
 

 

Številka: 84/2019 

Datum: 26. 8. 2019 

 

Ekonomska in trgovska šola Brežice 

Bizeljska cesta 45 

8250 Brežice 

 

 

Zadeva: Pouk učencev Osnovne šole Brežice v prostorih ETRŠ, obvestilo o organizaciji         

               pouka in o prevozih učencev vozačev 

 

V šolskem letu 2019/2020 bomo na OŠ Brežice oblikovali 35 oddelkov osnovne šole in 3 oddelke 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, skupaj 38 oddelkov oz. imeli bomo več kot 900 
vpisanih učencev.  

V šolskem letu, ki prihaja, bomo organizirali pouk tako, da bosta imela dva oddelka 3. razreda pouk 
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice (ETRŠ). Začela bosta oddelka 3. a in b., ki bosta na omenjeni 
lokaciji do konca prvega ocenjevalnega obdobja, v drugem ocenjevalnem obdobju pa bosta tam 3. c 
in d oddelek. 

 

Sprememba lokacije poučevanja bo za zaposlene na OŠ Brežice in starše učencev, ki bodo imeli pouk 
na drugi lokaciji, zahtevala dodaten napor, da bomo skupaj z različnimi deležnik  poskrbeli za 
ustrezno prometno varnost naših učencev oz. otrok. Za pomoč pri zagotavljanju prometne varnosti 
naših učencev na novi lokaciji smo se obrnili na Policijsko postajo Brežice (povečan nadzor, »papirnati 
policaji v naravni velikosti« ...),  Občino  Brežice (SPV) za obarvanje (modro) in s tem za povečanje 
vidljivosti prehoda za pešce na Bizeljski cesti. Pomoč pri izvajanju prevozov učencev vozačev pa nam 
je ponudil tudi  prevoznik Integral Brebus Brežice (dodatni prevozi učencev vozačev). 

 

Šola bo učencem na ETRŠ ponudila vse obroke prehrane, izvajala pa bo tudi jutranje in popoldansko 
varstvo, razširjeni program (RaP) – podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne 
dejavnosti, ISP in DSP. 

 

Obveščamo vas, da bomo na lokaciji ETRŠ pričeli s poukom vsak dan (razen prvi šolski dan, ki bo 2. 
septembra) ob 8.05. Od 7.00 do 8.00 bodo imeli učenci varstvo vozačev, po pouku pa podaljšano 
bivanje – do 16.05. Če bo kateri otrok potreboval varstvo vozačev pred 7.00, bo do odhoda avtobusa 
(vozači) ob 7.50 vključen v JV v skupino tretješolcev na lokaciji OŠB. 

 



Prvi šolski dan bodo prišli vsi učenci tretjega a in b oddelka, ki prvi začnejo pouk na ETRŠ, na novo 
lokacijo (ETRŠ) z avtobusom ob 8.50. 

 

Učence vozače, bo v času pouka na lokacijo izpred avtobusne postaje Brežice pripeljal avtobus 
(izstopili bodo na območju šole), nekatere učence boste k pouku vozili starši (parkirali oz. ustavljali 
boste lahko na območju šole), nekateri učenci pa bodo prihajali k pouku peš oz. se bodo posluževali 
mestnega avtobusa. Podobno bo tudi ob povratku (učence vozače bo v spremstvu učiteljice na 
avtobusno postajo pri OŠ Brežice, kjer bodo prestopili na šolske avtobuse ustrezne smeri, odpeljal 
avtobus). 

 

Za vse dodatne informacije sem dosegljiva na 040 842504. 

 

Lepo pozdravljeni,  

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica 


