
   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

VPISNICA V JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE  
ZA UČENCE 1.  RAZREDA 

 
Svojega otroka ________________________________________, ki bo v šolskem letu 2021/2022 
                                                               (priimek in ime – tiskano)  

učenec/učenka 1. vpisujem v:  
 

 
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 za spremstvo) 

 

c. s šolskim avtobusom na relaciji: _____________________________________________  
                                                                                               (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 – Merkur1 

Rožna Dolina – Merkur2 

Bajta   

Ajševica – vrh   

Ajševica – Šterk   

Mandrija  

Ajševica – hišna št. 41  

Spodnje Loke – Peloz   
Ulica Vinka Vodopivca 125 
Ulica Vinka Vodopivca 104 A   

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  – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 4: Loke – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Proga 5: Stara Gora – Strma pot – Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

  



   

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 

                    IZJAVA ZA SPREMSTVO UČENCA 1.  RAZREDA  
NA POTI V ŠOLO IN DOMOV  

 
Spodaj podpisani/a ________________________________________________________________,  
                                                               (ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika – tiskano)  

I  Z  J  A  V  L  J  A  M ,  
1. da sem seznanjen/a z določilom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 

82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), ki določa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 

2. da dovoljujem, da bo mojega otroka ________________________________________, ki bo v                                                                                                                             
                                                                                                             (ime in priimek – tiskano)  

šolskem letu 2021/2022 učenec/učenka 1. razreda spremljala v šolo in domov mladoletna  
 
oseba ________________________________________. 

                                 (ime in priimek – tiskano)  

 
 
Datum: ___________________  Podpis staršev/skrbnika:________________________________ 

Varstvo otrok 
87. člen 

 (1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih 
udeležencev.  

(2) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je 
obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 
20 cm2.  

(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz 
prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod 
ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, 
ustanove, društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu.  

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju 
vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele 
barve, pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni znak "Ustavi!", s katerim ustavi 
prometni tok vozil in omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.  

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred prehodom za pešce in pustiti otroke mimo.  

(7) 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.  

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, 
da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih 
površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.  

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove 
starše, skrbnike oziroma rejnike.  

(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

 

  

 

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

