
INFORMACIJE O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
 
 

Mi smo mini maturanti, 

v šolo bomo kmalu šli. 

Pridno bomo se učili, 

da ena in dva je tri. 
 

 
KOGA JE POTREBNO VPISATI? 
 
Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu dopolnil 6 let. 
 
 
KAM (V KATERO ŠOLO) LAHKO VPIŠETE SVOJEGA OTROKA? 
 
Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem ima otrok 
stalno ali začasno prebivališče. V drugo osnovno šolo lahko otroka vpišete, če šola, na katero želite otroka 
vpisati, s tem soglaša.  
 
Če želite otroka vpisati v 1. razred osnovne šole izven otrokovega šolskega okoliša (šolskega okoliša, v 
katerem ima otrok stalno ali začasno prebivališče), morate najprej v predpisanem roku otroka vpisati v 
1. razred osnovne šole v njegovem šolskem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis, 
oddati vlogo za prepis še v osnovni šoli, na katero ga želite prepisati. 
 
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je osnovna šola dolžna povabiti in vpisati v 1. razred, si šola pridobi 
iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo pridobi podatke 
o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča. Šola te otroke 
pisno povabi na vpis v 1. razred. 

 
 

KDAJ IN KAKO SE IZVEDE VPIS V 1. RAZRED? 
 
Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju. Osnovna šola pošlje na domači naslov bodočih prvošolcev in 
prvošolk vabilo na vpis v 1. razred. Postopek vpisa v 1. razred nato poteka na osnovni šoli, na katero 
vpisujete svojega otroka. Starši pridete na vpis v 1. razred skupaj z otrokom (bodočim prvošolcem/bodočo 
prvošolko). 
 
 
ODLOŽITEV ZAČETKA ŠOLANJA ZA 1 LETO 
 
Na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima Razvojne 
ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo, se lahko otroku začetek šolanja odloži za eno leto, če se 
ugotovi, da otrok še ni pripravljen na vstop v šolo. 
 



Če odložitev začetka šolanja predlagate starši ali zdravstvena služba, je obvezno potrebno izvesti 
preverjanje oz. ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. 

 
Če starši razmišljate o odložitvi začetka šolanja ali pa ste v dilemi, če bo vaš otrok zmogel slediti rutini in 
obveznostim osnovnošolskega programa 1. razreda, se o tem pogovorite s strokovnima delavcema 
oddelka vrtca, v katerega je vključen vaš otrok in/ali pa se o tem posvetujte s svetovalno delavko.  
 
Vsak otrok ima svoj tempo razvoja in je edinstven v svojih osebnostnih značilnostih, zato ga ne 
primerjajmo z drugimi. Za otroka je najpomembnejše to, da so naša pričakovanja in zahteve do njega 
usklajeni z njegovimi razvojnimi značilnostmi. 
 
 
ODLOŽITEV ŠOLANJA MED ŠOLSKIM LETOM 
 
Učencu/učenki se lahko med šolskim letom v 1. razredu na predlog staršev oz. na predlog zdravstvene 
službe ali šolske svetovalne službe (v soglasju s starši) na podlagi zdravstvenih ali drugih razlogov odloži 
šolanje za eno leto. To pomeni, da gre otrok v tem primeru nazaj v vrtec ali ostane doma. 
 

 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Starši imate pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 
ima otrok stalno ali začasno prebivališče, razen, če je za otroka na podlagi odločbe o usmeritvi določena 
druga, ustreznejša šola.  
 
 
TUJI DRŽAVLJANI 
 
Otroci, ki so tuji državljani ali pa so brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do 
obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enaki pogoji kot državljani Republike Slovenije. Zanje 
velja enak postopek vpisa kot za državljane Republike Slovenije. 
 
 
ZDRAVNIŠKI PREGLED 
 
Po vpisu otroka v osnovno šolo boste starši zanj prejeli pisno vabilo na sistematski zdravniški pregled. 
Sistematke zdravniške preglede po vpisu otroka v osnovno šolo oz. pred vstopom otroka v 1. razred 
osnovne šole opravlja za OŠ Kungota Tatjana Krajnik, dr. med. spec. šol. med. iz Ambulante za šolske 
otroke in mladino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. 
 
 
POTRDILO O ŠOLANJU IN ODLOČBA O ODLOGU ZAČETKA ŠOLANJA 
 
Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola izda staršem otrok, vpisanih v 1. razred osnovne šole, 
potrdilo o šolanju oz. odločbo o odlogu začetka šolanja za eno leto. 
 

 



 
ZRELOST OTROKA OB VSTOPU V ŠOLO 
 
Vsi otroci, ki bodo v koledarskem letu dopolnili 6 let, pa kljub svoji starosti, za šolo še niso zreli. Otrok je 
pripravljen oz. zrel za vstop v šolo, če je zrel na vseh treh naslednjih področjih: 
 

• telesna zrelost, 
• socialno-čustvena (osebnostna zrelost), 
• intelektualna zrelost. 

 
 
Več o posamezni sestavini pripravljenosti oz. zrelosti otroka za vstop v šolo lahko preberete v zavihku 
ODLOŽITEV ZAČETKA ŠOLANJA ZA 1 LETO IN PRIPRAVLJENOST OZ. ZRELOST OTROKA ZA VSTOP V ŠOLO 
ter v fizični zloženki z naslovom ZRELOST OTROKA OB VSTOPU V ŠOLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


