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Zadeva: Obvestilo ob koncu šolskega leta 

 

Ne glede na vse: epidemijo, vročino, mraz, nevihte, poplave, pozebo in potrese, ki smo jih 

doživeli v tem šolskem letu, se šolsko leto 2020/2021 izteka. Za nekatere zelo uspešno, 

nekatere malo manj, vendar točno po predvidenem planu. Učenci bodo prejeli ogledalo – 

spričevalo v četrtek, 24.6.2021. Razen tistih, ki imajo še popravne izpite, učenci odhajajo na 

dvomesečni počitek.   

V četrtek bodo po razredih opravili še zadnje dejanje tega šolskega leta in prejeli spričevala. 

Zjutraj pridejo v šolo kot običajno, domov pa bodo šli prej. Tistim, ki bo uspelo vse potrebno 

postoriti do malice, bodo za slovo pojedli še sladoled in s spričevalom v torbi odšli v objem 

svojih staršev. 

Kombi bo začel odvažati ob 10 uri. Šolski avtobus bo vozil na običajni relaciji, iz Renč pa bo 

odpeljal proti Bukovici ob 11.30.  

Vse učence bomo odjavili od kosila. Tisti, ki ta dan potrebuje kosilo, ga naroči na način, ki ste 

ga že navajeni, po internetu ali telefonu. 

Mlanjši učenci, ki potrebujejo popoldansko varstvo, naj to sporočijo do srede svojim učiteljem. 

Upam, da si bo ta dan večina staršev lahko vzelo prosto in bodo lahko popoldan preživeli s 

svojimi otroki, veseleč se njihovih učnih uspehov. Za učence do 4. razreda, ki nimajo varstva, 

bo do prihoda staršev poskrbela šola.  

Želim vam brezskrbne počitnice. Brezskrbnost ne pomeni brezglavost, zato pazite na svojo 

varnost in zdravje. Ne izpostavljajte se nevarnostim in ne tvegajte tam, kjer bi bilo lahko 

ogroženo vaše zdravje. 

Lepe počitnice in poživljajoče dopuste želim vsem. 

Hvala staršem za vaš trud, pomoč in sodelovanje. Skupaj nam je uspelo. Hvala sodelavcem, 

da smo kljub številnim čerem in negotovostim šolsko leto pripeljali do zaključka. 

 

Bogomir Furlan 

Ravnatelj 
 

OSNOVNA ŠOLA  

Lucijana Bratkoviča Bratuša 

RENČE  
Trg 31, 5292 Renče 

 

 

telefon: 05 39 858 01 

fax: 05 39 858 19 

e-mail: o-lbbrence.ng@guest.arnes.si 



 
 


