
 

    Mesec september z vetrom zapleše 

           in osnovnošolcem laske počeše - malo na levo,  

          malo na desno, malo za šalo, malo pa resno. 

 Deklicam v čopke, dečkom na prečko, 

        sonce jesensko sije za srečo – malo na levo, 

               malo na desno, malo za šalo, malo pa resno. 

     Zvezdana Majhen 

  

Dragi naši osnovnošolci in osnovnošolke!  

Vašo dobro voljo in iskrene nasmejane obraze ponovno z veseljem pričakujemo v sredo, 1. 9. 2021, 

ob 8.00, ko boste zakorakali v višji razred. Dopoldan boste polni počitniških vtisov preživeli s svojimi 

sošolci in razrednikom. Za okrepčilo pa bosta za vas pripravljeni malica in kosilo. S sabo potrebujete 

copate, puščico, mapo in beležko. 

Vozači se lahko ta dan v šolo pripeljete po naslednjem voznem redu: 

avtobus Ura vožnje Linija  

1. 7. 15 Gabrje – Gor. Suhadol – Dol. Suhadol – OŠ Brusnice 

2. 7. 30 Ratež – OŠ Brusnice 

3. 7. 40 Gabrje – OŠ Brusnice 

kombi 7. 30 Pangrč Grm – Jugorje (7. 35) – OŠ Brusnice 

 

Prvi šolski dan bomo zaključili ob 11.15 uri. Starši pričakate svoje otroke pred šolo, vozači pa lahko 

odidejo domov ob: 

avtobus Ura vožnje Linija  

1. 11. 20  OŠ Brusnice – Dol. Suhadol – Gor. Suhadol – Gabrje; nato pa še OŠ 

Brusnice - Ratež 

2. 14. 20 OŠ Brusnice – Dol. Suhadol – Gor. Suhadol – Gabrje – Pangrč Grm 

 

Od 2. 9. 2021 bo avtobus vozil po ustaljenem voznem redu, ki je na spletni strani OŠ Brusnice 

 

  



 

V skrbi za vaše zdravje vas in vaše starše prosimo, da skrbno in z odgovornostjo preberete in 

dosledno upoštevate spodaj zapisane informacije ter protokol (pravila zdravstveno-higienskega 

režima) za preprečevanje okužb z virusom Covid19, ki veljajo ob trenutnih razmerah:  

• pogovorite se o preventivnih ukrepih za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (higiena rok 

ter higiena kihanja in kašlja), ki so dostopni na povezavi  (https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje) 

• v šolo naj pridejo le zdravi otroci! Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno 

individualno oceno tveganja, ki jo opravi izbrani zdravnik. 

• učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem pa naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno 

razdaljo. Ko se v garderobi preobujejo in preoblečejo, si v razredu temeljito umijejo roke. 

• V času prihoda v šolo bo pri vhodu ali na hodnikih dežurni učitelj, ki bo skrbel, da se ukrepi izvajajo.  

• Ob vstopu v šolo morajo učenci nositi zaščitno masko. Prav tako morajo zaščitno masko nositi na 

hodniku šole in na stranišču. V razredu (mehurčku) uporaba zaščitne maske ni obvezna za 

učence od 1. do 5. razreda. Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba zaščitne maske obvezna. 

• V šolo vstopajo učenci sami! Prosimo, da se starši po oddaji učencev ne zadržujete na šolskih 

površinah. Prevzem učencev bo možen pred šolo ob dogovorjeni uri.  

• Učenci vozači med prevozom do šole in iz nje ves čas nosijo masko, ki prekrije nos in usta (lastna 

preskrba mask). Maske nosijo tudi na poti od avtobusa do razreda. 

 

 

Želimo vam lep konec tedna in mirne priprave na novo šolsko leto. 

 

Kolektiv OŠ Brusnice 
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