
Podelitev naziva Kulturna šola 

V petek, 20. 9. 2019 se je na OŠ Mokronog odvilo sklepno dejanje za 
prejemnike prestižnega naziva Kulturna šola za leto 2019. Svečane razglasitve 
naziva  »Naj kulturna šola« in drugih posebnih priznanj se je udeležila tudi 
delegacija OŠ Gor. Radgona, nova ponosna prejemnica naziva. 

Učenca 8. a razreda Tian in Zara sta v dopoldanskem programu sodelovala v 
kuharski delavnici, kjer so učenci pripravljali slastne mokronoške žlinkrofe, 
mentorji kulturno umetnostne vzgoje (KUV) smo se udeležili delavnice na temo 
kakovostnega branja in pisateljevanja, ki sta ga vodila pisateljica in knjižničarka 
Ida Mlakar Črnič in ilustrator Peter Škerl, ravnatelji so bili gostje župana občine 
Mokronog Trebelno, g. Antona Mavra.  

OŠ Mokronog je kot lanskoletna dobitnica laskavega priznanja Naj kulturna šola 
pripravila skupaj z izvajalcem projekta Javnim skladom RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD) in občino Mokronog Trebelno izjemno prireditev, katera bo 
vsem ostala v posebej lepem spominu. 

Cilj projekta »Kulturna šola« je dvig kvalitete in povečanje obsega aktivnega in 
pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev 
in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. 

V Sloveniji je 305 šol, ki s(m)o si v preteklih 13 letih pridobile naziv Kulturna 
šola, (Op. vseh šol v Sloveniji je 774, od tega matičnih šol 455, podružničnih šol 
319), letos je 31 osnovnih šol prvič pridobilo ali obnovilo naziv Kulturna šola za 
obdobje 2019-2024. 

V naslednjih petih letih si bomo na naši šoli prizadevali, da pridobljeni naslov 
»Kulturna šola« še oplemenitimo in mogoče čez 5 let dobimo posebno 
priznanje v kateri od številnih kategorij. 

Najbolj kulturna šola v Sloveniji je za leto 2019 postala OŠ Boštanj iz občine 
Sevnica. Poleg najbolj prestižnega priznanja so podelili tudi priznanja kulturnim 
šolam v treh kategorijah – velika šola, srednje velika šola in mala oz. 
podružnična šola. 

Priznanje za posebne dosežke so letos prejele šole na področju zborovskega 
petja, gledališke dejavnosti, lutkovne dejavnosti, folklorne dejavnosti, 
varovanja kulturne dediščine, podeljeno je bilo priznanje za vzpodbujanje 
izobraževanja mentorjev na področju kulturno umetniške vzgoje ter priznanje 



za pomemben doprinos na področju kulturne vzgoje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami. 

V prejšnjih letih pa tudi na področju literature, plesa, filma in fotografije, na 
likovnem področju in na področju multikulturnosti in medetničnega 
sodelovanja. 
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