
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 ter 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; 
 

 vstop na gradbišče je strogo prepovedan, prav tako zadrževanje ob njem; 
 

 učenci, ki čakajo izbirni predmet ali avtobus, so dolžni obiskovati ure varstva ter 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 fotografiranje ali snemanje.  
 

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

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

 prinašanje zdravju škodljivih ali nevarnih snovi in predmetov v šolo je najstrožje prepove-
dano; 

 

 če učenec 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 in 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  

 Nastja Luič (psihologinja): 040 763 860 (Stratus) 

 Sonja Štefanič (socialna pedagoginja): (07) 35 69 207 (Loka) 
 

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): 07-3569230  

E-pošta: info@os-loka-crnomelj.si 

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

Šolsko leto 2022/23 

Priloga k šolskemu kažipotu 

Dragi učenci, spoštovani starši! 

Prazne učilnice in hodnike bo po dveh mesecih napolnil otroški smeh. Upam, 

da ste si odpočili, da ste počitnice preživeli kreativno in zabavno ter da ste si 

nabrali dovolj moči za novo šolsko leto. Vsako leto nam prinaša nove izzive in 

za marsikoga pomeni nov začetek ter pričakovanja. Letos tudi zame. Želim si, 

da bi v šolo prihajali z veseljem, da bi stkali nova prijateljstva in da bi se veliko 

novega naučili. Bodite kreativni, delavni in marljivi ter strpni drug do drugega.  

Vam, starši, želim, da svoje otroke spodbujate, spremljate njihov napredek in 

se z njimi veselite uspehov, ki jih bodo dosegli. Z njimi sočustvujte tudi takrat, 

ko ne bodo uspešni. Otroci potrebujejo podporo svojih staršev.  

Bodimo otrokom zgled in jim priučimo prave vrednote.  

V novem šolskem letu vsem želim lep začetek, veliko optimizma in pozitivne 

energije. Prepričan sem, da bomo s skupnim sodelovanjem dosegli vse zastav-

ljene cilje. 

Boštjan Papež, ravnatelj 

mailto:info@os-loka-crnomelj.si


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 – Stanka Mržljak 

(srednja šola) 

4. b – Dragica Jankovič 

(srednja šola) 

4. c – Darja Matkovič  

(srednja šola) 

5. a –  Helena Šikonja 

(POŠ Adlešiči) 

5. b – Marjetka Žunič 

(POŠ Adlešiči) 

5. c –  Franci Mravinec 

(srednja šola)  

 

Predmetni pouk 

6. a – Maja Kunič (uč. 2) 

6. b – Irena Mihelčič (uč. 9) 

6. c – Veronika Vrbanac (uč. 11) 

7. a – Helena Kambič (uč. 7) 

7. b – Katja Peganc (uč. 4) 

7. c – Alojz Hudelja (uč. 8) 

8. a – Tomaž Grdešič (uč. 10) 

8. b – David Šefanič (uč. 5)  

8. c – Jeni Kure (uč. 31) 

9. a – Anja Golobič (uč. 12) 

9. b – Tihana Malič (uč. 1) 

9. c – Darinka Krušič (uč. 3) 

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. 07-3569230  
ali na e-mail:  

prehrana-loka@guest.arnes.si 

Odjava za nazaj ni možna. 

NPZ za 6. in 9. razred 

4. 5. 2023 — slovenščina 

8. 5. 2023— matematika 

10. 5. 2023 — 9. r. tretji predmet/ 

                        6. r. TJA 

1. 9.  ZAČETEK POUKA 

  31. 10.–4. 11.  JESENSKE POČITNICE 

31. 10.  DAN REFORMACIJE 

1. 11.  DAN SPOMINA NA MRTVE 

23. 12.  ZADNJI DAN POUKA V LETU 

25. 12.  BOŽIČ 

26. 12.  DAN SAMOST. IN ENOTNOSTI 

26. 12.–2. 1. 

2023 
 NOVOLETNE POČITNICE 

27. 1. 
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA    

OBDOBJA 

30. 1.–3. 2. ZIMSKE POČITNICE 

8. 2.  KULTURNI PRAZNIK  

17. 2.–18. 2. 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 

SREDNJE ŠOLE 

10. 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 

23. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OC. OBD. ZA  

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZ-

DELITEV SPRIČEVAL IN  

OBVESTIL 

25. 6.  DAN DRŽAVNOSTI 

26. 6.–31. 8.  POLETNE POČITNICE 

5. razred na POŠ ADLEŠIČI 

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23 
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