
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VPIS V 1. RAZRED 

 

Spoštovani starši bodočih prvošolcev! 

 

Bliža se vsakoletni februarski vpis v prvi razred osnovne šole. Vpis je obvezen za 

otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Starši morate vpisati v 1. razred 

osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati 

šolo, dopolnili šest let starosti.  

V kolikor nimate zdravstvenih zadržkov, ste sami ali skupaj z vašim bodočim 

prvošolcem vabljeni na vpis v prostore šole Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, 

jedilnica šole).  

Vljudno vas prosimo, da na vpis pridete le: 

-  če izpolnjujete pogoj PCT 

-  če ste zdravi in se dobro počutite 

-  ter da pri obisku šole dosledno upoštevate vsa priporočila NIJZ (nošenje 

maske, razkuževanje rok, ustrezna medosebna razdalja. 

 

I. OSNOVNE INFORMACIJE O VPISU 

Vpis v 1. razred bo letos potekal nekoliko drugače kot v preteklih letih. Da bi vam vpis 

kar najbolj približali, ter hkrati upoštevali trenutno epidemiološko situacijo, vam v 

nadaljevanju predstavljamo možnosti, kako si lahko zagotovite za vas najugodnejši 

termin za vpis: 

 VPIS BO POTEKAL OD 14. 2. 20222 – 18. 2. 2022 

  MOŽNOST 1 : VPIS V PROSTORIH ŠOLE 

        Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, jedilnica šole   VSTOP PRI GLAVNEM VHODU 

PRIJAVA NA TERMIN ZA VPIS : 

 

Na termin se lahko prijavite preko : 

 

1.  Elektronske pošte ali telefona: 

 

Maja.Habicht-Goricki@os-vrhovci.si  telefon 01 423 03 75 

Jernej.Jurcec@os-vrhovci.si              telefon 01 423 03 80 

 

 01 423 03 70 
e-naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si 
spletna stran: www.os-vrhovci.si 
TRR: 01261-6030665280 
davčna št.: 34317627 

 

Osnovna šola Vrhovci 
Cesta na Bokalce 1 
1000 Ljubljana 
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2.  Z uporabo spletnega naročanja: 

POVEZAVA na spletno stran : https://calendly.com/osvrhovci/vpis ali na spletni strani 

šole www.vrhovci.si pod zavihkom svetovalna služba/ vpis v 1. razred 

Elektronske prijave bodo odprte od 3.2. 2022 – 10.2. 20222 

Prosimo vas, da imate ob vpisu s seboj : 

- svoj osebni dokument 

- osebni dokument otroka 

- ter izpolnjen vprašalnik, ki ste ga prijeli po pošti skupaj z vabilom 

V primeru, da razpolagate z dokumentacijo o prepoznanih zdravstvenih posebnostih 

ali posebnih potrebah otroka (npr. izvid, zapisnik multidisciplinarnega tima ipd.), vas 

naprošamo, da dokumente prinesete s seboj. 

 

 

MOŽNOST 2 : VPIS NA DALJAVO 

 

V kolikor se boste odločili za vpis na daljavo, vas naprošamo, da nam to čim prej 

sporočite preko elektronske pošte ali preko telefona. 

 

Maja.Habicht-Goricki@os-vrhovci.si  telefon 01 423 03 75 

Jernej.Jurcec@os-vrhovci.si              telefon 01 423 03 80 

 

 

Šolska svetovalna delavca bosta stopila v stik z vami, da preverita vpisne podatke in 

vam v podpis poslala ustrezno izpolnjen vpisni list. 

 

Vpisni list vam bomo poslali na dom, vi pa nam boste podpisanega ali po potrebi tudi 

dopolnjenega vrnili po: 

priporočeni pošti na naslov šole : 

   OŠ Vrhovci 

   Cesta na Bokalce 1 

   1000 Ljubljana 
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II. PREPIS NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO 

 

V primeru, da želite otroka prepisati na drugo šolo, pridete v času vpisa kljub temu na 

matično šolo in otroka najprej vpišete na matični šoli (torej pri nas). Po opravljenem 

vpisu na matični šoli pa lahko v roku 14. dni na željeni šoli vložite prošnjo za prepis. 

Dodatne informacije o postopku prepisa dobite v svetovalni službi na vaši željeni 

osnovni šoli.  

 

 

 

 

III. DODATNE INFORMACIJE  

 

• Pred začetkom poletnih dopustov vas bomo po pošti obvestili o razvrstitvi 

vašega otroka v oddelek (črka razreda) in vam posredovali tudi obrazce za 

prijavo na jutranje varstvo, podaljšano bivanje, prehrano, tuji jezik, soglasje za 

zbiranje podatkov ter potrdilo o vpisu.  

 

• Pred pričetkom šolskega leta 2022/23 bodo predvidoma VSI OTROCI 

tudi vabljeni na zdravniški pregled k šolski zdravnici v ZD Vič (vabilo za pregled 

prejmete s strani ZD Vič) 

 

 

Želimo vam zdrav, lep in čim bolj brezskrben iztek vrtčevskih dni, hkrati pa se že 

veselimo septembra, ko se srečamo v živo in vaše ter takrat tudi naše otroke družno 

pospremimo v novo obdobje njihovega življenja. 

 

 

 

 

 

Šolska svetovalna služba:                                    Ravnateljica: 

Jernej Jurčec, Maja Habicht Gorički                                                                    Marjanca Vampelj 

  

 


