
Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM IN S KAKOVOSTNIM VZGOJNO-
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci! 
 
V publikaciji Osnovne šole Mokronog za šolsko leto 2022/23 smo tudi letos 

zbrali najpomembnejše podatke in informacije o našem delovanju. Vabimo vas, 

da aktualno dogajanje na šoli spremljate na spletni strani šole 

http://www.osmokronog.si. 

Letos smo sprejeli 16 prvošolcev v Mokronogu in 14 na Trebelnem. Tako je v 

tem šolskem letu na matični in podružnični šoli 311 učencev.  

Covid je še vedno med nami, a pouk smo pričeli v šoli brez upoštevanja 
mehurčkov ter brez obveznega nošenja zaščitnih mask. V šoli smo dolžni 
spoštovati priporočila NIJZ ter skrbeti za lastno in tuje zdravje.  Vsi se bomo 
trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih 
priporočil v okviru zmožnosti. Učencem se bo po najboljših močeh in 
možnostih zagotavljalo varno šolsko okolje, obenem pa tudi prijetno delovno 
vzdušje.  
V šolo naj prihajajo zdravi učenci, v primeru znakov okužbe se v domačem 
okolju izvaja prostovoljno samotestiranje s testi HAG in v primeru okužbe 
otroka s SARS-CoV-2 o tem čim prej obvestite razrednika. V primeru okužbe bo 
šola obvestila starše vseh učencev, ki so bili v rizičnem stiku, ter jim 
posredovala navodila NIJZ, kako ukrepati. 
S starši si želimo konstruktivne komunikacije, zaupanja ter sodelovanja.  
Pomembna obvestila razrednikov in vodstva šole bomo posredovali po 
elektronski pošti preko e-Asistenta, zato vabimo vse, da si uredite osnovni, 
brezplačni paket (več informacij prejmete pri razrednikih).  

Naša temeljna skrb bo v veliki meri usmerjena v zagotavljanje varnega in 

spodbudnega učnega okolja. Poleg pouka bomo izvajali različne dejavnosti, s 

katerimi bomo učence usmerjali v zdrav način življenja, sledili pa bomo tudi 

evropskemu okviru vseživljenjskih kompetenc s poudarkom na 

sporazumevanju v maternem in tujem jeziku, razvijanju kompetenc podjetnosti 

in razvijanju digitalnih kompetenc učencev in zaposlenih.  

 

Uspešno, predvsem pa varno in zdravo šolsko leto 2022/23 vam želim.   

 

Mokronog, 1. 9. 2022                                   Zvonka Kostrevc, ravnateljica 

 

http://www.osmokronog.si/
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OSNOVNA  ŠOLA  MOKRONOG 
Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog 

 
Ravnateljica:        Zvonimira Kostrevc 
Pomočnica ravnateljice:                      Stanka Ban Virant 
Poslovna sekretarka:    Mojca Kalčič Brinovec  
Računovodstvo:   Zlatka Erpič 
Telefon: 

– tajništvo   (07) 34 98 220 
– ravnateljica  (07) 34 98 222 
– pomočnica ravnateljice (07) 34 98 235 
– svetovalna služba (07) 34 98 231 

 
Predstavitvena stran šole na internetu: 

http://www.osmokronog.si  
E-pošta: os.mokronog@guest.arnes.si  
Podračun:           0 1100 60000 36786 
 

PODRUŽNICA: 
 
Podružnična šola Trebelno, Trebelno 43, 8231 Trebelno 
Vodja: Saša Brudar; tel.: (07) 34 98 224  
 

VRTEC: 
 
Vrtec Mokronožci, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog  
tel.: (07) 34 98 240 
 
Pomočnica ravnateljice za vrtec in vodja vrtca: Apolonija Kralj Zupančič; tel.: 
(07) 34 98 232 
 

  USTANOVITELJ 

 
Ustanoviteljica Osnovne šole Mokronog je Občina Mokronog - Trebelno. Odlok 
o ustanovitvi je bil objavljen v Uradnem listu številka 43, ki je izšel 5. 5. 2008. 
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ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
Osnovno šolo Mokronog obiskujejo učenci iz Mokronoga in s Trebelnega ter 
njune okolice.  
 
Mokronog in okolica: 
Beli Grič, Brezovica, Bruna vas, Dolenje Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, 
Hrastovica, Križni Vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, 
Ostrožnik, Pugled, Puščava, Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sveti Vrh, Gorenje 
Laknice.  
 
Trebelno in okolica: 
Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje, Cerovec, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, 
Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji 
Mokronog, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje, 
Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem. 
 
 

ŠOLO UPRAVLJAJO 

 
 
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat,  
sestavljajo ga trije predstavniki staršev, pet predstavnikov šole in trije 
predstavniki ustanovitelja. 
 
Člani sveta šole so: Janja Recelj, Miran Zore, Nina Hermina Babnik, Mateja Ćirić 
Jamnik (predsednica sveta), Mojca Kalčič Brinovec, Laura Starič*, Ksenija 
Rožman,  Manja Tišlar, Marko Kostrevc, Branka Gregorčič in Polona Urek. 

* Nadomestne volitve 
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 
Strokovni organi šole so: 

– učiteljski zbor, 
– oddelčni učiteljski zbor, 
– razredniki, 
– strokovni aktivi. 
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SKUPNOST UČENCEV ŠOLE, ŠOLSKI PARLAMENT 
 

 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov (dva iz vsakega oddelka) povezujejo v skupnost učencev šole. V 
okviru šolskega parlamenta učenci vsako leto razpravljajo o določenih temah 
in izberejo predstavnika, ki šolo zastopa na regijskem šolskem parlamentu. V 
šolskem letu 2022/23 bo tema »Duševno zdravje otrok in mladih«.  
 

SVET STARŠEV ŠOLE  

 
Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. 
Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga 
starši izvolili na roditeljskem sestanku oddelka.  
 
Člani sveta staršev šole so (vpišite predstavnika za vaš oddelek in njegovo 
telefonsko številko oz. e-pošto):  
 

 
MOKRONOG 
1.–5. r.  

 
MOKRONOG 
6.–9. r.  

 TREBELNO 

1. r. Natalija Vitman 6. a 
Jasmina 
Zagmajster 

1. r. 
Tamara Karoli 
Mali 

2. r. Nina Jevševar 6. b Petra Skubic 2. r. 
Andreja 
Primožič 

3. r. Barbara Blatnik 7. a Janja Recelj 3. r. Marko Kostrevc 

4. r. 
Veronika 
Lenarčič 

7. b 
Marjana 
Florijančič 

4., 5. r. Karmen Zaletelj 

5. r. Klemen Rebolj 8. a Ines Holer   

  8. b Petra Žnidaršič   

  9. a Urška Leskovšek   

  9. b 
Tina Martinčič 
Mrgole 
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SVETOVALNA SLUŽBA  

 
Šolska svetovalna služba izvaja preventivne dejavnosti, spremljanje, 
svetovanje in pomoč učencem, staršem in strokovnim delavcem šole na 
naslednjih področjih: 

– učenje in poučevanje, 
– šolska kultura, klima, red, vzgoja, 
– telesni, osebnostni, kognitivni, čustveni in socialni razvoj, 
– vpis v osnovno in srednjo šolo, 
– karierna orientacija, 
– otroci s posebnimi potrebami, 
– socialno-ekonomske stiske. 

 
Šolsko svetovalno delo izvaja psihologinja Teja Peterle, nadomešča jo Brigita 
Sinur. Na svetovalno službo se lahko obrnete v dopoldanskem času (za termin 
se prej dogovorite po telefonu 07/3498 231) in v času popoldanskih pogovornih 
ur.   
Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami izvajajo specialni 
pedagoginji Eva Slapšak in Stanka Ban Virant, psihologinja Teja Peterle, 
socialna pedagoginja Anja Božnar, pedagoginji Katarina Žagar in Brigita Sinur,  
še vedno pa iščemo logopeda. 
 

KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD  

 
Šolska knjižnica zbira, hrani in izposoja knjižno in neknjižno gradivo ter opravlja 
informacijsko delo v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. V 
knjižnici OŠ Mokronog in Podružnične šole Trebelno vas pričakuje knjižničarka 
Sandra Fišter.  
 
Na mladinski tisk se lahko učenci naročijo pri Mateji Ćirić Jamnik (OŠ 
Mokronog) ali Janji Cajner (Podružnična šola Trebelno). 
 
Učbeniški sklad nudi učencem možnost izposoje učbenikov za redni pouk. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pokrije stroške izposoje 
učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda, za učence prvega triletja pa tudi 
stroške delovnih zvezkov. 
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PLAČILA OBVEZNOSTI 

 

Plačila obveznosti (npr. prehrana, likovni material itd.) bomo urejali preko 

položnic (ali trajnikov na banki), ki se bodo izdajale do desetega v mesecu za 

pretekli mesec. Položnice se plačajo v roku 60 dni. Stroške šolske malice in 

ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je označen na 

položnici. 

 

ŠOLSKA PREHRANA  

 

Učenci od 1. do 5. r. imajo malico ob 8.20, ostali učenci pa malicajo med drugim 

odmorom, tj. v času od 9.05 do 9.25. Čas kosila je med 11.30 in 13.55. 

 

Cena malice je 0,90 €. Cena kosila za učence od 1. do 5. r. je 2,14 €, za učence od 

6. do 9. r. pa 2,38 €. Učenci se lahko naročijo tudi na popoldansko malico, ki 

stane 0,92 €. Dnevno kosilo lahko učenci naročijo v tajništvu vsak dan do 8.15. 

Spremembe naročila na šolsko prehrano uredite z obrazcem Prijava učenca na 

šolsko prehrano, ki ga dobite v tajništvu šole ali na šolski spletni strani. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Pred vstopom v šolo je potreben zdravniški pregled pri vseh bodočih 
prvošolcih. 
 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bo organiziran sistematični zdravniški pregled. 
Za učence 1. in 8. razreda bo organizirano cepljenje, pri učencih 1. razreda pa se 
opravi tudi pregled sluha. V soglasju s starši bodo proti HPV cepljeni tudi učenci 
6. ter 8. razreda. 
 
Poskrbljeno je tudi za sistematične preglede zob učencev 1. in 7. razreda ter 
učenje pravilnega čiščenja in nege zob.  
 
Šola v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje poleg rednih sistematskih 
pregledov izvaja skupinsko organizirano zdravstveno vzgojo, ki zajema bogat 
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nabor različnih, starosti učencev prilagojenih, vsebin. 
 
Za zdravje skrbimo tudi z doslednim izvajanjem zakona o prepovedi kajenja, ki 
določa, da se v šolskih prostorih, na šolskih dvoriščih, šolskih igriščih ter drugih 
zunanjih šolskih površinah ne kadi.  
 
V šoli dosledno izvajamo ukrepe, povezane s preprečevanjem širjenja bolezni 
covid-19, s čimer varujemo zdravje učencev in zaposlenih. 
 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

 

Starši se vključujejo v življenje in delo šole na roditeljskih sestankih, pogovornih 
urah v popoldanskem času, na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim 
letom in ob različnih priložnostih. Učitelji izvajajo za starše tudi eno pogovorno 
uro na teden v dopoldanskem času. 
 
RODITELJSKI SESTANKI v šolskem letu 2022/23: 

– 1. roditeljski sestanek – predstavitev dela v posameznem razredu 
(september), 

– 2. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha prvega ocenjevalnega 
obdobja (februar), 

– 3. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha drugega 
ocenjevalnega obdobja (konec maja ali začetek junija). 

 
POGOVORNE URE 
Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer od 15.00 do 
16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek v 
mesecu od 14.30 do 16.30.  
Razpored dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na straneh 14 in 15. 
 

OŠ Mokronog Podružnična šola Trebelno 

11. oktober 2022 13. oktober 2022 

8. november 2022 10. november 2022 

13. december 2022 8. december 2022 

10. januar 2023 12. januar 2023 

14. marec 2023 9. marec 2023 

11. april 2023 13. april 2023 

9. maj 2023 11. maj 2023 
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DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: 
– pisne informacije in obvestila staršem med šolskim letom, 
– sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi 

dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve ...), 
– aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet 

staršev in svet šole). 
 

 

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

Pouk se prične 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov 
je 15. junij 2023, za vse ostale učence pa se pouk konča 23. junija 2022. 
 

OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

TRAJANJE 

prvo 1. 9. 2022–27. 1. 2023 

drugo 30. 1. 2022–23. 6. 2023 

 
 

 

 POČITNICE 

 

Počitnice: 

– jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra 2022, 

– novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023, 

– zimske: od 30. januarja do 3. februarja 2023, 

– prvomajske: od 27. aprila do 2. maja 2023, 

– poletne: od 26. junija do 31. avgusta 2023. 
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NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

 
Zakon o osnovni šoli določa, da se ob koncu 6. in 9. razreda znanje učencev 
preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), ki je obvezno za učence 6. 
in 9. razreda.  Pri šestošolcih se preverja znanje iz slovenščine, matematike in 
tujega jezika. Znanje učencev devetega razreda se preverja iz slovenščine in 
matematike ter tretjega predmeta. Ministrstvo določi nabor tretjih predmetov, 
iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno 
preverjanje znanja. V šolskem letu 2022/2023 so to: domovinska in državljanska 
kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik.  Na naši osnovni šoli bodo 
devetošolci preverjali znanje iz domovinske in državljanske kulture in etike.  
  
NPZ se opravlja pisno, traja pa najmanj 60 minut. 
 
Dosežki pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na 
oceno posameznih predmetov oziroma na zaključevanje osnovne šole, se pa 
dosežki pri NPZ v 9. razredu lahko upoštevajo pri vpisu na srednjo šolo. 
 
 
Roki za izvedbo za NPZ:  
  

– 4. maj 2023 (slovenščina za 6. in 9. razred), 

– 8. maj 2023 (matematika za 6. in 9. razred),        

– 10. maj 2023 (angleščina za 6. in domovinska in državljanska kultura in 

etika za 9. razred). 
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

          Razred 
 
Predmet 

 
1. 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 

 
8. 
 

 
9. 

tedensko 
ur 

1.–9. 

razred 

A OBVEZNI PROGRAM  

slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5 47 

matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 

angleščina - 2 2 2 3 4 4 3 3 23 

likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 13 

družba - - - 2 3 - - - - 5 

geografija - - - - - 1 2 1,5 2 6,5 

zgodovina - - - - - 1 2 2 2 7 
domovinska in državlj. kultura in etika - - - - - - 1 1 - 2 

sp. okolja 3 3 3 - - - - - - 9 

fizika - - - - - - - 2 2 4 

kemija - - - - - - - 2 2 4 

biologija - - - - - - - 1,5 2 3,5 

naravoslovje - - - - - 2 3 - - 5 

nar. in tehnika - - - 3 3 - - - - 6 

tehnika in teh. - - - - - 2 1 1 - 4 

gospodinjstvo - - - - 1 1,5 - - - 2,5 

šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - - - - - - 2/3 2/3 2/3 6/9 

odd. skupnost - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 dni/letno 

nar. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 dni/letno 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 dni/letno 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 dni/letno 

ŠOLA V NARAVI           

B. RAZŠIRJENI PROGRAM 

NEOB. IZB. PREDMETI  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
     PRVI  TUJI JEZIK ANG 2 - - - - - - - -  
     DRUGI TUJI JEZIK    2 2 2 - - -  
     TEHNIKA - - - 1 1 1 - - -  

IND. IN SKUP. POMOČ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

DODATNI IN DOPOLNILNI 
POUK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

POD. BIVANJE, JUTR.  
VARSTVO 

          
 



 12 

RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE 
 

V razširjeni program osnovne šole sodijo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, 
dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti ter 
individualna in skupinska pomoč. Šola mora učencem ponuditi različne oblike 
razširjenega programa, udeležba v le-teh pa je za učence prostovoljna. 
 
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 
 
Učenci 1. razreda lahko obiskujejo jutranje varstvo, ki se v Mokronogu prične 
ob 6.00, na podružnični šoli pa ob 6.15. Za učence od 1. do 5. razreda matične 
šole v Mokronogu in podružnične šole na Trebelnem je po pouku organizirano 
podaljšano bivanje do 16.00. 
 
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v oddelku 
podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo po predhodnem 
dogovoru s starši ali s pisnim obvestilom staršev. 

 
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje izpopolniti in se 
seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. V prvi in drugi triadi se lahko 
učenci vključijo v dodatni pouk matematike in slovenščine, v tretji triadi pa se 
lahko vključijo v dodatni pouk matematike, slovenščine, angleščine, biologije, 
fizike, zgodovine in kemije.  
 
Učenci, ki imajo težave pri učenju, lahko obiskujejo dopolnilni pouk 
matematike, slovenščine in angleščine. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Za sprostitev in razvijanje različnih interesov učencev šola ponuja interesne 
dejavnosti. Seznam le-teh najdete na straneh 22 in 23. 
 
ŠOLA V NARAVI 
 
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka 
strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne 
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udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti. Šola je v 
času šolanja učenca dolžna organizirati vsaj dve šoli v naravi. Organizira jo lahko 
v različnih krajih, letnih časih in različnem trajanju. 
  
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi za učence naslednjih 
razredov: 
 

1. razred Bazen OŠ GRM (12.–15. 4. 2022) PLAVALNI TEČAJ 

2. razred CŠOD Prvine (28.–30.11. 2022) NARAVOSLOVNA ŠOLA 

2. razred Bazen OŠ GRM (19.–22. 4. 2022) PLAVALNI TEČAJ 

3. razred CŠOD Burja (19.–23. 9. 2022) PLAVALNI TEČAJ 

5. razred CŠOD Murska Sobota (13.–17. 2. 2023) PLAVALNI TEDEN 

6. razred CŠOD Planinka  (12.–16. 12. 2022) SMUČARSKI TEČAJ 

7. razred CŠOD Peca (20.–24. 2. 2023) SMUČARSKI TEČAJ 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 
V šolskem skladu zbiramo denarna sredstva iz prostovoljnih prispevkov 
podjetij in posameznikov, zbiralnih akcij starega papirja, prispevkov 
obiskovalcev prazničnega sejma in nekaterih šolskih prireditev. S tako 
pridobljenim denarjem znižamo strošek šole v naravi za vse učence, dodatno 
pomagamo učencem iz socialno ogroženih družin, organiziramo dejavnosti za 
nadarjene učence, sofinanciramo kulturne prireditve, sredstva pa namenimo 
tudi nakupu igral ter pripomočkov za pouk. Glede na razpoložljiva sredstva bo 
odbor šolskega sklada odločil o načinu in višini subvencij. 
 
Če želite tudi vi darovati v šolski sklad, lahko svoje prispevke nakažete na TRR 
račun šolskega sklada, odprt pri Upravi za javna plačila, območna enota Novo 
mesto: 01100-6000036786, sklic 00 29181. 
 
NOVO: S spremembo 135. člena ZOFVI-M imate vsi zavezanci za dohodnino 
možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim 
skladom. 
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  PODATKI O ZAPOSLENIH IN ŠTEVILO UČENCEV 
 

1.–5. razred 
 

razred št. učencev učiteljica, vzgojiteljica (1. razred) pogovorna ura 

1. r. 16 
Maruša Klemenc, Polona Kralj 
Zupančič 

četrtek, 7.30–8.15 

2. r. 21 Janja Blatnik  torek, 10.15–11.00 

3. r. 18 Andreja Bebar  ponedeljek, 10.15–11.00 

4. r. 24 Mateja Ćirić Jamnik petek, 7.30–8.15 

5. r. 22 Urška Drugovič Volarič ponedeljek, 9.25–10.10 
 
Oddelki podaljšanega bivanja (razpored ob začetku šolskega leta) 
 

oddelek učitelji 

1. Marica Tratar,  Tamara Žnidaršič,  Jure Poljanec 

2. 
Jure Poljanec, Tjaša Filipovič , Tamara Žnidaršič, Maruška Klemenc, Marica 
Tratar 

3. 
Jure Poljanec, Maruška Klemenc, Mateja Kocjan, Tjaša Filipovič, Tamara 
Žnidaršič, Jernej Mauko 

4. 
Jure Poljanec, Janja Blatnik, Urška Drugovič Volarič, Mateja Kocjan, Nastja 
Stropnik Naveršnik 

 
6.–9. razred: učitelji razredniki 
 

razred 
št. 

učencev 
učitelj predmet pogovorna ura 

6. a 21 Jernej Mauko matematika torek, 11.05–11.50 

6. b 21 Tamara Žnidaršič 
glasbena umetnost, 

pevski zbor 
ponedeljek,  
8.20–9.05 

7. a 22 Ksenija Rožman  
zgodovina, domovinska in 
državljan. kultura in etika 

 torek, 8.20–9.05 

7. b 24 
Nastja Stropnik 
Naveršnik 

slovenščina, šolsko 
novinarstvo, filmska vzg. 

četrtek, 8.20–9.05 

8. a 15 Jure Poljanec  
šport, šport za sprostitev, 

šport za zdravje, izbrani 
šport – odbojka 

četrtek, 9.25–10.10 

8. b 14 Marjetka Ganc 
geografija, domovinska in 
državljan. kultura in etika 

 torek, 7.30–8.15 

9. a 17 Jožica Kaferle matematika, fizika torek, 9.25–10.10 

9. b 18 Mojca Zadravec angleščina sreda, 9.25–10.10 
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Učitelji nerazredniki 
 

učitelj predmet pogovorna ura 

Nataša Kuselj nemščina, angleščina 1. triletje torek, 9.25–10.10 

Mateja Čoha slovenščina, gledališki klub četrtek, 8.20–9.05 

Irena Anžur Brcar kemija, poskusi v kemiji 
ponedeljek,  
10.15–11.00 

Tomaž Kušar 
tehnika in tehnologija, tehnika, rač. 
omrežja,  multimedija, elektronika z 

robotiko, obdel. gradiv 

ponedeljek, 
11.05–11.50 

Nataša Himmelreich likovna umetnost, likovno snovanje torek, 9.25–10.10 
 
Barbara Potočar 

biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 
ponedeljek, 
11.05–11.50 

Matej Dreža 
šport, šport za sprostitev, šport za 

zdravje, izbrani šport – odbojka 
 

sreda, 9.25–10.10 

Igor Ban 
šport, poskus RaP-gibanje, šport za 
sprostitev, šport za zdravje, izbrani 

šport – odbojka 

 
ponedeljek,  
10.15–11.00  

Cilka Zupančič/Mateja 
Kocjan 

angleščina sreda, 11.05–11.50 

 
Drugi strokovni delavci 
 

Stanka Ban Virant specialna pedagoginja, pomočnica ravnateljice 
Eva Slapšak specialna pedagoginja 

Teja Peterle/ Brigita Sinur svetovalna služba 

Anja Božnar socialna pedagoginja, podaljšano bivanje 
Katarina Žagar svetovalna služba, podaljšano bivanje 

Sandra Fišter knjižničarka 

Petra Pristavnik organizatorica šolske prehrane 
  
 

Podružnična šola Trebelno 
 

razred 
št. 

učencev 
učiteljica pogovorna ura 

1. r. 14 Janja Cajner torek, 8.20–9.05 

2. r.  15 Tina Pavlin sreda, 9.25–10.10 

3. r. 12 Ivica Kocjan Anderlič sreda, 8.20–9.05 

4., 5. r. 17 (9, 8) Teja Makše, Saša Brudar torek, 8.20–9.05 
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Oddelki podaljšanega bivanja (razpored ob začetku šolskega leta) 
 

oddelek učitelji 

1.  Marija Vavtar, Saša Brudar 

2.  Ksenija Rožman, Saša Brudar, Mateja Čoha, Tjaša Filipovič 

3. Ksenija Rožman, Saša Brudar 

 
Delo računovodje opravlja Zlata Erpič, tajnica VIZ je Mojca Kalčič Brinovec in 
administrator-knjigovodja je Urška Koželj. 
 
Naše objekte vzdržuje hišnik Stanislav Hren, nadomešča ga Toni Grabnar.  
 
Za pripravo malic in kosil na matični in podružnični šoli skrbijo delavci šolske 
kuhinje, in sicer Gorazd Vovk,  Mojca Krivic, Špela Hren, Polona Žibert, Zdenka 
Šipel, Nina Tomažič in Dragica Čeh. 
 
Šolske prostore čistijo Ludovika Golob, Milena Prokić, Mateja Mikec, Darinka 
Dragan, Neira Redžić, Apolonija Safič, Mirsada Šabić, Ana Klemenčič in Marjana 
Zgonc. 
 
 
 
 

ŠOLSKI ZVONEC 

 

1. ura 7.30–8.15 

2. ura 8.20–9.05 

malica 9.05–9.25 

3. ura   9.25–10.10 

4. ura 10.15–11.00 

5. ura 11.05–11.50 

6. ura 11.55–12.40 

7. ura 12.45–13.30 
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PREVOZI UČENCEV, VARSTVO VOZAČEV  

 

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od 
osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre. Učenec ima pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od 
osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo 
v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 
Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo imeti otroci na poti v 
vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to 
dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Zato prvošolci ne morejo sami 
na šolski avtobus. 

Osnovna šola učencem, ki čakajo na organizirani prevoz, zagotovi varstvo. Na 
OŠ Mokronog poteka varstvo vozačev pred poukom (od 7.00 do 8.20) in po 
končanem pouku do odhoda avtobusa po voznem redu. Učenci se zadržujejo 
v določenih učilnicah ali zunaj (po navodilih dežurnega učitelja).  

Na podružnični šoli poteka varstvo zjutraj od 6.45 do 8.15 ure, po pouku pa od 
konca pouka do odhoda avtobusa po voznem redu. 

 
Za vozače je urejen avtobusni prevoz, ki ga izvaja Nomago d. o. o.  
 

VOZNI RED  
 
Prihod v šolo:  
1. Drečji Vrh 6.20, Čužnja vas 6.23, Velika Strmica 6.25, Mirna vas 6.30, 
Štatenberk 6.35, Podturn 6.40, Ornuška vas (GD) 6.43, Češnjice pri Trebelnem 
I 6.45, Češnjice pri Trebelnem II 6.48, Trebelno 6.50, Mokronog 7.00  
 
2. Brezovica 6.20, Gorenje Zabukovje 6.25, Trebelno 6.30, Čilpah 6.33, Bitna 
vas 6.35, Radna vas 6.38, Cerovec 6.40, Ornuška vas 6.45, Trebelno 6.50, 
Mokronog 7.00 
  
3. Log 7.15, Ostrožnik 7.17, Beli Grič 7.18, Ribjek 7.20, Mokronog 7.25 
     
4. Florijanska cesta 7.05, Bruna vas 7.10, Pijavice 7.12, Hrastovica 7.15, Dolenje 
Jesenice 7.17, Gorenje Jesenice 7.18, Puščava 7.22, Mokronog 7.25 
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    5. Dolenje Laknice 7.10, Gorenje Laknice 7.15., Sveti Vrh 7.22, Mokronog 7.25  
 
    6. Cikava 6.35, Brezje 6.55, Trebelno 7.05, Mokronog 7.15  
 
Odhod iz šole:  

1. 14.10 – Mokronog, Gorenji Mokronog, Trebelno, Češnjice pri Trebelnem II, 

Češnjice pri Trebelnem I, Ornuška vas, Brezje (Luntovž), Bitnja vas, Radna vas, 
Cerovec, Podturn, Štatenberk, Mirna vas, Velika Strmica, Čužnja vas, Drečji 
Vrh 

2. 13.40 – Trebelno, Drečji Vrh, Čužnja vas, Velika Strmica, Mirna vas, 

Štatenberk, Brezje (križišče), Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem I, Češnjice 
pri Trebelnem II  

3. 13.50 – Mokronog, Ribjek, Beli Grič, Ostrožnik, Log  

4. 13.50 – Mokronog, Bruna vas, Pijavice, Hrastovica, Gorenje Jesenice, 

Puščava II, Puščava I 

5. 14.10 – Mokronog, Sveti Vrh, Gorenje Laknice, Srednje Laknice, Dolenje 

Laknice 

6.2 13.55 – Mokronog, Brezovica pri Trebelnem, Gorenje Zabukovje, Trebelno 

6.3 14.15 – Trebelno, Gorenje Zabukovje 

6.4 13.55 – Trebelno, Brezje, Štatenberk, Cikava 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 

1. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Veseli december Skrb za zdravje Jesenski pohod Učenje malo drugače 

Igramo se gledališče 
Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

Zimski športni dan 

(športne igre) 

Predpraznične 

delavnice in 

praznični sejem 

Naša kulturna 

dediščina 
Življenjska okolja 

Športno-vzgojni 

karton 
 Postajam kolesar 

Igre naših babic in 

dedkov 
 Rolanje, kolesarjenje  

  Spomladanski pohod  
 

2. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Veseli december Skrb za zdravje Jesenski pohod Učenje malo drugače 

Igramo se gledališče 
Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

Zimski športni dan 

(varno na kolo) 

Predpraznične 

delavnice in 

praznični sejem 

Naša kulturna 

dediščina 
Življenjska okolja 

Športno-vzgojni 

karton 
Postajam kolesar 

Igre naših babic in 

dedkov 
 Troboj  

  Spomladanski pohod  
 

3. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Veseli december Skrb za zdravje Jesenski pohod Učenje malo drugače 

Igramo se gledališče 
Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

Zimski športni dan 

(varno na kolo) 

Predpraznične 

delavnice in 

praznični sejem 

Naša kulturna 

dediščina 
Življenjska okolja 

Športno-vzgojni 

karton 
Postajam kolesar 

Igre naših babic in 

dedkov 
 Troboj  

  
Orientacija (CŠOD 

Burja) 
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4. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Igramo se gledališče Skrb za zdravje Jesenski pohod Izdelek po načrtu 

Veseli december 
Tradicionalni 

slovenski zajtrk 
Šolar na smuči 

Predpraznične 

delavnice in 

praznični sejem 

Kulturna dediščina 
Terraplant/Učenje 

malo drugače 

Športno-vzgojni 

karton 
Postajam kolesar 

  Troboj Hiša eksperimentov  

  Orientacijski pohod   
 

5. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Igramo se gledališče Skrb za zdravje Jesenski pohod  Izdelek po načrtu 

Veseli december 
Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

Zimski športni dan 

(športne igre) 

Predpraznične 

delavnice in 

praznični sejem 

Kulturna dediščina Učenje malo drugače 
Športno-vzgojni 

karton 
Zrak in voda 

  Troboj Prometna varnost 

  
Orientacijski pohod 

(CŠOD Murska Sobota)  
 

 

6. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Po poteh rimske 

Emone 

Arboretum Volčji 

Potok 

Pohod (CŠOD 

Planinka) 
Promet 

Po poteh 

Cankarjeve mladosti  
Merjenje 

Orientacijski pohod 

(CŠOD Planinka) 
Tehniški muzej Bistra   

Dolenjski muzej in 

KC Janeza Trdine 

Geografska 

ekskurzija – Maribor 

Alpsko smučanje 

(CŠOD Planinka)  

Praznično-ustvarjalne 

delavnice 

  Peteroboj Dediščina Mokronoga 

  Preverjanje plavanja    
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7. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Arhiv Celje in 

Pokrajinski muzej 

Celje 

Duševno zdravje Jesenski pohod Električna vezja 

Ogled Narodne 

galerije in filmska 

glasba 

Gozdna druščina 

(CŠOD Peca) 

Orientacija (CŠOD 

Peca) 
Promet 

Rastem s knjigo in 

Galerija likovnih 

samorastnikov  

Ekosistemi v 

Mokronogu 

Alpsko smučanje 

(CŠOD Peca) 

Praznično - 

ustvarjalne delavnice 

  Peteroboj 
Zvezdosled  

(CŠOD Peca) 

  Športne igre  
 

8. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Naravna in kulturna 

dediščina 

Mokronoga 

Organski sistemi Jesenski pohod 

GEN – Energija, 

Valvasorjeva hiša in 

Mestni muzej Krško 

Po Prešernovih 

stopinjah 
Kras in Primorje Trim steza Mirna Promet 

Operno popotovanje 

od baroka do 

muzikala, Plečnikova 

Ljubljana, 

mednarodni grafični 

center 

Duševno zdravje Peteroboj Poklici 

 Zimski športni dan  
Praznično-

ustvarjalne delavnice 

  Športne igre  
 

9. RAZRED 
KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI 

Geografska ekskurzija  

- grad Turjak, obisk 

Trubarjeve domačije  

Ekologija in evolucija Jesenski pohod Evropa se predstavi 

Po Prešernovih 

stopinjah 

Statistika in 

verjetnost 
Zimski športni dan 

Praznično-

ustvarjalne 

delavnice 

Valeta Medsebojni odnosi  Peteroboj 
Dan srednjih šol in 

poklicev 

  Rafting Promet 

  Aerobika  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Mokronog 
1.–5. razred 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

LEGO KROŽEK 2.  Janja Blatnik 

KOLESARJENJE 5. Janja Blatnik, Urška D. Volarič 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. r. 1. Tamara Žnidaršič 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2.–5. r. 2.–5. Tamara Žnidaršič 

POHODNIŠTVO 1.–5. 
Polona Kralj Zupančič,  
Urška Drugovič Volarič 

RDEČI KRIŽ 4.–5. Andreja Bebar 

VESELA ŠOLA 4.–6. Urška Drugovič Volarič 

BRALNA ZNAČKA 1.–5. več izvajalcev 

USTVARJALNI KROŽEK 4.  Mateja Ćirić Jamnik 

ČEBELARSKI KROŽEK 3.–5. Mirko Hrovat 

SLAŠČIČARSKE USTVARJALNICE 1.–5.  Urška Drugovič Volarič 

ŠAH 2. ,3. Cvetko Jakša 

6.–9. razred 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

MALA ODBOJKA 5.–7. Matej Dreža 

ODBOJKA ST. DEČKI, DEKLICE 7.–9. Matej Dreža 

NOGOMET 7.–9. Matej Dreža 

MALI NOGOMET  6.  Jure Poljanec 

GEOGRAFSKA DELAVNICA 7.–9. Marjetka Ganc 

ŠOLSKI PARLAMENT, ŠOLSKA 
SKUPNOST 

1.–9. Mateja Čoha 

NARAVOSLOVNI KROŽEK  8. Barbara Potočar 

LOGIKA 6.–9. Jernej Mauko 

MATEMATIČNI KROŽEK 6.–9. Jernej Mauko 

ŠOLSKO NOVINARSTVO 6.–9. Nastja Stropnik Naveršnik 

KNJIGA IN FILM 7. –9. Nastja Stropnik Naveršnik 

RAČUNALNIŠKI OREHI 6.–9. Tomaž Kušar 
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ZGODOVINSKI KROŽEK 7.–9. Ksenija Rožman 

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA 6.  Klemen Bobnar 

DIGITALNI KROŽEK 7.–9. Ksenija Rožman 

MLADI RAZISKOVALCI 8., 9.  Ksenija Rožman 

VESELA ŠOLA 7.–9. Stanka Ban Virant 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 6., 7. Sandra Fišter 

SOBOTNE ŠOLE  več izvajalcev 

BRALNA ZNAČKA 6.–9. 
Nastja Stropnik Naveršnik, 
Mateja Čoha 

ČEBELARSKI KROŽEK  Mirko Hrovat 

ANGLEŠKE BRALNE URICE 6.–9. Mojca Zadravec 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6.–9. Tamara Žnidaršič 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 9. 
Marjetka Ganc, Nataša 
Himmelreich, Ksenija Rožman 

 

Podružnična šola Trebelno 

INTERESNA DEJAVNOST  MENTOR 

KOLESARJENJE 5. Teja Makše, Saša Brudar 

USTVARJALNICE 1.–3. Tina Pavlin 

USTVARJALNI KROŽEK 4.–5. Saša Brudar 

LEGO KROŽEK 1.–4. Teja Makše 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1.–5. Tamara Žnidaršič 

RITMIČNO-PLESNI KROŽEK 1.–5. Janja Cajner 

BRALNA ZNAČKA 1.–5. več izvajalcev 

PRAVLJIČNI KROŽEK 1.–3. Ivica Kocjan Anderlič 

VESELA ŠOLA 4.–5. Saša Brudar 

NOGOMET 2.–5. Igor Ban 

POHODNIŠTVO 1.–5. Igor Ban 

ŠAH 2. ,3. Cvetko Jakša 

MAŽURETE 1.–5.  

 
Poleg naštetih interesnih dejavnosti bomo učencem ponudili še dodatne dejavnosti v 
okviru poskusa razširjenega programa RaP – Gibanje za dobro fizično in psihično počutje.  
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POHVALE, PRIZNANJA 

 
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri 
učenju, interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti.  
Priznanja in nagrade učencem podeli ravnateljica na slovesni prireditvi ob 
zaključku šolskega leta. 

 

VARNOST UČENCEV 

 
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi 
aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti 
pri delu v učilnicah ter z doslednim izvrševanjem pravilnika o varnosti pri delu. 
Učenci 4. razreda bodo pridobivali teoretično znanje za pridobitev 
kolesarskega izpita, v 5. razredu pa bodo lahko v šoli opravljali tudi praktični 
del kolesarskega izpita.  
 
Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni 
na poti v šolo in iz nje. Predvsem pa naj jim bodo s svojim obnašanjem in 
ravnanjem v prometu vzor. 
 
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani 
ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Cesto naj prečka na prehodu za 
pešce. Če le-tega ni v bližini, naj si otrok izbere za prečkanje površino, na kateri 
ga bodo lahko videli drugi udeleženci prometa. Z izbiro svetlih oblačil v živih 
barvah lahko dosežemo, da bodo otroci dobro vidni in jih bodo vozniki prej 
opazili. 
 
Zakon o pravilih cestnega prometa nalaga odgovornost za otrokovo varnost 
staršem. Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši 
prepričali, da so sposobni razumeti nevarnosti v prometu. 
 
Otroci, stari do 7 let, morajo imeti na poti v šolo in iz nje spremstvo. 
Spremljevalci so starši, lahko pa tudi otroci, stari 10 let in več, če to dovolijo 
starši.   
 
Učenci 1. in 2. razreda nosijo rumene rutice okoli vratu, kresničke in odsevnike.        
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VARNOST NA SPLETU 

 

Uporaba spletnih orodij in aplikacij je vse bolj prisotna v našem vsakdanu. O 

varnosti na spletu se v šoli pogovarjamo z učenci na različnih delavnicah. 

Predlagamo pa tudi staršem, da spremljajo svoje otroke in se tudi doma 

pogovarjajo o pasteh interneta in predvsem o lastni varnosti. 

Več informacij o tej temi lahko poiščete na https://safe.si/ in 

https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/.  

 

DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA 

 
PROJEKTI  

– Poskus RaP – Gibanje za dobro fizično in psihično počutje 
– Dvig digitalnih kompetenc 
– Pogum: Krepitev kompetence podjetnosti 
– Zdrava šola 
– Tradicionalni slovenski zajtrk 
– Šolska shema 
– Noč branja 
– revija v tujih jezikih Multikulti 
– Postcrossing  
– Teden pisanja z roko 
– Rastem s knjigo 
– Simbioza skupnosti 
– praznični sejem 
– policist Leon svetuje 
– Startup vikend 
– Turizmu pomaga lastna glava 

 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

– teden otroka 
– ogled Salzburga (likovno snovanje I, II, III, nemščina)  
– delavnice s psihosocialnimi veščinami  
– London 

 

https://safe.si/
https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/
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Tekmovanja 
Učenci se vključujejo v šolska tekmovanja z različnih predmetnih področij. 
Najuspešnejši zastopajo šolo na medobčinskih, regijskih in državnih 
tekmovanjih.  
 
Natečaji, razpisi  
Učenci sodelujejo na različnih literarnih, likovnih in drugih natečajih in razpisih.  
 
Bralna značka 
Branje spodbujamo s sodelovanjem učencev pri bralni znački v slovenščini, 
nemščini in angleščini. 
 
Zbiranje starega papirja ter praznih kartuš in tonerjev 
Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z akcijami zbiranja starega papirja, 
saj te akcije omogočajo velik doprinos sredstev v šolski sklad.  
 
Nadaljujemo pa tudi z zbiranjem praznih kartuš in tonerjev. Učenci jih lahko 
prinašajo v šolo vse šolsko leto in jih odlagajo v škatlo v večnamenskem 
prostoru. 
 

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI ZA OŠ MOKRONOG 

 

Prijavo na šolsko prehrano starši ali skrbniki oddajo razredniku. Prijava se 
praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi 
kadarkoli med šolskim letom. Vloži se na obrazcu, ki ga učenci dobijo v šoli. 
Prijava se hrani v tajništvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Za 
izredno kosilo se učenci prijavijo v tajništvu do 8.15, nato pa listek o dodatnem 
kosilu odnesejo v kuhinjo. 
 
Sprememba prijave prehrane za nedoločen čas: Starši lahko kadarkoli, brez 
obrazložitve, spremenijo prijavo učenca na šolsko prehrano. Spremembo 
sporočijo z obrazcem »Prijava učenca na šolsko prehrano«, ki ga dobijo v 
tajništvu šole, objavljen pa je tudi na spletni strani šole v zavihku »Jedilnik«. 
Sprememba se upošteva naslednji dan po oddani vlogi v tajništvu oziroma z 
dnem, ki ga določi oseba, ki je podala spremembo. Preklic prehrane za nazaj ni 
mogoč. 
 
Odjava prehrane za določen čas: V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca 
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lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. 
Odjavijo jo do 8.30 pri poslovnem sekretarju v tajništvu šole ustno, po telefonu 
na telefonsko številko (07) 34 98 220 ali preko eAsistenta. Na Podružnični šoli 
Trebelno starši odjavijo prehrano preko eAsistenta. Odjava velja z naslednjim 
dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (če 
sporoča za več dni naprej). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Če starši 
obrokov ne odjavijo, jih morajo plačati v celoti. Za učenca, ki je odsoten od 
pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, 
odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za 
izvedbo dejavnosti.   

Po končani bolezni in vrnitvi otroka v šolo starši obvestijo tajništvo o ponovni 
prijavi na obroke prehrane. Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo 
starši ali učenec obvestili šolo, da bo prisoten pri pouku. To storijo po telefonu, 
na elektronski naslov šole ali to sporoči otrok osebno ob prihodu v šolo v 
tajništvu do 8.00. 
 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

 
Učencem se lahko dodeli subvencija za malico in kosilo. Subvencija se dodeli na 
osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo,  ugotovljenem 
v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Če družina učenca ne razpolaga z 
veljavno odločbo o otroškem dodatku, na centru za socialno delo odda vlogo 
za subvencijo malice in subvencijo kosila. 
 
Šoli so na razpolago samo podatki za učence, ki so prijavljeni na malico oz. 
kosilo. Ti podatki se lahko mesečno spreminjajo (odvisno od števila članov v 
gospodinjstvu, spremembe njihovih dohodkov, morebitne izgube zaposlitve ali 
nove zaposlitve). 
 

DIETNA PREHRANA 

 
Dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi 
zmožnostmi. Za pripravo dietnih obrokov morate v šoli predložiti zdravniško 
potrdilo, ki ga izda specialist pediater. Potrdilo je lahko trajno ali začasno. Več 
informacij na http://solskilonec.si. 
 

http://solskilonec.si/
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ŠOLSKA SHEMA 

 
Naša šola je vključena v projekt Šolska shema, ki spodbuja uživanje sadja in 
zelenjave pri učencih. Učenci bodo večkrat v šolskem letu kot dodatni 
brezplačni obrok prejeli sadje ali zelenjavo. Šola bo izbirala in nabavljala sadje 
in zelenjavo predvsem pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo hrano na naravi 
prijazne načine. 
 
 

IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKEGA  REDA 

 

Gibanje po šoli 

 Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Vozači imajo 
organizirano jutranje varstvo vozačev. 

 Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih dogovora 
z učitelji in obiska šolske knjižnice. Po pouku gredo učenci domov.  

 Varstvo vozačev je zagotovljeno v za to določenih učilnicah  oziroma v 
prostoru, ki ga določi učitelj v varstvu vozačev. Odhod iz varstva 
vozačev je dovoljen le s pisnim soglasjem staršev, s katerim 
prevzamejo odgovornost za otroka. Učenec soglasje odda dežurnemu 
učitelju, se dogovori za predviden čas odsotnosti in se dežurnemu 
učitelju javi ob vrnitvi v šolo.  

 Učence razredne stopnje lahko starši pospremijo do garderobe, v 
učilnico pa gredo učenci sami. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo 
domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja 
staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred 
učilnico. 

 Med odmori se učenci razredne stopnje zadržujejo v učilnici in po 
dogovoru z učitelji v knjižnici, učenci predmetne stopnje pa v učilnicah 
oziroma na hodniku in v večnamenskem prostoru ter v knjižnici. 

 Na stranišče lahko učenci odidejo med odmori, med šolsko uro pa 
prvih dvajset minut in deset minut pred iztekom pedagoške ure ne 
odhajajo na stranišče.  

 Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. Za potrebe pouka 
športa gredo med odmori v garderobo po športno opremo. 

 Na malico in kosilo pospremijo učence iz učilnic učitelji.  
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 V času prostih ur se učenci zadržujejo v določenih učilnicah, v knjižnici 
ali v športnem parku, če tako odloči dežurni učitelj. 

 V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole. 
 

Obnašanje med poukom 

 Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, imajo 
pripravljene potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo 
navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. 
Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli. 

 Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico, se opraviči učitelju in 
se nemoteno vključi v pouk.  

 Med poukom ni dovoljeno jesti oz. žvečiti žvečilnega gumija.  

 Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici 
oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti. 
 

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave 

 V šoli je med poukom, odmori, varstvom vozačev ter ostalimi 
dejavnostmi v šoli ali izven nje uporaba mobilnih telefonov in drugih 
elektronskih naprav prepovedana.  

 Uporaba je dovoljena le za potrebe pedagoškega procesa, vendar le 
pod vodstvom strokovnih delavcev šole ali mentorjev dejavnosti. 

 Učenci, ki prinesejo v šolo elektronske naprave, storijo to na lastno 
odgovornost. Naprave morajo imeti izklopljene v torbah. Šola za 
poškodovane, izgubljene ali odtujene naprave ne odgovarja. 

 Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev 
šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno. 

 V nujnih primerih lahko učenci uporabijo šolski telefon ali pa v soglasju 
s strokovnim delavcem šole ali mentorjem dejavnosti nujne klice 
staršem opravijo s svojim mobilnim telefonom. 

 
Opravičevanje odsotnosti 

 Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V 
primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Za 
neupravičeno zamudo lahko učenec dobi neopravičeno uro; o tem 
presoja razrednik na podlagi okoliščin.    

 Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok 
izostanka. To lahko storijo po telefonu, pisno v beležko ali po e-pošti 
razredniku. 
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 Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od 
prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih 
pozove, da izostanek pojasnijo. Za neopravičen izostanek učenec dobi 
neopravičeno uro.  

 Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.  

 Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok 
izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovedo, vendar ne več kot 
pet dni v šolskem letu. 

 Predčasni odhod iz šole (zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je 
dovoljen le s pisnim soglasjem staršev, s katerim prevzamejo 
odgovornost za otroka. Pisno soglasje staršev učenec odda učitelju, ki 
vodi pedagoški proces v času, ko učenec zapusti šolo. Soglasje za 
predčasni odhod iz šole lahko starši posredujejo učitelju tudi preko 
elektronske pošte.  

 Izreden odhod iz šole (slabo počutje ...) je dovoljen le v spremstvu 
staršev ali skrbnikov učenca in z vednostjo razrednika oziroma učitelja, 
ki v razredu poučuje v času odhoda učenca. 

 
Prepovedi in omejitve 
Na območju šolskega prostora je prepovedano: 

 kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc, 

 uživanje alkoholnih pijač, 

 posedovanje in uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko 
ogrožajo zdravje ali življenje, 

 vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole, 

 namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in 
delavcev šole, 

 neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-
izobraževalnega procesa, 

 vstopanje v šolo z rolerji, s skiroji, 

 nedovoljeno fotografiranje in snemanje, 

 vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva. 
 
Pravila šolskega reda najdete na http://www.osmokronog.si/ 
 
 
 
 

http://www.osmokronog.si/
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URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE 

 
 

Ponedeljek: 7.00–9.00 Trebelno, 9.00–15.00 Mokronog 

Torek: 7.00–9.00 Mokronog, 9.00–15.00 Krmelj 

Sreda: 7.00–12.00 Mokronog, 12.00–15.00 Trebelno 

Četrtek: 7.00–15.00 Mokronog 

Petek: 7.00–15.00 Mokronog 

 
 
 
 
 
 
 
 

URADNE URE TAJNIŠTVA ŠOLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DAN OD DO OD DO 

ponedeljek 7.00 10.00 13.00 14.00 

torek 7.00 10.00 13.00 14.00 

sreda 7.00 10.00 13.00 14.00 

četrtek 7.00 10.00 13.00 14.00 

petek 7.00 10.00 13.00 14.00 
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TELEFONSKI IMENIK OŠ MOKRONOG 

 
3498 220 TAJNIŠTVO 

3498 222 RAVNATELJICA 

3498 224 TREBELNO (ZBORNICA) 

3498 226 RAČUNOVODSTVO 

3498 230 FAX 

3498 231 SVETOVALNA SLUŽBA 

3498 232 POMOČNICA RAVNATELJICE ZA VRTEC 

3498 233 ZBORNICA MOKRONOG 

3498 234 RAČUNALNIŠKA UČILNICA 

3498 235 SPEC. PEDAG., POMOČNICA RAVNATELJICE 

3498 237 KNJIŽNICA 

3498 238 KABINET NARAVOSLOVJA 

3498 239 KABINET DRUŽBOSLOVJA 

3498 240 VRTEC 

3498 241 KABINET JEZIKOV 

3498 243 KABINET RAZREDNE STOPNJE 

3498 249 KABINET ŠPORTA 

3498 250 KABINET RAČUNALNIČARJA  

3498 247 SPECIALNA PEDAGOGINJA, SVETOVALNA SLUŽBA VRTEC 

 

PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE  MOKRONOG 2022/2023 
 
Izdala:  Osnovna šola MOKRONOG, zanjo Zvonimira KOSTREVC 

Zbrale, uredile, napisale:  Stanka BAN VIRANT,  Zvonimira KOSTREVC,              

                                          Laura Starič 

Jezikovni pregled: Mateja ČOHA 

 

Izvedba, tisk: Artpro, d. o. o. 

Naklada: 380 izvodov 


