
  
Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v 
katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. 
 
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. O 
terminu vpisa ste starši in otrok obveščeni po navadni pošti. Na vpis je lepo vabljen tudi 
bodoči prvošolec, prvošolka. 
 
Starši otroka vpišete v javno osnovno šolo v okolišu, v katerem ima otrok prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče.  
 
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna 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. 

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto, na predlog staršev, zdravstvene službe  
oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi, če se ugotovi, da otrok še 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.  
 
Starši imate pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli 
ali kot izobraževanje na domu. 
 
V drugo osnovno šolo lahko otroka vpišete, če izbrana šola s tem soglaša. V vsakem primeru 
najprej svojega otroka vpišete na šolo, ki vam je poslala vabilo na vpis, nato na izbrano šolo 
oddate pisno vlogo za vpis k njim. 

V primeru, da izberete možnost izobraževanja na domu, je potrebno na šolo oddati pisno 
vlogo. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu 
pisno obvestite osnovno šolo, v katero je otrok vpisan. Obvestilo mora vsebovati ime in 
priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki 
bo(do) otroka poučevala(e). 

Starši o izobraževanju na domu šolo obvestijo za vsako šolsko leto posebej. 

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



 

Pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o vpisu oziroma odločbo o odložitvi začetka 
šolanja. 
 
Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami 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. 
 
V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju 
v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, 
v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem 
izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo 
poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda 
potrdilo o šolanju. 
 
 
Vir: 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-L) 
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