 

 
 Na avtobusu ne jem in ne pijem. 
 Sem ekofrajer/frajerka in v vozilu ne puščam smeti.  
 Ne uničujem opreme namenoma ali iz malomarnosti. 
 Če povzročim škodo, sem dolžen povrniti stroške. 
 V vozilu se kulturno obnašam  (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža, 

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

 
 

VOZNIK in 
SOPOTNIKI 

 
 Med vožnjo ne motim voznika. 
 Do voznika, učencev in spremljevalcev sem prijazen in vljuden.  
 Pozoren na mlajše učence – če je potrebno, jim pomagam. 

 
IZSTOPANJE 

 
 

 
 Počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas, če sem na 

daljši vožnji.  
 Izstopim pri zadnjih oz. srednjih vratih.  
 KO IZSTOPAM, NE POTISKAM POTNIKOV PRED SEBOJ! Pomikam se 

mirno in počasi. 
 Na mestnem ali šolskem avtobusu vozniku nakažem z enkratnim pritiskom 

na gumb STOP, da želim izstopiti na naslednji postaji.  
 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 in 
OBVEŠČANJE 

 
 Upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev. 
 V kolikor bom kršil pravila, bo voznik o tem obvestil šolo, šola pa starše. 
 Morebitne težave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in 

učencem. 



 


