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PODROBNEJŠE INFORMACIJE O VPISU V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
Postopek vpisa 
Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 
63/13, 46/16 – ZOFVI-L) morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Za šolsko leto 2020/2021 se v 1. razred vpisuje otroke 
rojene v letu 2014.  
 
Starši imate v skladu z 48. členom ZOŠ pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v 
katerem otrok biva stalno ali začasno. OŠ Vide Pregarc bo v začetku februarja 2020 k vpisu povabila vse 
otroke, ki stalno ali začasno prebivajo v šolskem okolišu. Šolski okoliš si lahko ogledate na šolski spletni 
strani ali na portalu MIZŠ - SOKOL - moj šolski okoliš. 
 
Vpis v 1. razred v OŠ Vide Pregarc bo potekal v torek, 11., in v sredo, 12. 2. 2020, od 8. do 12. ure in od 
16. do 19. ure. V popoldanskem času se bodo bodoči prvošolci lahko udeležili tudi ustvarjalne 
delavnice, zato vljudno vabljeni, da na vpis pripeljete bodočega prvošolca/-ko. Zaradi lažje organizacije 
in izvedbe vpisa vas bomo k vpisu povabili na točno določen dan. V kolikor vam predviden termin ne 
bo ustrezal, imate možnost vpisati otroka v dopoldanskem terminu ali se za spremembo termina 
dogovoriti s šolsko svetovalno službo (ga. Mateja Demšar, telefonska številka 01 620 26 84). 

 
Z vabilom vam bomo posredovali tudi vpisni list za podaljšano bivanje in jutranje varstvo, prijavo na 
šolsko prehrano, prijavnico za neobvezni izbirni predmet – angleščina ter soglasje za fotografiranje in 
sodelovanje v projektih in natečajih, ki jih izpolnjene prinesete k vpisu skupaj z vabilom ali otrokovim 
osebnim dokumentom. 
 
Prepis otroka na drugo šolo 
Starši otrok, ki želite, da vaš otrok obiskuje šolo zunaj šolskega okoliša OŠ Vide Pregarc, morate otroka 
najprej vpisati na OŠ Vide Pregarc, nato pa najkasneje v roku 14 dni po izteku vpisa vložiti vlogo za 
prepis na drugo šolo. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno 
posvetovanje s šolo šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to poseglo v 
njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem 
okolišu, kjer otrok prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, kar bi vplivalo na spremembo 
statusa šole ali njeno ukinitev. 
 
Prepis otroka na OŠ Vide Pregarc 
Starši otrok, ki ne stanujejo na področju šolskega okoliša OŠ Vide Pregarc, svojega otroka najprej 
vpišete v matični šoli, šele nato naslovite utemeljeno vlogo za prepis na OŠ Vide Pregarc, to je 
najkasneje do 1. 3. 2020. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. OŠ Vide Pregarc 
bo o vlogi lahko odločala šele po pridobitvi soglasja matične šole. Obrazec (Vloga za prepis otroka v 1. 
razred) je dostopen na šolski spletni strani ali v šolski svetovalni službi. Vlogo lahko pošljete po pošti ali 
jo osebno prinesete v šolsko svetovalno službo. 
 
Odložitev šolanja za eno leto 
Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku 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. Ugotavljanje pripravljenosti obvezno, če odložitev šolanja predlagajo 
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starši ali zdravstvena služba. Starši, ki želite, da se vašemu otroku odloži šolanje, morate otroka najprej 
vpisati v 1. razred, nato pa nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja na strokovno komisijo za 
ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo OŠ Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana najkasneje do 
1. 5. 2020 in vašo željo utemeljiti. Vlogi obvezno priložite mnenje psihologa/specialnega pedagoga, 
zdravstvene službe in vzgojitelja/svetovalnega delavca v vrtcu. O vlogi bo odločala strokovna skupina, 
ki jo imenuje ravnatelj. 
 
V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši predlagate ugotavljanje pripravljenosti otroka 
za vstop v šolo. V kolikor je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, socialnem pedagogu/logopedu ali 
že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami …, prosimo, da nas o tem obvestite. 
Le-tako bomo pomoč lahko organizirali že na začetku šolskega leta.  
 
Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno 
osnovno šolo s koncesijo, za svojega otroka pa lahko organizirajo tudi izobraževanje na domu. V tem 
primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem 
izobraževanju na domu. Šolo o tem obvestite do 1. 9. 2020. 
 

Zdravniški pregledi 
Pred vstopom v šolo bodo bodoči prvošolci povabljeni na zdravniški pregled, predvidoma v mesecu 
aprilu in maju 2020. Vabilo pošlje zdravstveni dom.   
 
Roditeljski sestanek 
Starše bodočih prvošolcev bomo meseca maja 2020 povabili na skupno srečanje (informativni 
roditeljski sestanek). Vabilo boste prejeli teden dni pred sestankom. 
 

Pravica do brezplačnega prevoza 
Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena ZoŠ pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od šole ali če pristojni organ za preventivo 
v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učencem s posebnimi 
potrebami pripada brezplačni prevoz, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 
 

 
Pripravila: Mateja Demšar, 

šol. svet. delavka 
 
VIRI:  

 Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16) 
 Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (UL RS, št. 16/98, 27/99, 
134/03) 

 Obvestilo Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelek za predšolsko vzgojo o vpisu otrok v 1. 
razred za šolsko leto 2020/2021, z dne 21. 1. 2020 
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