
Spoštovani starši, dragi učenci! 
 
Čas počitnic se izteka in na Osnovni šoli Brežice se že temeljito 
pripravljamo na vzgojno-izobraževalno delo v novem šolskem letu. Kot 
ste gotovo že opazili, poteka istočasno tudi obnova šolskega dvorišča, 
ki pa žal ne bo dokončana do začetka pouka. Po programu naj bi večja 
dela zaključili do 5. septembra.   
 
 
 
 

Ker do pričetka pouka večja dela na šolskem dvorišču še ne bodo zaključena, vas obveščamo, kako 
bomo 1. in 2. septembra dostopali do šole. 

 Dostop do šole bo v omenjenih dnevih za učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda OŠ in 
vse razrede OŠPP) po poti mimo Športne dvorane Brežice (Zavod za šport), nato pa ob stavbi 
Osnovne šole Brežice do vhoda na predmetno stopnjo. Odhod iz šole bo potekal po isti poti v 
obratni smeri.  
Učenci predmetne stopnje OŠ in vsi učenci OŠPP se prvi šolski dan (četrtek, 1. 9. 2016) zberite ob 
8.20 na platoju pred Športno dvorano Brežice in počakajte na razrednike; z njimi boste odšli v 
šolsko stavbo. 

 Dostop do šole bo za učence razredne stopnje OŠ (od 1. do 5. razreda) iz smeri Vrtca Mavrica 
Brežice (Šolska ulica) mimo zapornice in učilnice v naravi do rokometnega igrišča, ki se nahaja za 
stavbo Osnovne šole Brežice. Vhod v šolsko stavbo bo z rokometnega igrišča na hodnik pri 
garderobi nižje stopnje.  
Učenci razredne stopnje se ob 8.20 zberite na rokometnem igrišču in počakajte na razredničarke, 
s katerimi boste odšli v šolsko stavbo.  
Odhod učencev iz stavbe (po končanem pouku, podaljšanem bivanju) bo tudi po opisani poti. Starši 
boste otroke lahko po pouku pričakali na rokometnem igrišču, na avtobuse pa jih bo pospremilo 
osebje OŠB. 

 Starši učencev 1. razreda, pripeljite svoje otroke 1. septembra ob 9.30 na plato Športne dvorane 
Brežice. Prvošolci boste prvi šolski dan izjemoma počakali na omenjenem platoju svoje učiteljice, 
ki vas bodo po kratkem kulturnem programu odpeljale v šolsko stavbo. Po pouku (ob 12.00) boste 
starši prevzeli svoje otroke na rokometnem igrišču za šolo.  

 Podaljšano bivanje prvi šolski dan še ne bo delovalo, prav tako tudi še ne bomo kuhali kosil. Učenci 
boste prvi dan pouka prejeli samo malico.  

Zavod za šport Brežice nam je prijazno predlagal, naj v dneh izvajanja del na šolskem dvorišču 
ponudimo staršem možnost parkiranja na parkirišču za Športno dvorano Brežice (pri bloku v Maistrovi 
ulici); to pomeni, da lahko pred poukom in po njem za 15 minut parkirate avtomobil na tem parkirišču 
in v tem času odpeljete otroka v šolo oz. ga po pouku tam prevzamete.  
V času počitnic je ustanoviteljica šole, Občina Brežice, na pobudo staršev poskrbela za ureditev dostopa 
do šole v Levstikovi ulici. Po dokončanju del na šolskem dvorišču vas bomo na roditeljskih sestankih v 
septembru seznanili z novim prometnim režimom na omenjeni lokaciji. 

Spoštovani starši,  
prosimo vas, da z razumevanjem sprejmete naša obvestila o ravnanju na površinah v okolici šole v času 
urejanja šolskega dvorišča in da otroke opozorite na dosledno upoštevanje smeri prihodov in odhodov 
iz šole, saj bodo le tako kljub delovišču pred šolo varni na svojih poteh, prva dva šolska dneva pa bomo 
vsi skupaj lahko preživeli v prijetnem vzdušju in brez nevšečnosti.  
Dragi učenci, 
veselimo se ponovnega srečanja z vami in vam želimo prijazen začetek šolskega leta.  

                                                                                                    Za kolektiv Osnovne šole Brežice 
ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak 


