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Datum: 4. 2. 2012 
Številka: 60301-2/2022-1 
 

VPIS V 1. RAZRED 

 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli se vpis otrok v 1. razred izvede v mesecu 

februarju za naslednje šolsko leto. 

Na vpis pridete le zdravi starši. V primeru, da imate kakršnekoli zdravstvene 

zadržke, nas o tem obvestite na enega izmed spodaj zapisanih kontaktov. V tem 

primeru bomo postopek vpisa za vas prilagodili. 

Pri izvedbi vpisa je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje 

tveganja okužbe in preprečevanja širjenja COVID-19, in sicer: 

 izpolnjevanje pogoja PCT (preverjali ga bomo pred vstopom) 

 uporaba zaščitnih mask 

 razkuževanje rok 

 zračenje in čiščenje prostorov 

 varnostna razdalja. 

Vpis bo potekal brez otrok (otroci bodo k svetovalni delavki v manjših 

skupinicah vabljeni posebej, v drugem terminu). 

 Na Osnovni šoli Mala Nedelja bo vpis potekal v pisarni šolske 

pedagoginje (najvišje nadstropje šole, blizu tajništva), in sicer v 

ponedeljek  14. 2. 2022, torek 15. 2. 2022 ter v petek 18. 2. 2022. 

 

 Starši ste na svoj elektronski naslov prejeli tabelo, v kateri označite 

termin (vpišete ime in priimek otroka), ki je za vas najbolj ugoden. 

 

 Postopek vpisa bo trajal cca. 1o minut in bo potekal po vnaprej 

določenem časovnem razporedu (da se izognemo množičnemu 

srečevanju staršev). 
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Termini vpisa: 

 

PONEDELJEK,  
14. 2. 2022 

TOREK, 
 15. 2. 2022 

PETEK, 
 18. 2. 2022 

 6. 50 – 13. 30  10. 15 – 14. 15  6. 50 – 8. 15  

 11. 00 – 12. 30 
 
POMEMBNO! 
Ne pozabite označiti v tabeli (ki ste jo prejeli po elektronski pošti) termin, ki 
Vam najbolj ustreza (vpišete ime in priimek otroka). Če boste imeli pri tem 
težave, pokličite na spodnjo telefonsko številko. 
 
Za dodatne informacije kontaktirajte svetovalno delavko Nino Škraban, ki 
bo izvedla vpis: 
 

 preko elektronske pošte: nina.skraban@guest.arnes.si ali  
 

 na telefon: 02 585 81 77. 
 

 

Zaradi preverbe osebnih podatkov vljudno prosimo, da s seboj prinesete osebni 

dokument otroka. 

 

Veselimo se srečanja z Vami! 

 

 

 

 

Lep pozdrav, 

 

Svetovalna delavka: Nina Škraban,                    Ravnateljica: Breda Žunič,  

univ. dipl. ped.                                                 prof. 
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