
 
 

 

Datum: 27. 1. 2023 

Številka: 6002-2/2023/12  

 

ZADEVA: OBVESTILO O VPISU V 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 

 

Spoštovani starši in skrbniki bodočih prvošolk in prvošolcev, 

 

vpis v prvi razred za šolsko leto 2023/2024 bo potekal v mesecu februarju 2023.  

V 1. razred OŠ bratov Polančičev Maribor bomo v mesecu februarju 2023 vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 

do 31. 12. 2017. 

Starši otrok s prebivališčem v šolskem okolišu – gravitacijskem območju OŠ bratov Polančičev Maribor boste 

o vpisu v 1. razred obveščeni z vabilom po pošti. 

Starši otrok s prebivališčem izven šolskega okoliša – gravitacijskega območja OŠ bratov Polančičev 

Maribor, ki bi želeli otroka vpisati v 1. razred naše šole, izpolnite spletni formular »Vloga za prepis«, ki ga 

najdete na spletni strani OŠ bratov Polančičev Maribor in ga najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za 

vpis vložite na našo šolo. V času vpisa v šolo vpišete otroka na šolo, od katere boste prejeli vabilo k vpisu in 

pri vpisu podate obvestilo o nameri prepisa.  

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 

- 02/25 05 140 (tajništvo šole) ali 

- 02/25 05 144 (svetovalna služba). 

 

Prijazen dan. 

Bojan Mlaj, ravnatelj 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduWLJKLA8qRC5KMH9lcAWSwOo0kzUukEf_zEzjbdJpDY3MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduWLJKLA8qRC5KMH9lcAWSwOo0kzUukEf_zEzjbdJpDY3MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduWLJKLA8qRC5KMH9lcAWSwOo0kzUukEf_zEzjbdJpDY3MA/viewform


 

 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) navaja: 

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.« 

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.« 

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.« 

Vpis dodatno ureja Uredba 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): 

5. člen 

»Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem 

območju. 

Skupni šolski okoliš se lahko določi na presečišču šolskih okolišev dveh sosednjih samostojnih oziroma matičnih 

šol. Znotraj skupnega šolskega okoliša ustanovitelj šol s posebnim sklepom, ki se objavi na enak način kot 

ustanovitveni akti šol, določi območje posamezne šole, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok 

razporejen v to šolo, to je gravitacijsko območje šole.« 

6. člen 

»Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem 

soglaša. 

Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v 

svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo 

vpisati otroka, vlogo za prepis. 

 Šola odloči o vlogi za prepis najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme vlogo za prepis. 

Ustanovitelj šole lahko najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šolam podrobnejše pogoje za izdajo 

soglasja za prepis.« 
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