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Vpis otrok v 1. razred 
 

Spoštovani starši in bodoči prvošolci, 

 

vabimo vas na vpis v 1. razred,  

ki bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe, in sicer: 

 

-      v ponedeljek, 17. 2. 2020, od 8.00 do 11.30, 

-      v sredo, 19. 2. 2020, od 8.00 do 11.00   in 

-      v četrtek, 20. 2. 2020, od 14.20 do 17.00. 

 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke v 1. 
razred, rojene v času od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (torej otroke, ki v koledarskem 
letu 2020 napolnijo 6 let). 

Na vpisu vam bomo posredovali osnovne informacije povezane s programom in 
organizacijo osnovnošolskega izobraževanja. Na vpis bodo bodoči prvošolci 
povabljeni tudi osebno, z vabilom po pošti. Na vpis ste lepo vabljeni skupaj z 
otrokom;  ni pa to obvezno. 

 
 

Šolska svetovalna delavka                                                                          Ravnateljica 

mag. Andreja Rade                                                                                      Mojca Butala, prof.RP 
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datum: 

številka: 

 

Zadeva: Vpis v 1. razred 

 

Spoštovani starši in bodoči prvošolci, 

 

vabimo vas na vpis v 1. razred, ki bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe, in sicer: 

-      v ponedeljek, 17. 2. 2020, od 8.00 do 11.30, 

-      v sredo, 19. 2. 2020, od 8.00 do 11.00   in 

-      v četrtek, 20. 2. 2020, od 14.20 do 17.00. 

 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke v 1. razred, rojene 
v času od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (torej otroke, ki v koledarskem letu 2020 napolnijo 6 let). 

Na vpisu vam bomo posredovali osnovne informacije povezane s programom in organizacijo 
osnovnošolskega izobraževanja. Na vpis ste lepo vabljeni skupaj z otrokom;  ni pa to obvezno. 
V primeru nejasnosti nas lahko pokličete na šolsko telefonsko številko. 

V prilogi dopisa vam podajamo še nekaj dobrodošlih informacij. 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

 

Šolska svetovalna delavka                                                          Ravnateljica 

mag. Andreja Rade                                                                      Mojca Butala, prof.RP 
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    PRILOGA dopisa št. 
___________________________________        

 
 
Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju za šolsko leto, ki se začne septembra istega 
leta. Vpis poteka tako, da šola v razgovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga podpišejo starši.  

Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali 
začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko otroka vpišete, če ta šola s tem soglaša. 
 
Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo 
o odložitvi začetka šolanja. 
 
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi 
odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 
 
Če odlog predlagate starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za 
vstop v šolo obvezno. 
 
O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne 
komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. 
 
Na odločitev ravnatelja je možna pritožba, o kateri odloča šolska pritožbena komisija. 

Pravna predlaga 

 Zakon o osnovni šoli  

 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov  

Pristojni organ 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

45. člen 

(pogoji za vpis) 

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. 

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi 
odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 

 

mailto:o-staritrg.nm@guest.arnes.si
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED926
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=12519
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 46. člen 

(ugotavljanje pripravljenosti) 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za 
vstop v šolo. 

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, 
oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo obvezno. 

47. člen 

(odložitev šolanja) 

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske 
svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov 
odloži šolanje za eno leto. 

48. člen 

(šolski okoliš) 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo 
v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola 
oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka 
vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. 

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi 
razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo 
(v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra 
stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča. 

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. 

Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati 
šolanje na šoli, v katero je vpisan. 

Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v 
katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti. 

 

 
 

 
Pripravila: šolska svetovalna služba 
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