
   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

VPISNICA V JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE  
ZA UČENCE OD 2.  DO 5.  RAZREDA  

 
Svojega otroka ______________________________________, ki je v šolskem letu _______________                                                                                                                            
                                                  (ime in priimek – tiskano)                                                                          (trenutno šolsko leto) 

učenec/učenka ______________ razreda, v šolskem letu ________________, vpisujem v: 
                            (razred in oddelek, npr. 2. B)                                             (naslednje šolsko leto) 

 

 
JUTRANJE VARSTVO (samo za učence, ki pridejo v šolo pred 7:45 uro) 
                                   
                                                       DA                         NE 
 
Predvidena ura prihoda v jutranje varstvo: ________________________ 
 
 

 
PODALJŠANO BIVANJE               DA                        NE 
 
Predvideni čas odhoda iz podaljšanega bivanja:  
 

a. do 13:00 ure (po kosilu) 
 

b. do 14:00 ure (po sprostitveni dejavnosti) 
 

c. ob 15:00 uri ( po samostojnem učenju) 
 

d. do 15:45 ure (po ustvarjalnem preživljanju prostega časa)* 
 

Otrok bo odhajal domov (potrebno je upoštevati zakonske omejitve)1 : 
 

a. v spremstvu odraslih oseb:_________________________________________________  
                                                                                                                   (napišite imena) 
b. v spremstvu mladoletnih oseb: _____________________________________________  
                                                                                                          (napišite imena, izpolnite izjavo) 

 

c. s šolskim avtobusom na progi: _____________________________________________  
                                                                                                   (seznam prog in postaj je na hrbtni strani) 

 

d. sam ob ______________________ uri 
 

* Pravila šolskega reda, točka 2.5 Dolžnosti in odgovornosti staršev: da otroka pravočasno odpeljejo iz šole po končani organizirani dejavnosti (pouk, 
podaljšano bivanje, druge organizirane dejavnosti). Šola staršem naloži plačilo varstva njihovega otroka, če otroka ne prevzamejo v dogovorjenem času 
oz. če s prevzemom otroka zamujajo. Šola plačilo zaračuna po ceniku šole, ki ga sprejme svet zavoda. Sprejet cenik je objavljen na spletni strani šole. 
 
 
 

Datum: ___________________  Podpis staršev/skrbnika:________________________________ 

                                                           
1 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US),  7. alineja 87. člena: Otroci 
morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in 
mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega 
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3031
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2436
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0068


   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

ŠOLSKI  AVTOBUS  
 

Proga 1:  Merkur1 – Mandrija – Ajševica – Loke – Kromberk – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Postaje:  
Rožna Dolina – židovsko pokopališče 
Rožna Dolina – Merkur1 

Rožna Dolina – Merkur2 

Bajta   

Ajševica – vrh   

Ajševica – Šterk   

Mandrija  

Ajševica – hišna št. 41  

Spodnje Loke – Peloz   

Loke – Ulica Vinka Vodopivca   

Kromberk – pri cerkvi 

Kromberk – pri Poberaju 

Kromberk – vrtec   

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

 
Proga 2: Pod Škabrijelom – Kekčeva pot – Pod Škabrijelom – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 2: Damber – Pavšičevo naselje – Varda – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 3: Breg – Podrob  – Loke – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 4: Loke – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 5: Stara Gora – Kostanjeviška cesta  – Pristava – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

 

 
OPOMBA: zgornji seznam prog velja za šolsko leto 2019/2020. V šolskem letu 2020/2021 prihaja do 
sprememb relacij. Ko bo šola razpolagala s potrjenim voznim redom in relacijami, bo to objavljeno na spletni 
strani šole: www.os-franaerjavca.si (Učenci – Šolski prevozi).  

http://www.os-franaerjavca.si/

