
  OSNOVNA ŠOLA PRESERJE 
 Preserje 60 
 SI-1352 Preserje 
 Slovenija 
 Tel: +386 (1) 36 01 260 

 
 
 

www.ospreserje.si 
os.preserje@guest.arnes.si 

 

Št.: 6009-2/2017/5 
Datum: 22.10.2017 

 

 
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI v 

šolskem letu 2017/2018 
 

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali po spodaj navedenem razporedu v 
Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Rudnik, Rakovniška ulica 4, Ljubljana. 
 
V dispanzerju za Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine pregledajo učence 1., 
3., 6., in 8. razredov. Ob preventivnem zdravstvenem pregledu poleg pregleda in 
zdravstvene vzgoje otroke cepijo po republiškem imunizacijskem programu. 
 
1. razred: preventivni pregled, cepljenje 3. odmerek proti Hepatitisu B in morebitna 
zamujena cepljenja 
 
3. razred: preventivni pregled, cepljenje proti Davici, Tetanusu in Oslovskemu kašlju 
(Di-Te-Per) ter morebitna zamujena cepljenja 
 
6.razred: preventivni pregled, neobvezno cepljenje za deklice proti virusu HPV in 
morebitna zamujena cepljenja 
 
8. razred: preventivni pregled, morebitna zamujena cepljenja, laboratorijski pregled 
krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah, neobvezno cepljenje deklic proti virusu 
HPV, v kolikor niso bile cepljene v 6. razredu 
 

 
Spremljevalci na preventivnih 

zdravstvenih pregledih so razredniki, ki 
morajo pravočasno naročiti prevoz (v 

tajništvu) in malico (pri Maji Zidar) ter 
oddati ustrezno pripravo na dan 

dejavnosti. 
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Razpored sistematskih zdravniških pregledov 
 
 

Datum Razred  Spremljevalci 

01.12.2017 8.a H. Šuštar, R. Sevšek 

07.12.2017 8.b A. Pelhan, R. Sevšek 

13.12.2017 6.a M. Rabič, R. Sevšek 

22.12.2017 6.b M. Kristan, R. Sevšek 

11.01.2018 1.a N. Bezek, M. Jeler 

18.01.2018 1.b,3.b L. Čuk Dolenc, N. Petelin 

22.01.2018 3.a H. Sukič Ferko, R.Sevšek 

24.01.2018 1.c,3.c P. Krajnc Urbanija, M. Kržič Nagy 

 
Prevoz je organiziran in plačljiv po položnici. 
 
Odhodi avtobusov za učence 1.a, 3.a, 6.a, 6.b, 8.a in 8.b razreda izpred šole ob 8.  
uri.  
 
Malico učenci vzamejo v šoli. V kolikor učenci nimajo malice v šoli, naj bodo starši otrok 
pozorni, da malica, ki jo ima učenec od doma, ne bo kisla. 
 
Po končanem preventivnem zdravniškem pregledu se učenci vrnejo v šolo. 
 
Za učence PŠ Jezero (1.b in 3.b) in PŠ Rakitne (1.c in 3.c) bo organiziran prevoz izpred 
obeh podružnic, od koder odidejo skupaj s spremljevalci v ZD LJ, enota RUDNIK.  
 
Učenci naj s seboj vzamejo zdravstvene kartice. S seboj naj prinesejo tudi izpolnjene 
vprašalnike, v kolikor so jih prejeli in knjižico o cepljenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator: 
Romana Sevšek 

 


