
 

 

 
Spoštovani starši oz. skrbniki otrok, 
 
na začetku šolskega leta 2022/2023 vas lepo pozdravljamo in želimo, da vsi skupaj uspešno vstopili v novo šolsko leto.  
 
1. Prvi šolski dan so učenci prejeli kar nekaj gradiva, ki ga, prosimo, preglejte in šoli sporočite svoje odločitve. Nekatere izpolnjene obrazce morajo 
učenci vrniti v šolo v čim krajšem času. 
 
2. Šolska prehrana – zakonski okvir za šolsko prehrano je Zakon o šolski prehrani in Pravila o šolski prehrani Osnovne šole Mengeš. Starši ste 
otroka na obroke prijavili že v mesecu juniju. Ker takrat nekateri starši še niste vedeli, kakšen bo urnik vašega otroka (predvsem na predmetni stopnji, 
izbirni predmeti), vas obveščamo, da je otroka mogoče prijaviti na kosilo tudi samo za posamezne dneve v tednu. Če bi to želeli, morate izpolniti 
posebno prijavo na kosilo po dnevih, ki jo lahko dobite pri razredniku ali na šolski spletni strani v rubriki šolska prehrana. V tej rubriki najdete tudi vse 
pomembne informacije, obrazce in obvestila glede možnih načinov plačevanja. Priporočamo, da se odločite za plačevanje stroškov z e-računom. 
 
POMEMBNO: zaradi premajhnih prostorov za pripravljanje in razdeljevanje obrokov in povečanega števila prijav na kosilo učencem od 8. do 9. razreda 
ne bomo mogli zagotoviti kosila. Za kosila teh učencev se občina Mengeš dogovarja z restavracije Harmonije. Ali bodo dejansko na voljo, bo odvisno od 
števila zainteresiranih učencev, zato boste prvi dan dobili obrazec, ki ga izpolnite, če bi želeli kosilo za svojega otroka.. V kolikor zanimanja ne bo dovolj, 
kosil ne bodo mogli zagotavljati.  
 
3. Varnost v prometu – pozivamo starše, še posebej mlajših učencev, da skupaj s svojim otrokom prehodite pot do šole in ga opozorite na pravilno in 
varno vedenje v prometu in na nevarnosti na poti. Še posebej opozarjamo na previdnost na Šolski ulici, Slovenski cesti in na parkiriščih – učenci 
naj hodijo po pločniku in po za pešce označenih površinah ter previdno prečkajo cesto. V prvih dneh pouka bodo v jutranjem in popoldanskem času na 
najbolj izpostavljenih mestih prostovoljci pomagali zagotavljati večjo varnost (v sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in SPV občine Mengeš. 
 
Priporočamo, da čim več učencev prihaja v šolo peš, še posebej tisti, ki so v prometu že dovolj samostojni in od šole niso zelo oddaljeni. Pri Kulturnem 
domu Mengeš so na označena parkirišča za brezplačno kratkotrajno parkiranje (modre cone-ne pozabite na parkirno uro), zato staršem, ki boste 
otroke pripeljali v šolo z avtom, priporočamo, da uporabite to parkirišče, od koder ima otrok kratko in varno pot do vhoda v garderobe. V jutranjem času 
(do 9.00) pri šoli parkiranje ni možno. Prosimo, da z avti zjutraj ne vozite do rampe, saj s tem povzročate nevarnost za učence, ki peš prihajajo v šolo. 
Medobčinsko redarstvo večkrat izvaja nadzor in sankcionira kršitelje prepovedi vožnje do rampe. V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa lahko 
s kolesom prihajajo otroci, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Prihajanje v šolo z e-skiroji odsvetujemo oz. vas opozarjamo, da se seznanite z zakonodajo 
na tem področju. 
 
4. Učenci za vstop v šolo uporabljajo vhod skozi garderobe (učenci 1. razreda imajo ločen vhod). Skozi vhod za obiskovalce učenci ne vstopajo v 
šolo (velja tudi za čas prihajanja v šolo v času jutranjega varstva). Učenci 1. in 2. razreda imajo garderobe na hodniku pred učilnico. Ostali učenci 
bodo dobili garderobno omarico, ki je namenjena izključno za shranjevanje obleke, obutve in zložljivih dežnikov. Vrednih predmetov, denarja ipd. naj 
učenci ne puščajo v omaricah. Za garderobne omarice bodo razredniki pobrali kavcijo 5 EUR, ki jih bomo ob konce leta otroku vrnili, če bo vrnil ključ in 
omarico v urejenem in nepoškodovanem stanju.  
 

V šolske prostore učenci vstopajo sami, starši v šolo torej ne vstopate (razen za 1. razred, za katerega bomo imeli na začetku prehodno obdobje), s tem 
spodbujamo in gradimo samostojnost in samozavest otrok, poleg tega zagotovimo varnost otrok v šoli, saj preprečimo vstop nepovabljenim osebam. Otroci 
pri tem nimajo nobenih težav, saj so v garderobah dežurni učitelji, ki so jim vedno v pomoč.  

 
5. Prevoz s šolskim kombijem v sodelovanju s šolo organizira in plača Občina Mengeš, namenjen pa je vsem učencem z Dobena (ker je oddaljenost od 
šole večja od 4 km), učencem iz Loke (od 1. do 5. razreda) in Topol (od 1. do 9. razreda). Ti učenci so obvezno vključeni v jutranje varstvo (JUV), po pouku 
pa je za njih od 12.10 do 14.20 organizirano tudi posebno varstvo za učence vozače. Prosimo starše učencev, ki jim pripada prevoz s šolskim kombijem, 
da izpolnite spodnjo izjavo (** ni za 1. razred, dobijo drug obrazec)  V kolikor otrok prijavnice ne bo oddal, mu prevoza v šolo ne bomo mogli zagotoviti. 
Prevoze otrok bo izvajal Maks Slapar s.p., ki ima z občino sklenjeno pogodbo za prevoz učencev v šolo. Na kombiju morajo otroci dosledno upoštevati 
navodila šoferja za zagotavljanje varnega prevoza otrok. Z otrokom se, prosimo, tudi sami pogovorite o ustreznem vedenju na šolskem kombiju in 
upoštevanju navodil šoferja. 
 
6. Šola omogoča uporabo eAsistenta za starše. Več informacij o uporabi eAsistenta za starše na OŠ Mengeš si lahko preberete na šolski spletni 
strani http://www.osmenges.si/easistent-za-starse/. 
 
__________________________  izpolnite, izrežite in vrnite razredniku/razredničarki v petek, 2. 9. 2022 ________________________________ 

PREVOZ S ŠOLSKIM KOMBIJEM ** 
(otroka lahko prijavite, če mu prevoz pripada v skladu z zgornjim pojasnilom) 

 
Ime in priimek učenca/učenke _____________________________________________________, razred _______ 
 
1. Otrok se bo v šolo vozil s šolskim kombijem.  DA NE 
 
2. Otrok se bo iz šole vozil s šolskim kombijem.  DA NE 
 
S šolskim kombijem se bo vozil iz (obkrožite): Dobena         Loke         Topol  
 
Podpis staršev: ________________________________ 
 
 

                  Vozni red 
Zjutraj: 
6.50 odhod z Dobena 
6.55 odhod iz Loke 
7.15 odhod iz Topol 
7.50 odhod z Dobena 
7.55 odhod iz Loke 
Popoldne: 
14.20 odhod proti Topolam, Loki in Dobenu 
15.00 odhod proti Dobenu 

 

 

Osnovna šola Mengeš 
Šolska ulica 11 

1234 Mengeš – Slovenija 
 

 

 

 

 
 

t: 01 724 76 10 

e: o-menges.lj@guest.arnes.si 

w: www.osmenges.si 

 

 

 

http://www.osmenges.si/easistent-za-starse/


7. Ob začetku šolskega leta v skladu z zakonom preverimo pravilnost osebnih podatkov naših učencev in njihovih staršev. Prosimo, preglejte pravilnost 
vpisanih podatkov in označite morebitne spremembe. POMEMBNO: prosimo vas, da nam na obrazcu za preverjanje osebnih podatkov, ki ga je otrok 
prinesel domov, za potrebe lažje komunikacije posredujete svoj elektronski naslov. Pregledan in podpisan obrazec naj otrok čim prej vrne 
razredniku. 
 
8. Na začetku šolskega leta bodo razredniki skupaj z učenci pregledali Pravila šolskega reda Osnovne šole Mengeš, za katere priporočamo, da se z 
njimi skupaj z otrokom seznanite tudi starši (www.osmenges.si). Med drugim bodo učencem svetovali, naj stvari, ki ne sodijo v šolo in jih učenci v šoli ne 
potrebujejo, ne nosijo s seboj. Še posebej odsvetujemo prinašanje vrednih stvari, ker za njih ne moremo prevzeti odgovornosti. To velja tudi za mobilne 
telefone. Vsakršna uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav je v šoli prepovedana (klici, pošiljanje sporočil, fotografiranje, vsakršno 

snemanje, igranje igric…),   za nujne klice domov lahko učenec zaprosi v tajništvu šole. Prepoved uporabe velja za ves čas, ko je otrok v šoli in ne 

samo za čas pouka, ter na vseh organiziranih šolskih dejavnostih, ki potekajo izven šolskih prostorov. V primeru  uporabe bo telefon otroku 
zaradi varnosti začasno odvzet.  
 
9. Prosimo vas, da otroka opozorite, da v šolo prihaja pravočasno, kar pomeni 10 minut pred začetkom pouka. V primeru, da bo otrok prišel v šolo 
prezgodaj, bo moral počakati pred šolo (ne velja za učence vključene v jutranje varstvo). 
 
10. Ob koncu prejšnjega šolskega leta je zelo veliko staršev izrazilo željo po vključitvi otroka v program jutranjega varstva, zato bomo vključitev v program 
lahko omogočili učencem od 1. do vključno 3. razreda. Kot smo vas obvestili že ob zaključku preteklega šolskega leta, učencev 4. in 5. razreda ne 
moremo vključiti v jutranje varstvo. 
 
11. V program podaljšanega bivanja (OPB) bodo vključeni učenci, ki ste jih starši prijavili konec prejšnjega šolskega leta. Vse učence, ki so vključeni 
v OPB, morate prijaviti na kosilo, lahko pa se odločite še za popoldansko malico. Več pomembnih informacij o programu smo vam pripravili na posebnem 
obvestilu za OPB. Otroke lahko iz OPB-ja prevzamete ob določenih urah. S tem zagotovimo pedagoški mir za izvajanje različnih aktivnosti v OPB. 
 
12. Prilagajanje šolskih obveznosti - v kolikor menite in želite, da je vaš otrok upravičen do prilagajanja šolskih obveznosti (status športnika, status 
kulturnika), si na šolski spletni strani lahko preberete Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in najkasneje do 30. septembra 2022 vložite izpolnjeno 
vlogo, ki ji najdete na šolski spletni strani (v rubriki »za učence – prilagajanje šolskih obveznosti«). 
 
13. Na šoli bomo učencem ponudili vključitev v različne interesne dejavnosti (krožke), ki jih večinoma izvajajo strokovni delavci šole in nekaj zunanjih 
sodelavcev. Te dejavnosti so za učence brezplačne in imajo prednost pred ostalimi (plačljivimi) dejavnostmi. Prosimo vas, da skupaj z otrokom 
pregledate ponudbo in se smiselno odločite, če boste otroka prijavili na katero od ponujenih dejavnosti (priporočamo, da presodite, na koliko dejavnosti 
prijavite otroka, da dejavnosti ne bo imel preveč). Ponudbo s prijavnico je otrok dobil prvi šolski dan. 
 
13. V dogovoru s šolo v naših prostorih v popoldanskem času poteka tudi nekaj dejavnosti, ki niso del šolskega programa in jih izvajajo različne šole, 
društva oz. klubi, katerim omogočimo najem šolske avle (do predvidene rušitve). Izvajalci so torej zunanji, otroka v dejavnost vpišete po svoji presoji in 
vse finančne in organizacijske stvari urejate neposredno z izvajalci – v tem šolskem letu bodo na ta način ponujene naslednje dejavnosti: plesna šola Miki, 
karate in mažoretke. 
 
 
Strokovni delavci OŠ Mengeš si predvsem želimo, da bi bilo šolsko leto 2022/2023, po dolgem času spet popolnoma običajno leto. Na našem prvem mestu 
ostaja skrb za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo. Potrudili se bomo, da se bodo učenci na šoli počutili dobrodošle, varne in sprejete, ne glede na 
njihovo raznolikost in da jim bomo v največji možni meri poskrbeli zdravo učno okolje. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, spodbujali bomo zdrav 
življenjski slog. Osrednja letošnja tema, kateri bomo namenili posebno pozornost bo Italija. Letošnje šolsko leto bo gotovo zaznamovala tudi gradnja 
severnega trakta šola, kjer bomo pridobili novo kuhinjo, jedilnico, knjižnico, avlo, učilnice in kabinete.  
 
Podrobnejše informacije o novem šolskem letu boste, tako kot vsako leto, dobili na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. Vabimo vas, da 
spremljate prispevke na naši spletni strani www.osmenges.si. 
 
 

Ravnatelj, 
           Božič Sašo 
 

 
 


