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Dragi učenci! 
 
Ljudje že od nekdaj iščemo kamen modrosti. Prišel je vaš čas: da  odkrivate, raziskujete, 
spoznavate … in najdete svojo pot skozi življenje in pustite svojo sled med tisočero 
drugimi. 
Vsi,  ki  delamo  na  šoli,  smo  tu  zato,  da  vam  pri  tem pomagamo, vas usmerjamo, 
vam svetujemo in poskušamo čim bolje odgovoriti na vaša vprašanja. Ne potrebujemo vsi 
enako pomoči. Od vas je odvisno, koliko je boste sprejeli. Naša želja je, da bi bili v vašem 
življenju svetle lučke, ki kažejo pot v temi. 
 
Radi bi vas naučili živeti in se učiti. 
 
Novo šolsko leto je priložnost in verjamem, da jo boste znali izkoristiti; da boste znali 
odkrivati sebe, druge in svet. Pri tem vam želim veliko moči, poguma in tudi sreče. 
 
Spoštovani starši! 
 
Vaša naloga je zahtevna. Biti opora otroku pri iskanju je velika odgovornost. Del te 
odgovornosti prevzema šola, pretežni del pa je še vedno vaš. Z zaupanjem in odkritim 
pogovorom smo lahko v pomoč drug drugemu. Želimo si uspešnega sodelovanja in 
skupnega delovanja v prid otrok. 
 
Pričujoča knjižica je kamenček v našem skupnem mozaiku, ki naj vam bo v pomoč pri 
iskanju odgovorov na vprašanja, povezana s šolo. Upam, da bo do konca šolskega leta 
mozaik sestavljen v zadovoljstvo vseh. 
 
 
 

Ravnateljica:  
Vesna Žagar Gabrovšek 
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POTEK POUKA 
 
1.-4. RAZRED  
6.30–8.15       jutranje varstvo 
8.20–8.30       prihod v šolo in začetek pouka 
8.30-12.10  pouk 
12.10–14.40 kosilo 
do 16.30  podaljšano bivanje 

 
Časovno  opredelitev  posamezne  ure,  odmorov  in malice bodo učenci prejeli 
prvi šolski dan. 

 
5.-9. RAZRED  
7.35–8.20         0. ura 
8.30–9.15         1. ura 
9.20–10.05       2. ura 
10.05–10.10     učenci gredo v učilnico, kjer imajo 

pouk 3. učno uro 
10.10–10.20     MALICA 
10.20– 11.05    3. ura 
11.05–11.15     REKREATIVNI ODMOR 
11.15–12.00     4. ura 
12.05–12.50     5. ura 
12.55–13.40     6. ura 
13.45–14.30     7. ura 
14.35–15.20     8. ura 
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VARNA POT V ŠOLO 
 
Šolski okoliš omejujejo: Kavadarska cesta z obvoznico na S, Šišenska cesta na J, 
Celovška cesta na V in Vodnikova cesta na Z. 
 
Na poti v šolo in iz nje se vedite dostojno. Pazite na svoj ugled in na ugled šole. 
Upoštevajte prometno varnost. Bodite pozorni tudi na semaforiziranih prehodih za pešce. 
Prepričajte se, da so se vozila res ustavila, preden prečkate cesto. 
 
Zelenice in nasadi lepšajo okolico šole, zato skrbite zanje tudi vi. Naša skupna skrb je lepo 
urejena in čista okolica. 
 
Varna pot v šolo ni vezana samo na prometno varnost, ampak tudi na osebno varnost. 
 
O tem se z učenci veliko pogovarjamo na sestankih šolskega parlamenta in na razrednih 
urah. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobnejše podatke si lahko ogledate na povezavi:   
http://www.o-vvodnika.lj.edus.si/o-soli/varna-pot-v-solo 
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 
DATUM AKTIVNOST 
1. september 2016 začetek pouka 
31. oktober do 4. november 2016 jesenske počitnice 
31. oktober 2016 dan reformacije 
1. november 2016 dan spomina na mrtve 
23. december 2016 proslava pred dnevom enotnosti in samostojnosti 
25. december 2016 božič 
26. december 2016 dan samostojnosti in enotnosti 
25. december do 1. januar 2017 novoletne počitnice 
1. januar 2017 novo leto 
31. januar 2017 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 
7. februar 2017 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 
8. februar 2017 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
10. in 11. februar 2017 informativna dneva za vpis v srednje šole 
27. februar do 3. marec 2017 zimske počitnice 
17. april 2017 velikonočni ponedeljek 
27. april 2017 dan upora proti okupatorju 
27. april do 2. maj 2017 prvomajske počitnice 
1. in 2. maj 2017 praznik dela 
15. junij 2017 zaključek pouka za 9. r., spričevala 
23. junij 2017 zaključek pouka za 1.-8. r., spričevala, pouk in 

proslava pred dnevom državnosti 
25. junij 2017 dan državnosti 
26. junij do 31. avgust 2017 poletne počitnice 

 
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 
16. do 29. junij 2017 1. rok za učence 9. r. 
26. junij do 7. julij 2017 1. rok za učence od 1. do 8. r. 
18. do 31. avgust 2017 2. rok za učence od 1. do 9. r. 

 
Učenci ali  njihovi starši lahko dvignejo spričevalo 23. 6. 2017 pri razredniku, 26. 6. 
2017 in 27. 6. 2017 v tajništvu šole ter od 16. 8. 2017 do 20. 8 2017 v tajništvu 
šole. 
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KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED 
 

DAN DATUM AKTIVNOST 
Četrtek 04. 5. 2017 SLO (6., 9. r.) 
Ponedeljek 08. 5. 2017 MAT (6., 9. r.) 
Sreda 10. 5. 2017 Tretji predmet (9. r.);  TJA (6. r.) 
Torek 30. 5. 2017 Seznanitev z dosežki (9. r.) 
Torek 06. 6. 2017 Seznanitev z dosežki (6. r.) 

Petek 23. 6. 2017 Razdelitev obvestil o dosežkih pri 
NPZ za učence 6. r. 

 
  



 

8  

 
 
 
 
 
 

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA 
 
 
 
Gradimo   kvaliteten   pedagoški   proces   in   ustvarjamo pozitivno šolsko 
klimo. To sta osnovna temelja za optimalni razvoj potencialov naših 
učencev na učnem in osebnostnem področju. 

 
Učenec bo po končanem osnovnošolskem izobraževanju sposoben: 

 
- stopati v spoštljive medsebojne odnose, 

- uporabljati pridobljeno znanje, 
- kritično pristopiti do informacij, ki jih ponuja današnja družba, 

- graditi pozitivno samopodobo. 
 

 
Kolektiv Osnovne šole Valentina Vodnika 
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ZNAČILNOSTI DELA ŠOLE IN NADSTANDARDNI PROGRAM 
 
1.  Uvajanje metod in oblik dela, osredinjenih na učence. 
2.  Izvajanje   aktivnih   metod   učenja   za   kritično mišljenje. 
3.  Pouk angleškega jezika od prvega razreda dalje. 
4.  Multimedijsko podprt pouk. 
5.  Pestra   ponudba  obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. 
6.  Oddelki z razširjenim programom športa. 
7.  Pouk v naravi – učenje v naravnih situacijah, večdnevna bivanja izven šole,  
medpredmetno povezovanje. 
8. Skrb  za     oblikovanje dobrih  medsebojnih odnosov  in pozitivne samopodobe. 
9. Spodbujanje in razvijanje vrstniške mediacije. 
10. Raziskujemo in praznujemo – Vodnikova cesta v  sklopu projekta Dnevi evropske 
kulturne dediščine. 
11. Projekt Ethica, Erasmus+ 
12. Projekt YEMA. 
13. Projekt We, the Kids of trhe EU, believe … 
14. Projekt Uživajmo v zdravju. 
15. Aktivnosti za trajnostni razvoj. 
16. Kulturna šola. 
17. Šola za zdravo življenje. 
18. Dobrodelne aktivnosti. 
19. Pomladni dan. 
20. Sodelovanje v gibanju Znanost mladini. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 

Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi ter ekskurzije za učence od 1. do 9. razreda 
bodo izvedeni po časovni razporeditvi razrednih aktivov učiteljev in mentorjev dejavnosti. 
Urnik dni dejavnosti od 6. do 9. r. bo objavljen na spletni strani šole.  
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UČITELJI OD 1. DO 5. RAZREDA 
 

IME IN PRIIMEK RAZRED IME IN PRIIMEK RAZRED 
Suzana Slabe, Doris Kogej 1. a Vesna Branica GOS 
Tina Karničar, Mateja 
Zamuda 

1. b Martina Peterlin OPB 

Ines Šmarčan, Jasna Rupnik 1. c Nena Radmelič OPB 
Manca Pirc, Mateja Plemelj 1. d Violeta Potočnik OPB 
Lidija Rajačič 2. a Stanislava Sitar OPB 
Marija Jakomin 2. b Verena Bergant OPB 
Suzana Kos 2. c Jadranka Kneževič OPB 
Katarina Pavliha 2. d Katarina Merjasec OPB 
Danica Makuc 3. a Sara Kotroman OPB 
Mateja Levičnik 3. b Andreja Kogovšek OPB 
Irena Martinc 3. c Maja Mikeln OPB 
Vida Kraljič Kržič 4. a Jernej Jemec OPB 
Jana Kočevar 4. b Matjaž Pajk NIZP 
Damjana Potočnik 4. c Ana Ortar OPB 
Andrea Knežević 4. d Jože Franko NIZP 
Tatjana Furjan 5. a Jasna Omerzu OPB 
Meta Celarec 5. b Ana Ortar OPB 
Marjeta Raztresen 5. c   
Lucija Jelenc ŠPO   
Bogdan Šiler ŠPO, NIZP   
Robert Pavli ŠPO   
Maruša Klopčič ŠPO, OPB   
Marija Ogorevc TJA   
Mojca Željko TJA   
Sabina Petač TJA   
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UČITELJI OD 6. DO 9. RAZREDA 
 

Mercedes Sojer  ŠPO, IZP 6. a 
Mitja Kos MAT, TIT, IZP 6. b 
Silvana Nuhijeva SLO 6. c 
Renata Filipič KEM, NAR, IZP, GOS 6. d 
Jože Franko ZGO, IZP, DKE, NIZP 7. a 
Sabina Petač TJA, IZP 7. b 
Antonija Sabotin Pečnik BIO, GOS, NAR, IZP 7. c 
Viktorija Bizjan Ogrin SLO 8. a 
Irena Knez TJA, DKE 8. b 
Vesna Branica GOS, IZP, TIT 8. c 
Michelle Bastar GUM, IZP 9. a 
Aleš Nosan ZGO 9. b 
Petra Rotar MAT, FIZ                     9. c 
Mira Šijanec SLJ 
Nada Benčina SLJ, TJA 
Mojca Željko  TJA 
Suzana Furjanič Gladek laborant, IZP 
Matjaž Pajk  IZP, NIZP, organizator informacijskih dejavnosti 
Urban Herzog ŠPO 
Ilona Končan IZP 
Robert Pavli ŠPO, IZP 
Valerija Japelj SLJ, TJA 
Aida Zorc TJA , IZP 
Frančiška Mrzel MAT 
Ljubica Podboj MAT 
Boleslav Daugul GEO, IZP 
Nataša Arčon Triler SLO, IZP 
Anita Brolih MAT, FIZ, TIT 
Marjana Mavsar LUM, TIT 
Biljana Varagič TJA 
Bogdan Šiler IZP 
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VODSTVENI DELAVCI 
Vesna Žagar Gabrovšek - ravnateljica  
Valerija Japelj - pomočnica ravnateljice  
Aida Zorc - pomočnica ravnateljice 
 

 
SVETOVALNI IN STROKOVNI DELAVCI 
Jerneja Malis - psihologinja  
Polona Lipovec – pedagoginja 
Vojka Zupančič - socialna delavka  
Viktorija Cin – knjižničarka na razredni stopnji 
Vesna Branica – knjižničarka na predmetni stopnji 
Marjan Rener - organizator šolske prehrane 
Ana Hrovat – individualna učiteljica 
Maja Rainer – stalna spremljevalka  
 
 
ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI DELAVCI 
Gordana Gorjanc - poslovna sekretarka 
Breda Korenčič - računovodkinja 
Aneta Kocjan - knjigovodkinja 
Sanja Mikez - administratorka 
 
 
 
Za  nemoten  potek  dela  na  šoli  so  pomembni  tudi kuhinjski delavci in tehnično 
osebje. 
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ŠOLSKA PREHRANA 
 
Šolsko   prehrano   določata   Zakon   o   šolski   prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) in 
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012).  
 
Vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila vam ni potrebno oddajati, saj bo šola 
upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi 
izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižala višino položnice za 
malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, 
razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2016.  

Predvidene  cene  posameznih  obrokov  v  šolskem  letu 2016/2017: 
-    zajtrk   1,00 EUR, 
-    malica  0,80 EUR, 
-    kosilo   2,50 EUR, 
-    popoldanska malica 0,70 EUR. 
 
Pravila šolske prehrane OŠ Valentina Vodnika so objavljena na spletni strani šole. 

 
 

Odjava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom 
 
Posamezni  obrok  je  pravočasno  odjavljen,  če  se  ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in 
sicer do 9. ure zjutraj. Starši lahko odjavijo posamezni obrok pri organizatorju šolske 
prehrane, in sicer po elektronski pošti prehranavodnik@gmail.com, po telefonu 01 5007 189 
ali s pisnim obvestilom preko učenca. V času odsotnosti organizatorja šolske prehrane pa 
l ahko  odjavo sporočijo v šolsko kuhinjo ali v tajništvo. 
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PODALJŠANO BIVANJE 
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po 
končanem pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje je 
strokovno vodeno, cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka. 

 
 
 

Vsebuje naslednje elemente: 
- prehrana (kosilo in popoldanska malica), 
- sprostitvena dejavnost (na igrišču ali v razredu), 
- samostojno učenje (utrjevanje učne snovi, domače naloge, branje), 
- ustvarjalno preživljanje prostega časa (ustvarjanje z materiali, igre, petje). 

 
Del časa so učenci razporejeni v programih številnih športnih, umetniških in drugih 
interesnih dejavnostih. 
 
Na šoli se podaljšano bivanje prične po pouku in zaključi ob 16.30 uri. 
 
Da bi kar najbolje poskrbeli za varnost in samostojnost vašega otroka ter hkrati zagotovili 
nemoten učno-vzgojni proces, vas prosimo, da upoštevate naslednja priporočila: 
- brez vašega pisnega dovoljenja za določen dan otroka ne smemo predati drugi osebi ali 
ga predčasno pustiti domov; 
- ob prihodu po otroka se javite v razredu, potem pa nanj počakajte pred razredom; 
- vse dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, urejate starši direktno z izvajalci. O 
spremembi urnika ali odpadli dejavnosti morajo izvajalci obvestiti vas osebno. 
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KULTURNO,  ŠPORTNO  IN  DRUŽABNO  ŽIVLJENJE NA ŠOLI 
V okviru šolske skupnosti, posameznih oddelčnih skupnosti, društev in drugih aktivnosti 
učenci skupaj z učitelji, s starši in z zunanjimi sodelavci organizirajo različne oblike 
kulturnega, družabnega in zabavnega življenja. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Na naši šoli se v popoldanskem času odvijajo interesne dejavnosti, ki jih organiziramo 
glede na želje in interese učencev. Urnik posameznih interesnih dejavnosti je objavljen v 
mesecu septembru. 
 
Dejavnosti pokrivajo: jezikovno-umetnostno, družbeno-ekonomsko, naravoslovno-
matematično, proizvodno-tehniško, športno in vzgojno področje. 
 
Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in 
razvija svoje sposobnosti. 

 
 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
Na osnovi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. RS 61/ 2004) vas obveščamo o 
možnosti subvencioniranja.  
 
Do subvencije šole v naravi oziroma strnjenega tečaja plavanja so upravičeni učenci iz 
družin, ki izpolnjujejo določene kriterije, navedene v 13. členu omenjenega pravilnika. 
 
Starši, ki menite, da ste  upravičeni  do  subvencije,  ob prijavi oddate vlogo za 
subvencijo, v kateri navedete razloge za pomoč. 
 
O višini subvencije boste obveščeni. 
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SKLAD VALENTINA VODNIKA 
Namen Sklada Valentina Vodnika je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov 
domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij in iz drugih virov za financiranje 
dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega procesa.   

 
DOBRODELNI SKLADI 
1.   ZIMSKI DOBRODELNI SKLAD 
Sklad je namenjen : 
- subvencioniranju plačila dni dejavnosti, 
- pomoči  pri  nakupu  šolskih  potrebščin  (izjemni primeri; ko učenec biva v varni hiši in 

podobne situacije); 
- financiranju v naprej dogovorjenih projektov. 

 
2.   DOBRODELNI SKLAD “KJER SEM JAZ, SI TUDI TI” 
Sredstva, pridobljena na dobrodelni prireditvi “Kjer sem jaz, si tudi ti”, ki jo organizirajo 
starši v sodelovanju s šolo, se namenja subvencioniranju plačila izvenšolskih bivanj in po 
potrebi šolske prehrane za učence. 
Način zaprosila  za pomoč iz skladov: 
- pisna  vloga  staršev (obrazec je dostopen na spletni strani šole),  v  kateri  navedejo  
razloge  za pomoč, mora biti oddana ob prijavi otroka na izvenšolsko dejavnost; 
- starši vlogo oddajo socialni delavki; 
- starši dobijo obvestilo o rešitvi vloge. 
Kriteriji za dodelitev subvencije: 
- socialni položaj družine, 
- trenutna izguba socialne varnosti, 
- mnenje razrednika. 
Izplačila iz šolskega sklada se po FURSU štejejo za darila in so v primeru, da posamična 
vrednost presega 42 EUR ali skupna vrednost istega darovalca v davčnem letu presega 84 
EUR, tako kot drugi dohodki obdavčeni z dohodnino po stopnji 25 % od davčne osnove 
(108/2 Zakon o dohodnini). 
 
V skladu z zgoraj omenjenim se bomo držali omejitve in enkratni znesek 
subvencije ne bo presegal 42 EUR oziroma znesek na koledarsko (davčno) leto 84 
EUR. 
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KAM PO NASVET V STISKI 
Če se te loteva obup, 
če si v stiski, 
če ne veš, kako bi se lotil učenja, 
če ne veš, kam po končani osnovni šoli, 
se pogovori z razrednikom. Vzel si bo čas in ti pomagal. Lahko se zaupaš tudi šolski 
svetovalni službi, ki ti bo vedno prisluhnila in ti pomagala reševati tvoje težave. 
 
Učenci ne smejo molčati, če jim kdorkoli grozi ali jih ustrahuje. Povedati morajo  staršem,  
učiteljem,  šolskim svetovalnim   delavcem,   prijateljem,   saj   jim   bodo   ti pomagali in 
jih zaščitili. 
 
TOM - TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV   080 12 34 
POLICIJA 113 
CENTER ZA OBVEŠČANJE                                               112 
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE  
NMLADOSTNIKE 

01 583 73 00 

Varne točke so objavljene na spletni strani šole ter na oglasnih deskah na razredni 
in predmetni stopnji. 
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INDIVIDUALNE OBLIKE DELA Z UČENCI 
Otrokom, ki imajo težave pri obvladovanju učne snovi, pomagamo individualno in v 
skupinah. 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
Sistematično načrtovano delo z nadarjenimi otroki vključuje otroke z različnih področij 
nadarjenosti in talentiranosti: 
-    splošna intelektualna sposobnost, 
-    specifična šolska zmožnost, 
-    kreativno ali produktivno mišljenje, 
-    sposobnost vodenja, 
-    sposobnost vizualne ali izvajalske umetnosti, 
-    psihomotorične sposobnosti. 
 
Odkrivanje nadarjenih otrok poteka v dveh fazah: 
- evidentiranje, 
- identifikacija. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 
Svet staršev 
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Je posvetovalni organ 
vodstva šole in učiteljskega zbora. 
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov od 1. do 9. razreda. Volijo jih 
starši na roditeljskih sestankih. 
 
GOVORILNE URE 
Govorilne   ure   so   namenjene   pravočasni   in   sprotni obveščenosti staršev o 
napredovanju njihovih otrok. Učitelji se s starši in z otroki pogovorijo o delu otroka  
v šoli   in   njegovem   domačem   delu.   Z   medsebojnim zaupanjem bomo pripomogli k 
boljšemu uspehu otroka. Popoldanske skupne govorilne ure pri vseh učiteljih bodo po že 
ustaljenem razporedu, in sicer: 
 
PREDMETNA STOPNJA -  drugi torek v mesecu; 
RAZREDNA STOPNJA - druga  sreda  v  mesecu oz. po dogovoru z razrednikom. 
 
V mesecu juniju so skupne popoldanske govorilne ure le za vabljene starše. Vsak učitelj ima 
tudi dopoldanske individualne govorilne ure eno uro na teden. O urniku govorilnih ur se bodo 
starši na razredni stopnji dogovorili z razrednikom, učenci od  5. do 9. razreda pa bodo v 
septembru dobili urnik dopoldanskih govorilni ur. 
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Roditeljski sestanki 
V vsakem oddelku bodo vsaj trije roditeljski sestanki, in sicer: 
1.   roditeljski sestanek - september 2016, 
2.   roditeljski sestanek - februar 2017, 
3.   roditeljski sestanek - maj 2017. 
 
Razrednik ima lahko po potrebi tudi več roditeljskih sestankov. Glede na organizacijo dela 
bomo organizirali v nekaterih razredih še dodatne roditeljske sestanke. 
 
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
Staršem bomo ponudili nekaj predavanj. O temah bodo sproti obveščeni preko obvestil na 
oglasni deski, na našem spletnem naslovu, v času popoldanskih govorilnih ur na šoli in preko 
obvestil za starše, ki jih bodo učenci prinesli domov. 
 
Poleg   ustaljenih   in   utečenih   oblik   pa   si   želimo sodelovanja s starši tudi preko: 
- možnosti hospitacij ob dnevu odprtih vrat (RS), 
- vključitve staršev v dneve dejavnosti, raziskovalne naloge, 
- družabnih srečanj, 
- dobrodelnih prireditev, 
- e-pošte, 
- šolske spletne strani. 
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ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 
Da obisk pri zobozdravniku ne bo neprijeten, bodo poskrbeli v šolski zobni ambulanti, kjer 
enkrat letno preventivno pregledajo zobe vsem šolskim otrokom, zdravijo jih pa tistim, ki 
so opredeljeni za šolsko zobozdravnico. 
 
Za  zdrave  zobe  in  lep  brezskrben  nasmeh  pa  lahko največ skupaj s svojimi starši 
naredite sami. Redno in temeljito čiščenje ob zdravi prehrani ter redni obiski pri 
zobozdravniku so največji sovražniki zobobola. 
Če pa koga vendarle zaboli, se lahko takoj oglasi: 
 
-    v ponedeljek in torek od 13.00  do 19.30, 
-    v sredo, četrtek in petek od 7.00  do 13.30.  

 
Informacije in naročanje osebno ali po telefonu: 01 507 93 05. 

 
 

  


