
 
 

PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ 
2008-2009 

 

 

 

Učenec se na Osnovni šoli Mengeš 

čuti sprejetega, uspešnega, 

spoštuje sebe in druge. 
                  

 iz vizije OŠ Mengeš 

 
 
Ime in priimek: 
 
Razred, oddelek: 
 
Razrednik: 
 
Domači naslov: 
 
Domači telefon: 
 
Telefon staršev za nujne klice: 
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»Če čakate, da se boste počutili 

 dovolj samozavestni, da bi naredili 

 nekaj novega ali sledili svojim sanjam, 

 boste čakali večno.« 

 
 
 
Dragi učenci in spoštovani starši, 
 
 
pozdravljeni v novem šolskem letu. Prepričan sem, da ste si skupaj zastavili 
veliko ciljev, ki jim boste v tem letu poskušali slediti. Prav gotovo si želite lepih 
učnih dosežkov ter drugih spodbudnih rezultatov na področju znanja. Upam pa, 
da ste si zastavili tudi cilje, ki niso neposredno povezani samo z znanjem. Cilji, 
ki so povezani s kvaliteto medsebojnih odnosov npr. so enako pomembni kot cilji 
s področja znanja. 
Tudi strokovni delavci Osnovne šole Mengeš so razmišljali o svojih željah in 
ciljih. Skupaj so ustvarili vizijo Osnovne šole Mengeš, ki ji bodo v prihodnjih letih 
sledili. Veseli me, da so si za enega pomembnejših ciljev zastavili to, da bi se 
učenec, ki obiskuje Osnovno šolo Mengeš, čutil v šoli sprejetega, da bi bil 
uspešen in bi spoštoval sebe ter druge. In k temu cilju so pripravljeni prispevati 
prav vsi učitelji. Verjamem, da nas starši in učenci pri tem močno podpirate. 
Zavedam se, da tega cilja ne bo lahko doseči, ni pa to nemogoče. Veliko 
odgovornost bomo morali pokazati prav vsi: učitelji, drugi zaposleni na šoli, 
starši in učenci. Prepričan sem, da nam bo uspelo. 
 
Publikacija Osnovne šole Mengeš naj vam bo v pomoč, da boste lažje načrtovali 
vaše delo in sodelovanje s šolo. Učencem naj bo pripomoček pri načrtovanju in 
organiziranju svojih obveznosti v zvezi z ocenjevanjem znanja. Potrudili smo se, 
da smo zajeli vse najpomembnejše vsebine in vam tako podali informacije, ki so 
za vas koristne. 
 
Želim  vam uspešno šolsko leto 2008-2009. 
 
 

Milan Burkeljca, ravnatelj 



 4 

 

Osnovna šola Mengeš 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ravnatelj: Milan Burkeljca   01 724-76-11 

Pomočnica ravnatelja: Bernarda Pinter   01 724-76-12 

 

Tajnici: Jasmina Kosec 

  Darja Pečnik   01 724-76-10 

Šolska svetovalna   
služba  

pedagoginja: Janja Gonza   01 724-76-13 

psihologinja: Veronika Bajuk Mejias  01 724-76-10 

logopedinja:                          Irena Sedej Pečenko         01 724-76-10 

 

Šolska knjižničarka: Mojca Ulaga    01 724-76-15 

 

Vodja šolske prehrane: Nika Mušič     

  

Računovodstvo: Nada Vuković    01 724-76-30 

Obračun šol. prehrane Cveta Krivorotov            01724-76-17 

 Nuša Zakrajšek 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fax:  01 724-76-18 

E-mail : o-menges.lj@guest.arnes.si 
spletna stran  www.osmenges.si    

Št. podračuna pri UJP:  01272-6030669688 

Davčna številka:                   SI 94625387 
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ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Osnovno šolo Mengeš obiskujejo učenci, ki bivajo na območju njenega šolskega okoliša, 
to pa je celotno območje občine Mengeš z naselji Dobeno, Loka, Mengeš in Topole. 

 
 

USTANOVITELJ IN ORGANI UPRAVLJANJA  

 
Ustanovitelj šole je Občina Mengeš. 

 
Svet šole 

Šolo upravlja svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.  
 

Svet staršev 

Na 1. roditeljskem sestanku starši izberejo in potrdijo svojega predstavnika v svet staršev. 
 
Predstavnik našega oddelka je: ___________________________________  
 
Elektronski naslov: _________________________ telefon: _______________________ 
 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ. 
 
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

  
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in 

razredniki. 
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                         ŠOLSKI ZVONEC  
 

predura  7.35 -  8.20   

1. ura  8.30 - 9.15 1. odmor  9.15 - 9.20 

2. ura  9.20 - 10.05 2. odmor  10.05 - 10.25 

3. ura  10.25 - 11.10 3. odmor  11.10 - 11.25 

4. ura  11.25 - 12.10 4. odmor  12.10 - 12.15 

5. ura  12.15 - 13.00 5. odmor  13.00 - 13.05 

6. ura  13.05 - 13.50 6. odmor  13.50 - 14.05 

7. ura 14.05   -  14.50 7. odmor   14.50  -   14.55 

 
Za učence 1. razreda se pouk začenja ob 8.00. Za njih šolski zvonec ne velja. 
 

           ŠOLSKI KOLEDAR 
 
Začetek pouka je 1. septembra 2008. Zadnji dan pouka za deveti razred  je  15. 
junij 2009, za vse ostale razrede pa 24. junij 2009. 
V šolskem letu 2008/2009 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni 
pouka (deveti razred 183 dni). 
 
 

OCENJEVALNA OBDOBJA TRAJANJE 

prvo od 1. septembra 2008 do 31. januarja 2009 

drugo  od  1. februarja 2009 do 15. oz. 24. junija 2009 

 

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni 
vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. 
razredu). Ob koncu pouka učenci prejmejo spričevalo. 
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PROSTI IN PRAZNIČNI DNEVI (počitnice med šolskim letom): 

 

27. oktober - 2. november 2008 jesenske počitnice 

29. december 2008- 2. januar 2009 novoletne počitnice 

23. februar - 27. februar 2009 zimske počitnice 

28. april - 2. maj. 2009 prvomajske počitnice 

 
Pouka prost dan na OŠ Mengeš: 24. december 2008 

 

Delovna sobota: 16. maj 2009 – DAN ODPRTIH VRAT:  

    ŠPORTANJE TREH GENERACIJ 

 

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 

9. razreda: 

5., 6., in 11. maj 2009 

 

Preverjanje bo iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta; 

1. septembra 2008 je minister za šolstvo in šport za tretji predmet določil naslednje 

predmete: 

biologijo, državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, športno vzgojo in 

angleščino. 

 

3. marca 2009 bo minister za šolstvo in šport izmed zgornjih štirih predmetov določil 

tistega, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalni preizkus znanja na naši 
šoli. 
 
 

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite: 

 

za učence 9. razreda od 16. do 27. junija 2009, 
za ostale učence od 26. junija do 9. julija 2009, 
naknadni roki so še od 18. do 31. avgusta 2009. 
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
 

Stiki se vzpostavljajo z roditeljskimi sestanki in govorilnimi urami, predavanji 

za starše, družabnimi srečanji in individualno. Dolžnost in pravica staršev je, da 
redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker tako najbolje 
spremljajo otrokov napredek v šoli in prispevajo k izboljšanju kvalitete dela šole 
ter strokovnega napredka. 
 

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev. Sestavljajo ga starši, 

izvoljeni na roditeljskih sestankih. 
Učitelji izvajajo govorilne ure v dopoldanskem in popoldanskem  času po urniku, 
navedenem v razporedu. Manjše informacije o otroku je možno sporočiti ali 
sprejeti tudi po telefonu. 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 
 

RAZREDNA STOPNJA 
Vsi, spodaj navedeni učitelji in drugi strokovni delavci šole, so vam na voljo na 

dopoldanskih govorilnih urah vsak teden. Predlagamo, da se na dopoldansko 

govorilno uro v naprej najavite. 

 

razred  razredničarka govorilne ure prostor 

1.a Petra Moravec, 

Kristina Šegel 

 
tor. 12.15 – 13.00    

 

učilnica 28 

1.b Vida Remškar,  

Marija Medvešek 

 
čet. 12.15 – 13.00 

 

učilnica 26 

1.c Janja Jeraj,  

Majda Hočevar Pleško 

 
pon. 12.15 – 13.00 

 

učilnica 26 

2. a Martina Šorn Povšnar tor. 7. 35 -8.20 učilnica 18 

2.b  Lidija Ropotar pon. 12.15 – 13.00 učilnica 23 

2.c Helena Repanšek pon. 12.15 – 13.00 učilnica 32 

3.a Špela Flajnik pon. 12.15 – 13.00 učilnica 3 

3.b Viktorija Uršnik pon. 12.15 – 13.00 učilnica 4 

3.c Urška Mihajloska pon. 12.15 – 13.00 učilnica 19 

4.a Darja Kruljec čet. 11.25 – 12.10  učilnica 24 

4.b Simona Hrovat pet. 11.25 – 12.10 učilnica 28 

4.c  Maja Zupančič čet. 10.25 – 11.10 učilnica 10 

5.a Danijela Frol sre. 11.25 – 12.10 učilnica 21 

5.b Nada Javh tor. 10.25 - 11.10 učilnica 22 

5.c Danica Brank / turnus I pon. 10.25 – 11.10 učilnica 23 
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PREDMETNA STOPNJA  
 

razred razrednik, učitelj predmet govorilne ure prostor 

6.a Anita Bezić TJA,RAD, 

TEV 

sre. 11.25 – 12.10 kabinet 26 

6.b Dragica Železnikar SLO pon. 9.20 – 10.05 učilnica 26 

7.a Nada Cotman SLO, 

GKL,RET 

sre. 10.25 – 11.10 učilnica 28 

7.b Jožica Perne MAT pon. 11.25 - 12.10 učilnica 34 

7.c Anica Bekrić MAT, TIT, 

OGL 

to. 8.30 – 9.15 učilnica 31 

8.a Tatjana Cevec Drolc ZGO, GEO, 

ŽČZ,VE1  

sre. 9.20 – 10.05 kabinet 25 

8.b  Nataša Kosec NAR, BIO,  

KEM 

tor. 10.25 – 11.10 učilnica 7 

8.c Aleš Koštomaj ŠVZ, IŠP, 

ŠZZ 

sre. 8.30 – 9.15 učilnica 29 

9.a  Simona Tučman GEO, TJA čet. 11.25 – 

12.10 

kabinet 26 

9.b Marija Otoničar NAR, BIO, 

KEM, POK 

Pon. 10.25 – 11.10 učilnica 7 

9.c Urša Oražem SLO, NEM pon. 12.15 – 

13.00 

učilnica 24 

 Ljubica Rožman ZGO pon. 11.25– 12.10 kabinet 25 

 Lojze Kalinšek LVZ, TIT, 

LS2 

sre. 11.25 – 12.10 učilnica 31 

 Maja Mezgec Kristan TJA tor. 12.15– 13.00  učilnica 3 

 Sabina Grabljevec SLO, 

DIE,PB 

pet. 10.25 – 11.10 učilnica 24 
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razred razrednik, učitelj predmet govorilne ure prostor 

 Katja Krošelj TJA sre. 9.20 – 10.05 kabinet 26 

 Nataša Banko GVZ pet. 10.25 – 11.10 učilnica 

24/36 

 Petra Berdajs  ŠVZ, PB pon. 10.25– 11.10 kabinet ŠVZ 

 Judita Rančigaj  ŠVZ, ŠSP, 

ŠZZ  

tor. 11.25 – 12.10 kabinet ŠVZ 

 Nikolaja Mušič GOS, SPH, 

NPH 

čet. 9.20 – 10.05 kabinet 4 

 Tomaž Soklič  ŠVZ,IŠP  čet. 9.20 – 10.05 kabinet ŠVZ  

 Jana Dolenc JV, DSP, 

laborant 

tor. 9.20 – 10.05 kabinet 

KEM, BIO 

 Sašo Božič RAČ,ROM, 

MME, UBE 

pon. 8.30 – 9.15 učilnica 34 

 Tanja Kozarski MAT, FIZ tor. 11.25 – 12.10 učilnica 32 

 Jože Kosec MAT, FIZ tor. 10.25 – 11.10 kabinet 8 

 Ajda Opeka MAT, TIT, 

OGU 

tor. 10.25 – 11.10 učilnica 4 

 Bernarda Pinter DIE tor. 9.20 – 10.05 pis. pom. rav 

 Milan Burkeljca  ZGO po dogovoru  pis. ravnat.  

 Vanja Vtič spec. ped. 8.30 – 9.15 kabinet 22 

 Janja Gonza pedagog. po dogovoru kabinet 15 

 M. Veronika Mejias psiholog. po dogovoru kabinet 17 

 Irena Sedej Pečenko logoped. po dogovoru kabinet 18 
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POPOLDANSKE GOVORILNE URE 
 
Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi govorilnih ur so 
razvidni iz koledarja v sredini publikacije). Učitelji razrednega pouka in učitelji v 
oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo  ob ponedeljkih.  
 
Učitelji predmetnega pouka pa so razdeljeni v dve skupini, da je tako staršem 
omogočen razgovor z vsakim učiteljem, s katerim se želijo pogovoriti. 
 
Skupina A (govorilne ure izvaja ob ponedeljkih): Tanja Kozarski, Jožica Perne, Anica 
Bekrić, Ajda Opeka, Marija Otoničar, Vanja Vtič, Simona Tučman, Katja Krošelj, Tomaž 
Soklič, Petra Berdajs, Anita Bezić, Sašo Božič, Nataša Banko, Jana Dolenc, Sabina 
Grabljevec, Urša Oražem, Bernarda Pinter  
 
Skupina B (govorilne ure izvaja ob torkih) : Alojz Kalinšek, Jože Kosec,  Dragomira 
Železnikar, Nada Cotman, Nataša Kosec, Maja Mezgec Kristan, Nikolaja Mušič, Tatjana 
Cevec Drolc,  Milan Burkeljca, Judita Rančigaj, (november, februar in maj),  Ljubica 
Rožman (november, februar in maj),  Veronika Bajuk Mejias (november, februar in maj), 
Aleš Koštomaj od 16.30 -18.00. 
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PREDAVANJA ZA STARŠE  
 
 

Šola vsako leto pripravi poseben program predavanj za starše, ki jih pripravijo 

in izvedejo priznani strokovnjaki z različnih področij. Predavanja za starše 
praviloma potekajo v jesenskem in zimskem času v poznih popoldanskih urah. 
Šola na začetku šolskega leta starše obvesti o temah predavanj in terminih, 

starši pa se s prijavnicami na predavanja prijavijo. Na predavanja so 

povabljeni tudi starši, ki se odzovejo na povabilo, ki ga prejmejo pred 

vsakim predavanjem in prijavnice niso izpolnili.  

Za izvedbo programa  skrbi  ga. Veronika Bajuk Mejias.  

 

Naslov predavanja 
Predavatelj 

Datum in  ura 

Vloga staršev pri otrokovem učenju 

Barbara Oražem Grm 

torek, 21. 10. 2008,  
ob 18. uri 

Razvijanje otrokove samopodobe 

Marja Strojin 

četrtek,20. 11. 2008, 
ob 18. uri 

Monokomedija za starše, babice in dedke:  

»Dedek mi je pripovedoval, oče me je prepričeval,  

jaz pa tisočkrat z glavo skozi zid« 

Erik Vidmar 

četrtek, 27. 11.2008, 
ob 18. uri 

Zasvojenost otrok in mladostnikov s televizijo in 

računalniki 

Zdenka Zalokar Divjak 

četrtek,11. 12. 2008, 
ob 18. uri 

Kako vzgojiti samostojnega otroka 

Borut Kožuh 

torek,13. 1. 2009,  
ob 18. uri 

Kaj lahko storimo starši, da najstnik ne zaide na 

stran pota 

Gorazd Mravlje 

četrtek, 29. 1. 2009, 
ob 18. uri 

Soustvarjanje: šola kot prostor za rast in podporo 

vsakemu učencu 

Gabi Čačinovič Vogrinčič 

četrtek,5. 2. 2009,  
ob 18. uri 
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PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
 

predmeti/ 
število ur tedensko 

1.r 
 

2.r 
 

3.r 
 

4.r 
 

5.r 
 

6.r 
 

7.r 
 

8.r 
 

9.r 
 

Slovenščina (SLO) 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 
Matematika (MAT) 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
Angleščina (TJA)    2 3 4 4 3 3 
Likovna vzgoja (LVZ) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Glasbena vzgoja (GVZ) 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 
Družba  - DRU (oz. SPD v 5.r/8)    2 3     
Spoznavanje narave (SPN)          
Geografija (GEO)      1 2 1,5 2 
Zgodovina (ZGO)      1 2 2 2 
Državljanska vzg. in etika (DIE)       1 1  
Spoznavanje okolja (SPO) 3 3 3       
Fizika (FIZ)        2 2 
Kemija (KEM)        2 2 
Biologija (BIO)        1,5 2 
Naravoslovje (NAR)      2 3   
Naravoslovje in tehnika (NIT)    3 3     
Tehnika in tehnologija (TIT)      2 1 1  
Tehnična vzgoja (THV)          
Gospodinjstvo (GOS)     1 1,5    
Športna vzgoja (ŠVZ) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Izbirni pr. 1 (jezikovni)       1 (2) 1 (2) 1 (2) 
Izbirni predmet 2 (in 3)       1 1 1 
Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 
število ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30 
število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

V 7. razredu se gospodinjstvo ne izvaja. V 8. in 9. razredu se gospodinjstvo izvaja v okviru 

dni dejavnosti v obsegu 20 ur letno, ni vključeno v urnik in se ocenjuje.  
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IZBIRNI PREDMETI 
 
Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri 
leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali 
družboslovni sklop. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev  (v 
celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Izbirni predmeti so v urniku 
eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina 
učenčevega predmetnika in se ocenjujejo. 

V šolskem letu 2008-09 na naši šoli poteka pouk naslednjih izbirnih predmetov 
 (D – družboslovno-humanistični predmet; N – naravoslovno-tehnični predmet): 
 

� D - nemščina 1, 2 in 3 (NI1, NI2, NI3), učiteljica Urša Oražem, 

� D - španščina 2 in 3 (ŠI2, ŠI3), učiteljica Veronika Bajuk Mejias,  

� D - geografija: življenje človeka na Zemlji (ŽČZ), učiteljica Tatjana C. Drolc,  

� N - obdelava gradiv: les (OGL), učiteljica Anica Bekrić, 

� N - obdelava gradiv: umetne mase (OGU), učiteljica Ajda Opeka, 

� N - gospodinjstvo: sodobna priprava hrane, (SPH), učiteljica Nikolaja Mušič, 

� N - gospodinjstvo: načini prehranjevanja (NPH), učiteljica Nikolaja Mušič, 

� N - računalništvo: urejanje besedil (UBE), učitelj Sašo Božič, 

� N - računalništvo: multimedija (MME), učitelj Sašo Božič, 

� N - računalništvo: računalniška omrežja (ROM), učitelj Sašo Božič, 

� N - šport: izbrani šport – odbojka (IŠP), učitelj Aleš Koštomaj, 

� N - šport: izbrani šport: nogomet (IŠP), učitelj Tomaž Soklič, 

� N - šport: šport za zdravje (ŠZZ), učiteljica Judita Rančigaj, Aleš Koštomaj, 

� N - šport: šport za sprostitev (ŠSP), učiteljica Judita Rančigaj, 

� D - vzgoja za medije: radio (RAD), učiteljica Anita Bezić, 

� D - vzgoja za medije: televizija (TEV), učiteljica Anita Bezić, 

� N - kemija: poskusi v kemiji (POK), učiteljica Marija Otoničar, 

� D - likovno snovanje 2 ( LS2), učitelj Alojz Kalinšek, 

� D - gledališki klub (GKL), učiteljica Nada Cotman, 

� D - retorika (RET), učiteljica Nada Cotman, 

� D – verstva in etika 1 (VE1), učiteljica Tatjana Cevec Drolc. 
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Učenec ne sme dvakrat izbrati istega izbirnega predmeta, razen pri nadaljevalnih 

predmetih (npr. nemščina, španščina, likovno snovanje 1, likovno snovanje 2…) 

 

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV je objavljen na oglasni deski v pritličju šole. 

 

VARSTVO ZA UČENCE, KI ČAKAJO NA NADALJEVANJE POUKA IZBIRNIH 

PREDMETOV 

Za učence, ki  čakajo na nadaljevanje izbirnih predmetov v šoli, je organizirano varstvo, ki 

poteka vsak dan po razporedu in v prostorih, kot je objavljeno na oglasni deski v pritličju 

šole. Učenci morajo biti v času varstva prisotni v prostoru, kjer varstvo poteka in upoštevati 

navodila dežurnega učitelja. Le tako bomo lahko učencem zagotovili varnost in omogočili 

nemoteno nadaljevanje pouka na šoli. 

 

 

DIFERENCIACIJA V 8. IN 9. RAZREDU  

 

Matematika, slovenščina in angleščina so predmeti, ki se  v  8.  in  9. 

razredu izvajajo  v heterogenih skupinah. Učenci treh oddelkov 

posameznega razreda se delijo v 4 ali 5 heterogenih skupin, odvisno od 
skupnega števila otrok..  

Heterogene učne skupine za izvajanje diferenciacije v 8. in 9. razredu se 
oblikujejo tako, da učence posameznega razreda v učne skupine razporedi šola. 
Predlog oblikovanja heterogenih učnih skupin pripravi razrednik skupaj s 
svetovalno službo in strokovnimi aktivi. Pri razporeditvi učencev se upoštevajo 
načela celostnega pristopa, razvojne usmerjenosti, strokovne avtonomnosti, 
aktualnosti, interdisciplinarnosti in strokovnega sodelovanja. Skupine se ne 
smejo oblikovati na osnovi ocen, spola, socialnega in kulturnega porekla, 
veroizpovedi, etnične in narodne pripadnosti ali katerihkoli drugih osebnih 
okoliščin. (10.člen pravilnika o učni diferenciaciji) 
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   DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 

DODATNI POUK 
Učencem 1. - 9. razreda z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih 
presegajo določene višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S 
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so 
samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča 
doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku. 
 

DOPOLNILNI POUK 
Učencem 1. - 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno 
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim 
načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, 
objavljenem v septembru. 
Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je objavljen na oglasni deski v pritličju 
šole. 
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URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA 

 

RAZREDNA  STOPNJA 

raz. učiteljica učilnica dopolnilni pouk dodatni pouk 

2.a Martina  
Šorn Povšnar 

19 sreda, predura sreda, predura 

2.b Lidija Ropotar 24 torek, 5. ura torek, 5. ura 

2.c Helena Repanšek 6 torek, 5. ura torek, 5. ura 

3.a Špela Flajnik 18 sreda, predura sreda, predura 

3.b Viktorija Uršnik 4 sreda, 5. ura sreda, 5. ura 

3.c Urška Mihajloska 19 sreda, 5. ura sreda, 5. ura 

4.a Darja Kruljec 20 četrtek, predura četrtek, predura 

4.b Simona Hrovat 9 petek, predura petek, predura 

4.c Maja Zupančič 10 četrtek, predura četrtek, predura 

5.a Danijela Frol 21 četrtek, predura četrtek, predura 

5.b Nada Javh 22 ponedeljek, 
predura 

ponedeljek, predura 

5.c Danica Brank 23 torek, predura torek, predura 

 
Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka (pri razredih in predmetih) je bil na 
razredni in predmetni stopnji oblikovan v začetku šolskega leta na podlagi 
trenutnih potreb učencev in se lahko med šolskim letom spremeni, če bo to 
potrebno. 
Poleg navedenih predmetov, kjer bo potekal dodatni pouk na predmetni stopnji, 
bo dodatni pouk potekal tudi pri biologiji, kemiji, fiziki, geografiji in zgodovini, o 
urniku za te predmete bodo učenci obveščeni v septembru.  
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 PREDMETNA STOPNJA 

UČITELJ RAZ. 
DODATNI 
POUK 

RAZ. 
DOPOLNILNI 
POUK 

  6. razred 
angleščina 

ponedeljek,predura              
turnus II, uč. 25 Anita 

Bezić 

  7. razred angleščina 
četrtek, predura,uč. 25 

Maja 
Mezgec 
Kristan 

8. razred 
angleščina 

sreda, predura, 
turnus I, uč. 3 

8. razred 
           angleščina 

sreda, predura, 
           turnus II,  uč. 3 

Simona  
Tučman 9. razred 

angleščina, 
torek,predura, 

uč.27 
9. razred 

          angleščina 
torek,predura, 

 uč.27 
 

Dragomira  
Železnikar 9. razred 

     slovenščina 
ponedeljek, 

predura, uč. 26 
6. razred 

         slovenščina 
petek, predura, 
turnus II, uč.26 

 

Sabina  
Grabljevec   7. razred 

slovenščina 
torek, predura, 

uč. 25 

Nada  
Cotman 8. razred 

     slovenščina 
petek, predura, 

 uč. 28 
8. razred 

        slovenščina 
petek, predura, 

 uč. 28 

Anica  
Bekrić   7. razred 

matematika 
sreda, predura 

uč. 6 

Tanja 
Kozarski 7. razred 

matematika 
sreda, predura, 

uč. 32 
8. razred 

matematika 
četrtek, predura, 

uč. 32 

 9. razred 
matematika 

petek,predura, 
uč. 32 

  

6. razred 
matematika 

ponedeljek,predura 
uč.34 

6. razred 
          matematika 

sreda, predura, 
uč.34 Jožica 

Perne 

8. razred 
matematika 
četrtek, predura 

uč.34 
8. razred 

matematika 
četrtek, predura, 

uč. 34 

   9. razred 
matematika 

petek, predura 
uč.34 
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JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 
 
Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do začetka 
pouka. V jutranje varstvo se vključijo vsi učenci, za katere ste starši na začetku 
leta najavili zgodnejši prihod v šolo. 
Učenci  razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega 

bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 16.30 ure. 

Če se zgodi, da izjemoma ne morete pravočasno priti po otroka, pokličite tel. 
051 228 688 
  
 

OPB         učiteljica učilnica     govorilna ura prostor 

OPB 1 Mateja Banko 11 tor., 10.45 -11.30 kab 1. r. 

OPB 2 Anja Repnik 12 čet., 10.45  - 11.30 kab. 1. r. 

OPB 3 Vesna Traven 13 pon., 10.45  - 11.30 kab. 1. r 

OPB 4 Francka Požar Špenko 14 sre., 12.15  - 13.00 kab. 1. r 

OPB 5 Milena Osredkar 16 pon., 11.15  - 12.00 kab. 1. r 

OPB 6 Milica Tomšič 17 tor., 12.15  - 13.00 kab. 1. r  

OPB 7 Sabina Grabljevec 18 pet., 10.25 - 11.10 učil. 24 

OPB 8 Petra Berdajs 19 pon., 10.25 – 11.10 kab.ŠVZ 

 
 
 

jutranje 

varstvo 

 

učiteljica 

 

učilnica 

 

čas 

JV 1 Jana 
Dolenc 

14 6.00 – 8.20 

JV 2 Veronika 
Bajuk 

16 7.00 – 8.20 

JV 3 Viktorija 
Uršnik 

17 7.15 – 8.20 
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ŠOLSKI KOMBI, VARSTVO VOZAČEV 
 

VOZNI RED  

Dobeno, 1. postaja: 6.55  

Loka, 1. postaja: 7.00 Topole: 7.15 

Šola: 7.10 Šola: 7.20 -7.30 

 

varstvo vozačev učiteljica učilnica čas 

VV Kristina Šegel 15 12.05 – 14.00 

VV Ajda Opeka 6 (sreda) 12.05 – 14.00 

  

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Sistematske zdravstvene preglede in prav tako sistematske preglede zob in 
učenje pravilnega čiščenja ter nege zob organizira zdravstveni dom Domžale v 
skladu s predpisi. Sistematski pregledi se opravljajo v prostorih zdravstvenega 
doma Mengeš. 

  



 22 

ŠOLA V NARAVI, ŽIVLJENJE V NARAVI 
 
LETNO ŠOLO V NARAVI bo za učence 3. razreda predvidoma v juniju na 

Debelem Rtiču. 
 

ZIMSKO ŠOLO V NARAVI bomo organizirali za učence 4. razreda od 9. do 13. 

februarja 2009 na Mariborskem Pohorju. 
 

Učenci  2. razreda bodo odšli na 3-dnevni program ŽIVLJENJA NA KMETIJI 

(2.a od 8. do 10. aprila 2009, 2.b od 25. do 27. maja 2009 in 2.c od 27. do 29. 
maja 2009). 
 
Preko Centra za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD) bomo   organizirali 

tedenski program ŽIVLJENJE V NARAVI in sicer: 

  

 
5. a, b, c razred 

 
CŠOD Soča  

 
26. 1 -  30. 1. 2009 

 
6. a, b razred 

 
CŠOD Kavka 

 
1. 6 - 5. 6. 2009 

 
7. a, c razred 
7. b razred 

 
CŠOD Breženka 
CŠOD Burja 

 
9. 2. - 13. 2.  2009 

 
8. a,b razred 
8. c razred 

 
CŠOD Planica 
CŠOD Kranjska Gora    

 
13.10  -  17.10 2008 

 
 

CŠOD nam bo pomagal tudi pri izvedbi nekaterih naravoslovnih dni (v 

Tehniškem muzeju Bistra, Arboretumu Volčji potok, Živalskem vrtu, Rakovem 

Škocjanu) kulturnih dni (v Ljubljani, Žirovnici) ter ekskurzij (zamejstvo - 

Koroška). 

Več o dejavnostih in programih dnevnih in tedenskih centrov, ki izvajajo 

programe v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, lahko najdete na 

www.csod.si. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Šola na začetku šolskega leta pripravi prijavnice k interesnim dejavnostim za tekoče 
šolsko leto. Na podlagi prijav učencev šola organizira pouk interesnih dejavnosti in oblikuje 
urnik, ki ga dobijo vsi učenci šole. 

Urnik interesnih dejavnosti je objavljen tudi na oglasni deski pri dežurnem učencu 

in na spletni strani šole. 

Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti:  logika, vesela šola,  knjižničarsko 
bralni krožek,  zgodovinski, geografski, naravoslovni krožki, planinski krožek,  atletika, 
gimnastika, odbojka, košarka, plesni krožek,  pevski zbori in  vokalna skupina, Orffova 
delavnica, babičina delavnica, klekljanje, gospodinjski krožek, Trdinova pot, s knjigo po 
Evropi, učenje angleščine z računalnikom in spletom, šahovski, angleški, nemški, španski 
krožek, filmski krožek, šolska televizija, eko krožek, folklora, glasbeno dramska delavnica, 
pravljični krožek… 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
 

Šolska svetovalna delavka je Janja Gonza, pedagoginja. 

 
V delo šolske svetovalne službe se pri določenih strokovnih vprašanjih 

vključujeta tudi psihologinja Veronika Bajuk Mejias in z logopedskimi 

obravnavami Irena Sedej Pečenko. 

 
Janja Gonza pokriva delo šolske svetovalne službe: vpis otrok v šolo, vpis 
devetošolcev v srednjo šolo in s svetovalnim delom skrbi za učence od 4. 
razreda devetletke do 9. razreda,  Veronika B. Mejias pa za učence 1. triade. 

 
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima 
težave doma ali sam s seboj, lahko poišče pomoč svetovalne službe, ki mu 
svetuje pri njegovih težavah. 
Pomoč lahko  poiščejo tudi starši, ki naletijo na takšne ali drugačne stiske pri 
vzgoji otrok, pri razumevanju najstniških težav, razreševanju medvrstniških 
konfliktov, pri reševanju denarnih stisk, če potrebujejo pomoč pri vpisu otroka na 
srednjo šolo ali pa preprosto želijo otroku pomagati k bolj učinkovitemu učenju.  
 
 

Poklicno usmerjanje in svetovanje 
 

Pedagoginja vodi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 9. 
razreda ter  pomaga pri vpisu v srednje šole. Za učence je pomembno, da se 
dovolj zgodaj seznanijo s potekom vpisa v srednje šole.  
Na razrednih urah bodo učenci dobili vse potrebne informacije v zvezi z vpisom 
na srednje šole. O tem in vseh novostih bodo v pisni obliki in na roditeljskih 
sestankih obveščeni tudi starši. Poleg informacij o postopkih vpisa na srednjo 
šolo, bomo organizirali tudi predstavitve različnih poklicev in srednjih šol. Na 
delavnicah bodo učenci razmišljali o svojih poklicnih željah-interesih, ki jih bodo 
lahko preverili tudi preko računalniškega testiranja Kam in kako.  
V pisarni svetovalne službe si lahko devetošolci izposodijo brošure in prospekte 
o srednjih šolah ter posameznih poklicih. 



 25 

 
Pedagoginja je učencem in staršem vedno na voljo za individualni razgovor o 
poklicni izbiri. 
Tisti, ki se bodo vpisali na šole, ki bodo vpis omejile, bodo morali zbrati 
zadovoljivo število točk.  
Točke dobimo tako, da seštejemo ocene iz vseh obveznih učnih  predmetov 7. , 
8. in 9. razreda in splošni učni uspeh v 7. in 8. razredu. Če se na spodnji meji 
znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev za kriterij 
lahko izberejo tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in 
matematike oziroma merila, ki jih  izbere posamezna šola.  
Učenec, ki bo skrbno premislil, katere poti mu odpira število točk, ki jih je 
dosegel, se bo lažje izognil morebitnim razočaranjem in psihičnim pritiskom ob 
vpisu v srednjo šolo. 
 

Pri šolski pedagoginji se lahko oglasite vsak dan od 8.00 do 14. 30. Če gre 

za pomembnejšo zadevo, je najbolje, da se za razgovor prej dogovorite po 

telefonu  01 724-76-13. 

 

 

 

POPOLDANSKO UČENJE 
 
 
Učenci  imajo v popoldanskem času enkrat ali dvakrat tedensko uro učenja v 
prostorih šole. Namen teh srečanj ni le učenje in šolsko delo, pač pa se bodo 
otroci naučili tudi bolje organizirati svoje učne aktivnosti, poskušali jih bomo 
navajati na red pri šolskem delu, jim pomagali k bolj učinkovitemu učenju. Na ta 
način upamo, da bodo bolj uspešni pri šolskem delu pa tudi pri vključevanju v 
svoje socialno okolje. Program sofinancira Občina Mengeš in spada med t. i. 
javna dela v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
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UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Učencem, ki imajo težave pri učenju, šola nudi dopolnilni pouk,  notranjo 

diferenciacijo in individualizacijo znotraj pouka.  
Če to ni dovolj, se otroci na podlagi strokovne presoje in soglasja staršev 
usmerijo v individualno ali skupinsko učno pomoč, kjer lahko sami ali v skupini 
dveh, treh otrok z učiteljem dosežejo vidnejši napredek. Pomoč lahko poteka 
enkrat tedensko izven ali v okviru pouka. Ob pridobitvi odločbe za dodatno 
strokovno pomoč s strani Ministrstva za šolstvo in šport , šola organizira dodatne 
prilagoditve v okviru pouka in individualne ure dodatne strokovne pomoči do pet 
šolskih ur tedensko. 
Učencem nudijo strokovno pomoč specialna pedagoginja - logopedinja Irena 
Sedej Pečenko, psihologinja Veronika Bajuk Mejias, pedagoginja Vanja Vtič in 
predmetni oziroma razredni učitelji. Finančna sredstva zagotavlja Ministrstvo za 
šolstvo. 

Učenci, ki izkazujejo posebne talente in nadarjenosti, so prav tako deležni 

pozornosti s strani šole. Nadarjene učence  prepoznavamo v skladu z 
Konceptom dela z nadarjenimi učenci. O učencih 3. in 7. razreda, ki izkazujejo 
nadpovprečne rezultate, bodo o postopkih identifikacije nadarjenih učencev 
starši pisno in ustno obveščeni ob koncu šolskega leta. V življenje in delo šole 
se bomo trudili vključiti čim več dejavnosti, ki bodo sposobnejšim učencem v 
izziv in bodo pripomogle k njihovemu celovitemu razvoju. Posebna pozornost jim 
bo namenjena v okviru pouka, interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, pri 
pripravah na tekmovanja, s sodelovanjem na natečajih, šolskih prireditvah, v 
raziskovalnih nalogah, na različnih taborih in drugih srečanjih. 
 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 
Učenci perspektivni športniki in učenci, ki se vzporedno izobražujejo lahko 
pridobijo status športnika ali umetnika. 
V mesecu septembru za tekoče šolsko leto vložijo vlogo za dodelitev STATUSA.  
Podrobnosti si lahko preberete v Internem pravilniku o prilagajanju šolskih 
obveznosti, ki ga najdete na spletni strani šole.  
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KNJIŽNICA 
 
Knjižnica ima že več kot 28.500 knjig za učence in učitelje in več tisoč enot 
neknjižnega gradiva (CD-ji, videokasete in podobno). Lahko se pohvalimo, da 
skušamo biti na tekočem z leposlovjem za mladino, pa tudi pri strokovnih 
knjigah izbire ni malo. Knjižne novosti ter druge zanimivosti so predstavljene v 
vitrinah in na LCD zaslonu pred knjižnico. 
 
Knjižnica je odprta v ponedeljek, torek , četrtek in petek od 8.00 do  8.25 in od 
12.00 do 14.30. V tem času si lahko učenci izposodijo knjige in uporabljajo 
knjižnico kot vir informacij. Ob sredah je knjižnica za obiskovalce zaprta. Učenci, 
ki obiskujejo podaljšano bivanje, naj si knjige izposojajo takrat, ko je to 
predvideno za njihovo skupino, kar je razvidno iz urnika. Učenec si lahko 
izposodi knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni. Zamudnina za 
eno knjigo na dan je 0,10 evra. S časovno omejitvijo izposoje so knjige na voljo 
večjemu številu učencev, kar pride še kako prav pri knjigah za bralno značko in 
uspešnicah. 
Izgubljena izkaznica stane 0,2 evra. 
V sklopu knjižnice je urejen tudi »internet kabinet«, kjer je možen dostop do 
interneta, elektronske pošte in drugih sodobnih virov informacij. Ti računalniki so 
namenjeni delu za šolo in poglabljanju ter razširjanju znanja in ne zabavi. 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo naročeni na veliko število različnih  revij in 
časopisov. Od tega je 11 naslovov  namenjenih učencem. Prelistajo jih lahko v 
knjižnici, izposoja pa ni možna. Videokasete so namenjene popestritvi pouka in 
si jih učenci ne morejo izposoditi. 
Učenci od 6. do 9. razreda se lahko pridružijo knjižničarsko - bralnemu krožku, ki 
poteka vsak torek od 13.05 do 13.45. 
V knjižnici se dogaja še marsikaj: pravljične urice za najmlajše, obiski knjižnih 
ustvarjalcev, različni knjižni kvizi, razstave slikarjev in fotografov, knjižna dražba, 
knjižni sejem, poseben program v mesecu knjige in še kaj. O poteku različnih 
prireditev so učenci obveščeni sproti. 

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka ga. Mojca Ulaga. 
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URNIK IZPOSOJE V KNJIŽNICI 

 
 
 

 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

8.00-8.25 izposoja 
vsi 

izposoja 
vsi 

 izposoja 
vsi 

izposoja 
vsi 

1.ura (8.30-9.15)      

2.ura (9.20-10.05)  1. a  1. b  

3. ura (10.25-11.10)     1. c 

4. ura (11.25-12.10)      

12.15 – 12.30  OPB 6 in 
2. r  

 OPB 6 OPB 5 OPB 6 

12.35 – 13.00 V V I OPB 4  OPB 4 OPB 7 in 
V V I 

13.05 - 13.35  V V II knjižničar. 
krožek 

 OPB 7 V V II 

13. 35 – 13.50   knjižničar. 
krožek 

  OPB 8 

13.50 – 14.05   OPB 5  OPB 8 OPB 8 

14.05 – 14.35 OPB 3 OPB 5 OPB 3 OPB 4  
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UČBENIŠKI SKLAD 
 

Učbeniški sklad na naši šoli deluje že vrsto let. Za nemoteno upravljanje je 
potrebno upoštevati pravilnik in koledar aktivnosti, ki ga določi Ministrstvo za 
šolstvo in šport. 

 
Vsi učenci konec meseca maja oz. v začetku junija prejmejo prijavnico, ki jo je v 
določenem roku potrebno oddati, ker je potrebno urediti naročila založbam, pred 
tem pa je potrebno izpeljati še javno naročilo. Učencem, ki bodo zamudili s 
prijavo v učbeniški sklad, žal, ne bomo mogli naknadno omogočiti prijave. 

 
Glavni namen je izposoja učbenikov, za katere po novem ni potrebno plačati 
obrabnine. V šolskem letu 2008 / 2009 obrabnino učbenikov za vse razrede krije 
MŠŠ, kar je za naročnike zagotovo velikega pomena. 

 
Na predmetni stopnji je za nekatere predmete  Ministrstvo za šolstvo že v 
prejšnjih letih financiralo »učbenike za na klop«, kar pomeni, da jih učenci 
uporabljajo v šoli, svoje učbenike za te predmete pa imajo doma, kar zagotovo 
zmanjša težo šolskih torbic. Sicer pa je naša šola podobno akcijo izvajala že več 
let; zlasti za t.i. vzgojne predmete ( LVZ, GOS, TIT, GOS, DIE )smo imeli paket 
učbenikov v šoli, enako tudi geografske in zgodovinske atlase. 

 
Na koncu šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če učenec učbenike izgubi 
ali vrne takšnega, da se ga ne da več uporabljati, je potrebno plačati polno ceno 
učbenikov. 
Učbenike za novo šolsko leto prejmejo učenci na prvi šolski dan pri svojih 
razrednikih. 

 
V učbeniškem skladu skrbimo za to, da se za vsako šolsko leto najprej 
predvidijo nakupi novih učbenikov, ki se bodo uporabljali ( npr. letos za 6. 
razred, GVZ za celotno predmetno stopnjo ... ), sledijo učbeniki, ki jih je 
potrebno zamenjati s starimi zaradi dotrajanosti, nato pa glede na denarno 
stanje zamenjamo še dotrajane učbenike, ki se uporabljajo že dalj časa. 
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ŠOLSKA PREHRANA 
 
Učencem nudimo štiri obroke: zajtrk, če se nanj prijavijo, malico (mesno in 
brezmesno), kosilo in popoldansko malico. 
 
Prvošolci malicajo (zajtrkujejo) ob 8.10 oz. 8.20. Ostali razredi imajo malico po 
drugi šolski uri. Kosijo med 11.30 in 14.00, popoldanska malica pa je po 14.00. 
Učenci, ki so v jutranjem varstvu, lahko prejmejo tudi zajtrk, učenci v 
podaljšanem bivanju pa še popoldansko malico. 
Učenci, ki imajo 7. šolsko uro izbirni predmet, se za tisti dan lahko prijavijo na 
kosilo. Zato traja odmor po 6. šolski uri 15 minut. 
 
Prehrano otroku zagotovite s podpisom pogodbe, plačujete pa jo po 
položnici. 
 
Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano: 
 
1.  Cena obrokov se spreminja glede na podražitev živil in električne energije. 
2.  Šolski normativi določajo ustrezno količino in kakovost . 
3.  Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega 

do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli. 
4.  Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli. 
5.  Šola vodi evidenco naročenih obrokov. Če učenec zaradi odsotnosti dveh ali 

več zaporednih dni v mesecu ne kosi, ne malica in ne zajtrkuje, bomo to 
upoštevali pri obračunu za naslednji mesec; pogoj pa je, da nam starši to 
sporočijo prvi dan odsotnosti v računovodstvo, ga. Cveti Krivorotov oz. 
ga. Nuši Zakrajšek.  Prvi dan odpovedi se pri obračunu prehrane ne 
upošteva. 

6.  Če učenca odjavite od obrokov, naj bo ta izjava pisna in prinesena/poslana 
vodji šolske prehrane, in sicer do 20. dne v mesecu, velja pa za naslednji 
mesec. 

7.  Starši, ki imajo težave s plačevanjem šolske prehrane, lahko uveljavljajo 
pravico do regresirane prehrane. Gospe Veroniki Bajuk Mejias iz šolske 
svetovalne službe, je treba v septembru oddati pisno prošnjo z navedbo 
socialnega položaja družine ter dokazilo o višini otroškega dodatka v 
tekočem letu. Za pomoč lahko starši zaprosijo tudi kasneje, če nastopijo 
utemeljeni razlogi. 

8.  Dietno šolsko prehrano bo lahko prejemal tisti učenec, ki bo prinesel 
ustrezno zdravstveno dokumentacijo. 
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Starši se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in 
pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili 
normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim ter dodatnim 
stroškom pri izterjavi. Prisiljeni bomo zaračunavati tudi zamudne obresti ali 
razmisliti, da otrok ne bi več prejemal kosila. Vse finančne zadeve v zvezi s 
prehrano urejata ga. Cveta Krivorotov oz. ga  Nuša Zakrajšek,  
tel. 01/724-76-17. 
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POMEMBNO IZ PRAVIL HIŠNEGA  REDA OŠ MENGEŠ 
 

� V šolo je potrebno prihajati točno, kar pomeni 10 minut pred začetkom pouka. 
Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, naj v šolo ne prihajajo prezgodaj. 

� Učenci se preobujejo pri garderobnih omaricah in poskrbijo, da so le-te urejene in 
zaklenjene. 

� Po zvočnem signalu, ki označuje začetek šolske ure, učenci počakajo učitelja v 
učilnici in se pripravijo na pouk. Ob prihodu učitelja v učilnico, vstanejo in se z 
učiteljem pozdravijo. 

� Učenci pri pouku sodelujejo in upoštevajo navodila učiteljev. Do sošolcev in učiteljev 
so prijazni in strpni. 

� Po končani učni uri učenci uredijo učilnico in jo zapustijo šele, ko to dovoli učitelj. 

� Hrano učenci kulturno zaužijejo in to omogočijo tudi drugim. Po obedu učenci 
prostor, kjer so obedovali,  počistijo in uredijo. 

� Učenci skrbijo za čistočo v učilnicah, na hodnikih in v okolici šole. Pazijo na šolski 
inventar. Škodo na šolski lastnini in škodo na lastnini sošolcev ali zaposlenih, ki je 
bila namerno povzročena, učenci v dogovoru s starši povrnejo. 

� Dragih in dragocenih predmetov učenci ne nosijo v šolo. Na svojo lastnino je 
potrebno vedno paziti in spoštovati tujo. 

� Za nujne klice je učencem na voljo telefon v tajništvu šole. Če učenci prinašajo v 
šolo svoje mobilne telefone, morajo biti le-ti med poukom izključeni in zanje v celoti 
odgovarjajo. Uporaba mobitelov v šoli ni dovoljena. 

� Prizadevamo si za lepe, vljudne in spoštljive medsebojne odnose. 

� Učenci višjih razredov so posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. 

� Vsak učenec si mora prizadevati, da prevzete in dogovorjene naloge opravi vestno in 
po navodilih. 

� Po končanem pouku in ostalih dejavnostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo 
v šolskih prostorih in pred šolo. Uporaba zunanjih šolskih površin izven vzgojno-
učnega procesa je na lastno odgovornost. 

Pravila hišnega  reda OŠ Mengeš so dopolnjena  s Strategijami ravnanj v primeru kršenja 

Pravil hišnega reda.  

Pravila hišnega reda in Strategije ravnanj v primeru kršenja le teh so objavljena na spletni strani OŠ Mengeš. 
 
Kršitve Pravil hišnega reda se obravnavajo po določilih Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v 
osnovni šoli in v skladu s Strategijami ravnanj v primerih kršenja Pravil hišnega reda. 
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PROJEKTI IN USMERITVE ŠOLE 

 
V šolskem letu 2008-09 nas čaka veliko starih in novih izzivov, med njimi 
se bomo še posebej potrudili, da bo šola skrbela za kvalitetno in sodobno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, živeli in vzgajali bomo za 
ekologijo in zdrav način življenja ter dobre medsebojne odnose. 
 

 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

 

Ekološka osveščenost je postala  način življenja naše šole in kot povedo 

starši, otroci svoje eko prepričanje uspešno širijo v svojih družinah. Veseli smo, 
da so nas tudi starši podprli pri vseh naših eko dejavnostih, saj se zavedamo, da 
le skupaj lahko še kaj naredimo za naš planet. Več kot 53 ton starega papirja 
smo zbrali v minulem šolskem letu, če omenimo samo najbolj odmevno eko 
akcijo.  
Dobra organiziranost eko predstavnikov iz vseh razredov, usklajeno delovanje 
eko tima učiteljev in eko krožka, ki bo skrbel, da bo »živel« tudi eko kotiček so 
dobra popotnica, da nam bo uspela še marsikatera akcija.  

V okviru projekta eko šola kot način življenja potekajo različne dejavnosti, s 

katerimi širimo okoljsko ozaveščenost. 
V tem šolskem letu bomo še posebej sledili naslednjim ciljem: 

• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, 

• vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,  

• racionalna raba energije in ločevanje odpadkov. 
Vodja eko šole: Darja Kruljec 
 
 

ZDRAVA ŠOLA 

 
Septembra 2008 smo se učitelji OŠ Mengeš soglasno odločili, da se vključimo v 

slovensko mrežo Zdravih šol  z namenom, da tudi učenci učitelji in ostali 

zaposleni v OŠ Mengeš z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi krepimo 
svoje zdravje. Zavedamo se, da se v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, 
socialno in okoljsko zdravje, učenci raje učijo in delajo, kar se kaže tudi v boljših 
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učnih rezultatih. Načrtno bomo spodbujali zdrav način življenja in dobre 

medsebojne odnose. Da pa ne bo za šolo to nekaj novega,  povedo tudi 

dejstva, da smo že sedaj  spodbujali gibalne dejavnosti, ki so vključevale veliko 
otrok, skrbimo za zdrave obroke, učencem omogočamo, da pri kosilu lahko po 
potrebi pijejo vodo, skrbimo, da učenci pojedo čim več jabolk in še vedno 
verjamemo, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Jeseni bodo učence 
končno pričakali tudi pitniki vode na šolskih hodnikih. Tudi sicer spodbujamo, da 
imajo učenci pri pouku plastenke z vodo, ki jim tudi med poukom omogočajo, da 
so lažje zbrani in da niso žejni. 
Vodja zdrave šole: Bernarda Pinter 
Koordinatorici: Janja Jeraj in Nataša Kosec 
 
 

BOGATIMO DRUG DRUGEGA 

 
Drugo leto bo na šoli v sodelovanju z  Domom počitka Mengeš potekal projekt 

Bogatimo drug drugega - Dragoceno sodelovanje starejše in mlajše 

generacije 

Sodelujoči: učenci 7 in 8. razredov OŠ Mengeš in varovanci doma  starejših 
občanov Mengeš 
Cilji: 

• Mlajša in starejša generacija se srečata v pogovoru na določeno temo 
in izmenjata izkušnje in se družita. 

• Mlajša generacija se seznani z dragocenimi izkušnjami starejših ljudi. 
• Generaciji oblikujeta strpen odnos. 
• Generaciji navežeta prijateljske stike. 
• Vsako srečanje ima svojo temo, vedno pa je pripravljen tudi kulturni 

program. 
Vodja projekta: Bernarda Pinter 
Vodja kulturnega programa: Nataša Banko 
 
 

Učiteljski zbor Osnovne šole Mengeš je v avgustu 2008 naredil vizijo 

Osnovne šole Mengeš za dobo treh do petih let. Skupaj z učenci, starši in 

okoljem si bomo prizadevali za uresničitev zastavljenih ciljev in razvijanje 

vrednot, za katere učiteljski zbor meni, da so najpomembnejše. 
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AKCIJSKO RAZISKOVANJE  

 

Tretje leto na šoli poteka PROJEKT Akcijsko raziskovanje, ki spodbuja 

osebnostno rast učiteljev, kritično prijateljevanje med strokovnimi delavci in z 
načrtnim in sistematičnim delom sledi zastavljenim ciljem. 
V šol. letu 2008/2009 bo na šoli delovalo 10 akcijsko raziskovalnih ali projektnih 
skupin, v katere so se strokovni delavci prostovoljno vključili in  bodo z načrtnim 
delom sledile viziji OŠ Mengeš. 

 

CILJI VIZIJE OŠ MENGEŠ 

• Učenec se na Osnovni šoli Mengeš čuti sprejetega, uspešnega,  
spoštuje sebe in druge. 

• Osnovni šoli Mengeš učitelj strokovno in osebnostno  raste  
ter je zadovoljen in uspešen. 

• Prizadevamo si za izgradnjo športne dvorane ter pridobitev dodatnih 
namensko opremljenih prostorov v šoli in ob njej. 

• Smo ekološko ozaveščeni in spoštujemo živa bitja. 
 

Najpomembnejše VREDNOTE, ki jim bomo sledili v okviru vizije: 

• odgovornost, 
• vseživljenjsko učenje, 
• spoštovanje, 
• varno in zdravo okolje, 
• sodelovanje. 
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PROMETNA VARNOST 
 
 

NAPOTKI ZA VARNO POT V ŠOLO 

 
� Učenci naj upoštevajo navodila svojega razrednika in drugih učiteljev. 
� Otrok naj gre v šolo pravočasno. Kjer je pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi 

strani ceste v nasprotni smeri, kot poteka promet. 
� Starši so dolžni otroka poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na 

cesti. 

� Prvošolčki in drugošolčki naj nosijo rumene rutice in kresničke. 

� Vsem učencem z Dobena, iz naselij Loka in Topole pa za učence od 1. do 4. razreda, 
je zagotovljen brezplačen prevoz s kombijem v šolo. Organizator: Občina Mengeš. 
Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda kombija) je za te učence v šoli 
organizirano varstvo. 

� Kolesarji naj se vozijo v šolo samo s popolno opremljenim kolesom! Imeti 

morajo zaščitno čelado in opravljen kolesarski izpit. Med letom bo večkrat 

opravljena kontrola koles. 

� V letošnjem šolskem letu bodo kolesarski izpit opravljali učenci 5. razreda. 
 
� Učenci 1. razreda smejo priti v šolo le v spremstvu odrasle osebe, lahko pa se 

pripelje tudi s šolskim kombijem. 
 
� Pri prehodih Slovenske ceste morajo učenci dosledno uporabljati semaforizirane 

prehode za pešce. Posebna previdnost je potrebna na križišču »Pavovec«. 
 

Na šolskem parkirišču je krožna ureditev prometa. Starše prosimo, da le to 

dosledno upoštevajo in ne ustavljajo vozil v krožnem obračališču. 

Tako starši kot učitelji pa si prizadevajmo, da bi šolarji uporabljali pešpot 

ob parkirišču in tako bolj varno prihajali v šolo in iz nje. 
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Zdravstveni dom Domžale 
Mestni trg 1, 

Domžale 
� 72-45-100 

           KAM SE LAHKO OBRNEM PO POMOČ? 

 
                             Tom 
                              telefon za otroke in mladostnike 
              � 080-1234 

 

   Center za socialno delo Domžale 
           Ljubljanska 70; Domžale 
        � 72-46-370 

 
                    Center za mlade 
              Ljubljanska 70, Domžale 
      � 72-26-600 fax:721 51 05 

 

 
 
 
 

          Ginekološka ambulanta za mladostnike 
              dr. Ksenija Šelih-Martinec 
           Psihološka služba za otroke in mladostnike 
         � 72-44-300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Svetovalni center za otroke in mladostnike 

              Gotska 18, Ljubljana 
� 58-37-500 

 
 
 
 

 

Rdeči križ Mengeš 
� 041/288-612 

7237442 

Zdravstveni dom Mengeš 
Zoranina 3 

� dr.J.Vasle: 72-91-030 
� otr.zob. amb. 72-39-115 

 

Rdeči križ Domžale 
Ljubljanska 36, Domžale 

� 72-92-333 

Karitas  
Trdinov trg 9, Mengeš 

� 72-38-977 

 

Policija Domžale, Ljubljanskac. 
102, Domžale 
� 72-46-580 ,  

dežurstvo Mengeš:72-3 7-568 

delovni čas ob torkih 
17.00-19.00 poletni čas 

16.00-18.00 zimski čas 
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