
OSNOVNA ŠOLA 
Lucijana Bratkoviča Bratuša 

RENČE  
 

Trg 31, 5292 Renče 

 

Številka: 6003-4/2020-1 
Datum: 12. 5. 2020 
 
 

Obrazložitev k prijavnici: 
 

RAZŠIRJENI PROGRAM (PODALJŠANO BIVANJE) 

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Šola bo 
oblikovala toliko oddelkov podaljšanega bivanja, kolikor jih lahko organizira 
upoštevajoč normative MIZŠ. Na vaših prijavnicah mora biti razvidno, do 
katere ure bo učenec vključen v podaljšano bivanje. Zato je nujno, da 
vpišete uro, do katere bo učenec v podaljšanem bivanju.  

V sklop podaljšanega bivanja spada tudi kosilo, to pomeni, da je učenec, 
ki koristi kosilo na šoli vpisan v podaljšano bivanje. 

Ministrstvo zagotavlja sredstva za izvajanje podaljšanega bivanja od 11.25 
do 15.35 ure.  
 
 
 
RAZŠIRJENI PROGRAM (VARSTVO VOZAČEV) 

Učenci od 1. do 5. razreda, ki odhajajo domov s šolskim kombijem ali 
šolskim avtobusom niso vključeni  v podaljšano bivanja, temveč v varstvo 
vozačev.  

Učenci od 6. do 9. razreda, ki odhajajo domov s šolskim kombijem ali 
šolskim avtobusom morajo biti vključeni v varstvo vozačev od zaključka 
pouka do odhoda domov.  

Dolžnost učencev, ki so vključeni v varstvo vozačev je, da se vsak dan po 
zaključenem pouku prijavijo pri učitelju v varstvu vozačev. 

Sredstva za varstvo vozačev  zagotavlja lokalna skupnost. 
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RAZŠIRJENI PROGRAM (JUTRANJE VARSTVO) 
 
V jutranje varstvo se lahko vpišejo samo učenci 1. razreda.  
Šola organizira jutranje varstvo v kolikor bo na šoli v Renčah  prijavljenih 
najmanj 10 učencev. 
Šola organizira jutranje varstvo v kolikor bo na šoli v Bukovici  prijavljenih 
najmanj 5 učencev. 
Učenci ostalih razredov predložijo ravnatelju pisno prošnjo. Vključitev v 
jutranje varstvo je možna do zapolnitve prostih mest v skupini. 
 
PREVOZI 
 
Prevoz učencev v šolo in iz šole je organiziran s šolskim avtobusom in 
šolskim kombijem. 
Na podlagi vaše  prijavnice,  bo šola v sodelovanju z občinama Renče-
Vogrsko in MONG organizirala prevoze.  
Podrobna navodila o prevozih dobite  ob začetku šolskega leta.  
 
Na željo nekaterih staršev, da se učenci s stalnim bivališčem v Mestni občini 
Nova Gorica (Gradišče) prevoz opravlja z šolskim kombijem namesto s 
šolskim avtobusom, vas prosim, da se v prijavnici opredelite za en ali drug 
prevoz. 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 

Nataša Prinčič 
                                                                                               pomočnica ravnatelja 

    

 
 
 
 
 
 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNIC JE 25.5.2020. 
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PRIJAVNICA za šolsko leto 2020/2021 
 

 
Ime in priimek staršev: 

 
Ime in priimek otroka:     

 
Razred v šolskem letu 2020/2021: ________ 
 
 
RAZŠIRJENI PROGRAM (PODALJŠANO BIVANJE in VARSTVO 
VOZAČEV) 
 
Učenec bo vključen v podaljšano bivanje oz. varstvu vozačev:   
                                                                 DA                     NE 
 
Učenec bo v podaljšanem bivanju oz. varstvu vozačev do  
____________ ure 

                            (obvezno vpišite  uro, največ do 15.35) 
 
 
RAZŠIRJENI PROGRAM (JUTRANJE VARSTVO) 
 
Učenec bo vključen v jutranje varstvo:   DA od _____ure dalje 
(vpiši uro)                                   
                                                                       NE 
 
PREVOZI 
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1. Učenec bo koristil prevoz  z AVTOBUSOM na relaciji Volčja 
Draga-Renče-Volčja Draga:                                 DA                  NE 
 
POSTAJALIŠČE: ______________________________ (vpiši ime 
postajališča: Paqiuto, kontejnerji, Poligalant, POŠ Bukovica, 
Kotišče, Garni hotel, Pokopališče) 
 
2. Učenec bi na relaciji Gradišče-Renče-Gradišče:  
1. koristil prevoz z AVTOBUSOM                   DA                         NE 
2. koristil prevoz s ŠOLSKIM KOMBIJEM      DA                         NE 
3. koristil prevoz ne glede na to ali bo organiziran z avtobusom 
ali s šolskim kombijem                                     DA                        NE 

 
3. Učenec bo domov odhajal  s ŠOLSKIM KOMBIJEM na 
relaciji (ustrezno obkroži):  
 
RENČE - MOHORNI 
RENČE – ŽIGONI 
RENČE – MERLJAKI 
RENČE – RENŠKI PODKRAJ 
RENČE- OŠEVLJEK 
RENČE – MARTINUČI 
RENČE - LUKEŽIČI 
 
 
 
 
 
Datum:      Podpis staršev: 

 
 

 


