
Vpis v 1. razred 

 

Postopek vpisa 

Vpis 44. člen 

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. 
 

Pogoji za vpis 45. člen 

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

 

Ugotavljanje pripravljenosti 46. člen 

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. O ugotovitvah komisije, ki jo imenuje ravnatelj, morajo biti 
starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka. 
 

Odložitev šolanja 47. člen 

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. 
 

Šolski okoliš 48. člen 

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. V drugo osnovno šolo 
lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. 
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz 
evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.  
 

Prepis na drugo šolo 

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok 
spada v naš šolski okoliš, otroka obvezno vpišejo pri nas, na izbrano šolo pa naslovijo pisno 
vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje. Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati 
otroka v našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno 
dogovorita matična šola in šola, kamor želijo starši vpisati otroka. 



Starši vložijo vlogo za prepis najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis na šolo, v 
katero želijo vpisati otroka. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, po posvetovanju s šolo 
šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. 
 

Učenci s posebnimi potrebami 49. člen 

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona 
vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, 
razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola. 
Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo o usmeritvi določi praviloma najbližja ustrezna 

šola. 

 
Povzeto po Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06), Pravilniku o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, (Uradni list RS, št. 80/04 in 
76/08) in Uredbi o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol 
in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)     
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