
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK 
Gregorčičeva ulica 16
1000 LJUBLJANA

Centrala: 4700 400

Spletna stran: http://www.os-majdevrhovnik.si
Elektronski naslov: os.majdevrhovnik@guest.arnes.si

Transakcijski račun: 01 261 - 6030661303
Davčna številka: SI 36181455  

Z medsebojnim spoštovanjem za zadovoljne učence, učitelje in 
starše.

Osnovna šola MAJDE VRHOVNIK je prostor, kjer se srečujejo 
temeljne potrebe posameznika: svoboda, ustvarjalnost, 
neomejena radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Šola 
naj bo varen in prijazen prostor za vse učence in zaposlene v šoli, 
zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, strpnosti in sodelovanja.
Sledili bomo enotnim, jasnim in notranje sprejetim ciljem šole.
Vrednote, ki jim bomo v prihodnjem obdobju posvečali posebno 
pozornost:
     poštenost,
     znanje,
     medsebojno spoštovanje,
     pravičnost in 
     solidarnost.

Uradne ure tajništva in računovodstva so vsak dan od 8.00 do 
14.00, v času šolskih počitnic pa od 10.00 do 12.00.

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sprejemata stranke po 
predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

VIZIJA ŠOLE

POSLANSTVO

URADNE URE

4700 412

4700 413

4700 411

4700 417

4700 417

4700 415

4700 414

4700 410

Ravnateljica mag. Mateja Urbančič Jelovšek

Pomočnica ravnateljice Karmen Gluhodedov

Tajnica Anja Berlan

Računovodja Marijana Lorber

Knjigovodja Maja Hudnik

Šolska psihologinja Marina Vidmar

Socialna delavka Manca Remic

Knjižničarki Sandra Svetina
nadomešča Peter Štampar

in Darija Burgar Možina Vsebino sta pripravili 
mag. Mateja Urbančič Jelovšek in Karmen Gluhodedov.

Zgibanko je oblikoval Andrej Pohleven.
Ljubljana, avgust 2019

600 izvodov
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Kabinet športa:
Alenka Grum, Borut Šerbela

Kabinet tehnike in tehnologije ter likovne umetnosti:
Edvard Ilar, Andrej Pohleven

Kabinet podaljšanega bivanja in razredne stopnje:
Meta Bleiweis, Vanja Potočar, Jasminka Strah, Tina Župan,
Maja Trebežnik, Laura Borak, Simon Cerkovnik 

Kabinet razredne stopnje:
Neda Gačnik Čebulj, Tanja Hrvatin, Jože Lango, Vilma Petelin, Sandra 
Štemberger, Zala Lesnik, Barbara Blaj, Anka Lango, Petra Suvorov

Kabinet 1., 2. razreda in dodatne strokovne pomoči:
Andreja Brus, Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič, Nuša Hafner, 
Ana Berložnik

Kabinet jezikov in računalništva:
Darinka Šaubah Kovič, Jelka Perne, Diana Stibilj Honomihl,
Vesna Gartner

Kabinet matematike in fizike:
Karmen Šturm, Tatjana Kramar, Milena Valentan

Kabinet kemije in biologije:
Ivica de Gleria, Špela Vodnik

Kabinet slovenščine in glasbene umetnosti:
Petra Podlesnik, Polona Guček Skrbinek, Alenka Ftičar, Nuša Škulj

Kabinet zgodovine in geografije:
Srećko Kecman, Nina Farič

Kabinet učiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Varja Tavčar-Žužek

Mobilni telefon podaljšanega bivanja
za dežurno varstvo

TELEFONSKE ŠTEVILKE KABINETOV

4700 418

4700 420

4700 423

4700 424

4700 425

4700 426

4700 427

4700 428

4700 429

4700 437

4700 434

031 256 701

 

Šolsko leto 2019/2020

Naša pot naj bo pot učenosti,
naj bo pot, ki bo enaka za vse,

naj bo veselje, sproščenost in sreča,
naj bo drevo, ki raste v nebo …

(refren himne OŠ Majde Vrhovnik)

1. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020

2. OCENJEVALNO OBDOBJE
od 1. februarja 2020 do 15. junija 2020   (9. razred)

od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020   (1. do 8. razred)

POČITNICE

  
 
 
 
 

Posamezni obrok lahko starši odjavijo ali prijavijo s pisnim 
obvestilom:
     po e-pošti na naslov: prehrana.osmvlj@guest.arnes.si, 
     po telefonski tajnici na številko: 4700 435,
     po sms sporočilu na številko: 031 256 701.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen
vsaj en delovni dan prej do 9. ure.

ŠOLSKA PREHRANA

JESENSKE

NOVOLETNE

ZIMSKE

PRVOMAJSKE

28. 10. 2019 − 1. 11. 2019

25. 12. 2019 − 2. 1. 2020  

17. 2. 2020 − 21. 2. 2020

27. 4. 2020 − 1. 5. 2020



ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

VARNOST

ZDRAVSTVENO VARSTVO

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

SODELOVANJE S STARŠI

JUTRANJE VARSTVO

PODALJŠANO BIVANJE

ŠOLSKA KNJIŽNICA

UČBENIŠKI SKLAD

INTERESNE DEJAVNOSTI

POSTOPNOST V KOMUNIKACIJI

OBVESTILA

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje 
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja 
šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Socialna delavka ima uradne ure ob ponedeljkih od 14.00 do 15.00 
in po dogovoru. Psihologinja ima uradne ure ob torkih od 14.00 do 
15.00 in po dogovoru. Pogovor je potrebno najaviti 2 dni prej po 
e-pošti ali telefonu.

V šolskih prostorih imajo učenci obute šolske copate, ki ne        
drsijo.
V popoldanskem času (do 16.30 ure) se učenci brez nadzora 
ne smejo zadrževati v šoli in bližnji okolici šole (park, igrišče, 
zelenica z igrali, parkirišče …).
V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen 
kolesarski izpit. Njihovo kolo mora biti vselej popolnoma 
opremljeno. Nošenje čelade je obvezno do 18. leta.
V času vzgojno-izobraževalnega dela (od 7. do 16. 30 ure) 
je prepovedana uporaba rolerjev, rolk in skirojev v šoli in na 
šolskem igrišču.
Za dragocenosti, mobilne telefone, fotoaparate, predvajalnike 
glasbe, denar, igrače in ostale vredne predmete, šola ne 
odgovarja.
V garderobnih omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske 
potrebščine, oblačila in obutev.
Prvošolce naj starši večkrat pospremijo po najbolj varni poti 
do šole. Če hodijo v mraku, naj nosijo odbojna telesa, npr. 
kresničko. Za otroke, ki so stari manj kot 7 let, je potrebno 
zagotoviti spremstvo osebe, ki je starejša od 10 let.
Za prvošolce in drugošolce je obvezna uporaba rumene rutice.
Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni 
tudi način življenja.

Učenci 1., 3., 6. in 8. razredov imajo organiziran sistematski 
zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu na Metelkovi. 
Sistematski pregled je obvezen pri šolskem zdravniku.
Zdravstveno varstvo za našo šolo izvajata:

šolska zdravnica: dr. Tatjana Grmek Martinjaš,
telefon: 4723 817,
diplomirana medicinska sestra: Irena Komatar,
telefon: 4723 812.

Šola ima zobozdravstveno ambulanto. Enkrat letno opravi šolska 
zobozdravnica preventivni pregled zob vsem učencem šole. 
Enkrat mesečno pa poteka umivanje zob pod vodstvom medicinske 
sestre, ki daje ustrezna navodila v okviru zobozdravstvene vzgoje. 
S stalno zobno higieno in rednimi obiski pri zobozdravniku 
preprečujemo nastanek kariesa in drugih bolezni zob, zato bomo 
z akcijo tekmovanja za razred z najbolj čistimi zobmi nadaljevali 
tudi v letošnjem šolskem letu.

Zobozdravstveno varstvo izvajata zobozdravnica dr. Irena Kos in 
sestra Majda Romih; telefon 252 79 57.
Urnik delovanja: 
sreda: 12.00–18.15 
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00 –13.15

V času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo 
vstopati v razred.
Razgovori staršev z učitelji potekajo v času govorilnih ur.
Kadar pridejo starši na govorilne ure ali na roditeljski sestanek, 
so dolžni skrbeti za svojega otroka. Otroci se ne smejo brez 
nadzora igrati v šolskih prostorih.
Starši svoja vozila parkirajo na »modri coni« in jih ustrezno 
označijo s parkirno uro ter kartico z oznako šole (dobijo jo pri 
razredničarkah 1. razreda).
Samo starši prvošolcev spremljajo svoje otroke do razreda. 
Ostali starši svoje otroke pripeljejo le pred šolo, otroci sami 
vstopajo v šolo. S tem se bomo izognili povečanemu prometu 
in nepravilnemu parkiranju na Gregorčičevi ulici.
Elektronsko pošto uporabljamo le za kratka sporočila učiteljem 
ali staršem. 

 

Predvideni datumi skupnih govorilnih ur ob 17. uri:

Enkrat tedensko bodo potekale govorilne ure v dopoldanskem času. 
Urnik dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur z razporedom 
prostorov bo objavljen v oglasni vitrini ob vhodu šole in na spletni 
strani šole. 

Za dopoldanske govorilne ure je potrebna najava en dan prej (po
elektronski pošti, telefonu, obvestilo v beležki).

Želimo, da bi bila naša komunikacija čimbolj spoštljiva, odprta in 
učinkovita.
Pričakujemo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, 
kar pomeni, da se najprej obrnete na:
     učitelja,
     učitelja in razrednika,
     šolsko svetovalno službo,
     vodstvo šole.

Šola bo obvestila staršem posredovala v pisni obliki (beležka), 
nujna obvestila po elektronski pošti in mobilnem telefonu staršev.
Svetujemo, da se starši prijavite na aktualne novice in obvestila 
spremljate na mobilni aplikaciji e-Followr.

Pričetek jutranjega varstva je ob 7. uri. Prihod v jutranje varstvo 
za učence 2. in 3. razreda je mogoč do 7.45. Jutranje varstvo bo 
od 7.00 do 7.30 v učilnici 19 ali 23 (tedenska menjava), nato gredo 
učenci 2. in 3. razreda ob 7.30 v učilnico 20 oziroma v učilnico 26.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda.

Če učencem ne uspe narediti domače naloge v času podaljšanega 
bivanja, je to njihova odgovornost in jo morajo dokončati doma. 
Starši pri prevzemu otroka počakajo pred učilnico. Zaradi varnosti 
otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja 
predčasno dovoli otroku odhod domov samo s pisnim soglasjem 
staršev.

Knjižnica deluje v skladu s knjižničnim redom. Izposoja poteka 
vsak dan zjutraj od 7.30 do 8.10, med rekreativnim odmorom ter 
od 12.00 do 14.30, razen ob torkih in četrtkih od 12.50 do 14.30.

Učenci si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike iz 
učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo.
Učenci so dolžni odgovorno ravnati z učbeniki. Morebitno nastalo 
škodo poravnajo ob koncu leta. Učbeniški sklad vodi skrbnica 
učbeniškega sklada Sandra Svetina. Nadomešča jo Peter Štampar. 

Interesne dejavnosti vodijo mentorji v popoldanskem času po 
vnaprej določenem urniku in vnaprej določenih prostorih. Učenci 
predmetne stopnje prihajajo k interesnim dejavnostim na enak 
način kot k pouku. Učence razredne stopnje mentorji prevzamejo 
v podaljšanem bivanju. V učilnice in telovadnico vstopajo učenci 
le v spremstvu mentorja. Po zaključeni dejavnosti starši na učence 
počakajo v mali avli šole. Urniki so na spletni strani šole, prav tako 
prijavnica za notranje mentorje. Za dejavnosti zunanjih mentorjev 
prijava poteka s prijavnicami posameznih klubov in društev. 
Predstavitev zunanjih dejavnosti bo v torek, 3. 9. 2019, popoldne.

Učenec ali učenka, ki želi pridobiti STATUS, skupaj s starši izpolni 
Predlog za pridobitev statusa športnika ali umetnika, ter ga 
odda v tajništvu šole ali po pošti do 30. 9. 2019.
Obrazci za prijavo so na spletni strani šole.

DATUMI RODITELJSKIH SESTANKOV
1. RODITELJSKI SESTANEK  SEPTEMBER 2019
2. RODITELJSKI SESTANEK  FEBRUAR 2020
3. RODITELJSKI SESTANEK  MAJ 2020

8. 10. 2019 12. 11. 2019 10. 12. 2019

14. 1. 2020 10. 3. 2020 14. 4. 2020

12.00 – 14.00

13.40 – 14.30
12.50 – 13.40

KOSILOKOSILO (po razporedu)

SAMOSTOJNO UČENJE  (učenci pod nadzorom 
učitelja pišejo domače naloge in
izpolnjujejo ostale obveznosti za šolo)

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

16.10 – 16.30
15.20 – 16.10
14.30 – 15.20

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

DEŽURNO VARSTVO

STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, 
PERSPEKTIVNEGA UMETNIKA, VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, 
VRHUNSKEGA UMETNIKA


