
Pravila šolskega reda 

Za zagotavljanje zdravja in varnosti vseh moramo v letošnjem šolskem letu upoštevati  

naslednja šolska pravila:  

 v šolo lahko vstopajo le ZDRAVE osebe. Učenci naj dosledno upoštevajo splošna  

priporočila NIJZ in šolski protokol za preprečevanje pojava in širjenja COVID-19. Novosti  

bodo sproti objavljene na šolski spletni strani in v šolskih prostorih; 
 

 po končanem pouku ali dejavnosti učenci takoj zapustijo območje šole. Ko učenec  

zapusti šolsko območje, šola zanj ne odgovarja;  

 

 učenci, ki čakajo izbirni predmet ali avtobus, so dolžni obiskovati ure varstva in se  
po končanem pouku (in kosilu) odpeljati s prvim avtobusom; 
 

 če učenci pri urah pouka ali varstva neopravičeno manjkajo, razredniki po treh izostankih 
obvestijo starše; 
 

 v šoli ni dovoljena uporaba prenosnega telefona in drugih digitalnih naprav brez  
dovoljenja učitelja, posebej je kaznivo snemanje. V primeru kršitve se naprava zaseže, starši 
jo prevzamejo v tajništvu; 
 

 v času pouka, varstva ali podaljšanega bivanja ni dovoljeno zapuščati šolske stavbe brez  
dovoljenja učitelja; 
 

 učenci naj ne prinašajo vrednih predmetov, večjih vsot denarja, igrač,  vžigalnikov,  
kart … 
 

 prinašanje zdravju škodljivih ali nevarnih snovi in predmetov je najstrožje prepovedano; 
 

 če otrok zamudi pouk, se učitelju opraviči, razrednik bo presodil, ali bo  
 zamudo opravičil; 
 

 staršem za vnaprej napovedano odsotnost ni treba pisati opravičila; 
 

 za nenapovedano odsotnost morajo učenci ali starši v sedmih dneh po izostanku prinesti 
opravičilo in navesti vzrok odsotnosti; 
 

 na dnevih dejavnosti, šolskih prireditvah in dogodkih, ki so del vzgojno-izobraževalnega  
procesa, se obnašamo kulturno, v skladu z dogovorjenimi pravili. 
 

V primeru neupoštevanja in kršenja pravil šolskega reda obvestimo starše učenca in  
ukrepamo po postopkih, ki so določeni v prilogi pravil šolskega reda. 
 
V primeru težav se obrnite na šolsko svetovalno službo  

(socialna pedagoginja, psihologinja) 

(07) 62 07 125 / (07) 62 07 123 
 

V ZD Črnomelj deluje psihološka ambulanta (07 62 05 747). 

V stavbi dijaškega doma deluje brezplačna svetovalnica (07 30 61 740). 
 

Šola si pridržuje pravico do morebitnih sprememb. 

OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ 

Kidričeva 18, 8340 Črnomelj 
TELEFON (tajništvo): (07) 62 07 101  

E-pošta: damjana.vranicar@os-loka-crnomelj.si (ravnateljica) 

      elica.gorse@os-loka-crnomelj.si (tajništvo) 

       Spletna stran: www.os-loka-crnomelj.si 

Dragi učenci, spoštovani starši! 

Upam, da ste se na počitnicah imeli lepo in si nabrali dovolj energije za nove podvige.  

Covid-19 nam je močno spremenil način življenja, zato se bomo v šolah morali še naprej 
ravnati po priporočilih pristojnega ministrstva in NIJZ-ja. Organizacija pouka bo potekala 
po modelu B. Osnovno vodilo vseh je, da v šolo pridete samo zdravi učenci in zaposleni. 

Spoštovani starši – za vas je vstop v šolo dovoljen samo tistim, ki izpolnjujete  
PCT-pogoje. Pred začetkom šole se o sprejetih ukrepih in poteku dela ter protokolih 
iskreno pogovorite s svojim otrokom. Z upoštevanjem dogovorjenih protokolov bomo 
zmanjšali možnost okužb ter zaščitili sebe in druge.  

Šolsko leto bo pestro in organizacijsko ter logistično zelo zahtevno, saj bodo pouk in 
ostale delavnosti potekali na šestih različnih lokacijah. Upajmo, da bo občina z vlado 
Republike Slovenije v prihajajočih mesecih le podpisala sklep o prepotrebnem  
financiranju in izgradnji naše šole. 

Pogumno, uspešno in zdravo šolsko leto 2021/22.  

Um je ogenj, ki ga  je treba podpihovati, ne posoda, ki jo je treba napolniti. (Plutard) 

Damjana Vraničar, ravnateljica 

Šolsko leto 2021/22 

Priloga k šolskemu kažipotu 
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ŠOLSKI ZVONEC                                                                  

 

MATIČNA ŠOLA 

 

   

predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

2. ura 9.10–9.55 

malica 20 minut 

3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.50 

5. ura 11.55–12.40 

6. ura 12.45–13.30 

kosilo 20 minut 

7. ura 13.50–14.35 

OPB 11.50–15.35 

 

RAZREDNIKI  

 

1. ura 8.40–9.25 

2. ura 9.30–10.15 

malica 10.15–10.35 

3. ura 10.35–11.20 

4. ura 11.25–12.10 

5. ura 12.15–13.00 

6. ura 13.05–13.50 

Razredni pouk 

4. a – Darja Matkovič  

(POŠ Adlešiči) 

4. b – Stanka Mržljak 

(POŠ Adlešiči) 

4. c – Dragica Jankovič 

(matična šola stari del uč. 1 ) 

5. a –  Helena Šikonja 

(srednja šola) 

5. b – Franci Mravinec 

(srednja šola) 

5. c –  Marjetka Žunič 

(srednja šola) 

 

Predmetni pouk 

6. a – Peter Mravinec (uč. 11) 

6. b – Irena Mihelčič (uč. 2) 

6. c – Alenka Mravinec (uč. 9) 

7. a – Tomaž Grdešič (uč. 10) 

7. b – David Šefanič (uč. 5) 

7. c – Jeni Kure (uč. 31) 

8. a – Anja Golobič (uč. 12) 

8. b – Tihana Malič (uč. 1) 

8. c – Darinka Krušič (uč. 3) 

9. a – Katja Peganc (uč. 14) 

9. b – Helena Kambič (uč. 7) 

9. c - Alojz Hudelja (uč. 8) 

GOVORILNE URE 

Razredna stopnja na matični šoli: 

prvi torek v mesecu 15.30–17.00 

Predmetna stopnja na matični šoli: 

prvi torek v mesecu 16.00–17.30 

 

Urnik dopoldanskih govorilnih ur bo 
objavljen na šolski spletni strani. 

 

PREHRANA 

V primeru odsotnosti otroka starši 

obroke odjavite v tajništvu do 8.30 

na tel. (07) 6207 101 ali  

na e-mail:  

prehrana-loka@guest.arnes.si 

Odjava za nazaj ni možna. 

NPZ za 6. in 9. razred 

4. 5. 2022 — slovenščina 

6. 5. 2022— matematika 

10. 5. 2022 — 9. r. tretji predmet/ 

                        6. r. TJA 

1. 9.  ZAČETEK POUKA 

  25. 10.–1. 11.  JESENSKE POČITNICE 

31. 10.  DAN REFORMACIJE 

1. 11.  DAN SPOMINA NA MRTVE 

24. 12.  ZADNJI DAN POUKA V LETU 

25. 12.  BOŽIČ 

26. 12.  DAN SAMOST. IN ENOTNOSTI 

25. 12.–2. 1. 

2022 
 NOVOLETNE POČITNICE 

31. 1. 
 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA    

OBDOBJA 

8. 2.  KULTURNI PRAZNIK 

11. 2.–12. 2. 
 INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 

SREDNJE ŠOLE 

28. 2.–4. 3.  ZIMSKE POČITNICE 

18. 4.  VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. 4.  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

27. 4.–2. 5.  PRVOMAJSKE POČITNICE 

1. 5.–2. 5.   PRAZNIK DELA 

15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OC. OBD. ZA  

UČENCE 9. R.; RAZDELITEV  

SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

24. 6. 

 ZAKLJUČEK 2. OC. OBD. ZA  

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZ-

DELITEV SPRIČEVAL IN  

OBVESTIL 

25. 6.  DAN DRŽAVNOSTI 

25. 6.–31. 8.  POLETNE POČITNICE 

4. razred na POŠ ADLEŠIČI 

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22 
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