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OBVESTILO O VPISU V PRVI RAZRED 

 

Spoštovani starši! 

 

Za starše otrok, ki so rojeni leta 2016, je prišel čas, ko boste morali vpisati svojega otroka 

v osnovnošolsko izobraževanje, zato vas obveščamo, da bo vpis v 1. razred osnovne šole 

za šolsko leto 2022/23 potekal po naslednjem razporedu. 

 

Otroke, ki bodo obiskovali pouk v šoli na LAVRICI, bomo vpisovali na Podružnični šoli 

Lavrica, Kamnikarjeva 6, Lavrica, in sicer v sredo, 2. februarja 2022, po naslednjem 

razporedu: 

 

 od 16.00 do 16.30, priimek otroka od črke A do C; 

 od 16.30 do 17.00, priimek otroka od črke Č do J; 

 od 17.00 do 17.30, priimek otroka od črke K do L; 

 od 17.30 do 18.00, priimek otroka od črke M do S; 

 od 18.00 do 18.30, priimek otroka od črke Š do Ž. 

 

Otroke, ki bodo predvidoma obiskovali pouk v šoli na ŠKOFLJICI in v ŽELIMLJEM, bomo 

vpisovali na Osnovni šoli Škofljica, Klanec 5, Škofljica, in sicer v četrtek, 3. februarja 

2022, po naslednjem razporedu: 

 

 od 16.00 do 16.30, priimek otroka od črke A do D; 

 od 16.30 do 17.00, priimek otroka od črke F do J; 

 od 17.00 do 17.30, priimek otroka od črke K do L; 

 od 17.30 do 18.00, priimek otroka od črke M do R; 

 od 18.00 do 18.30, priimek otroka od črke S do Ž. 

 

Vabimo vas, da glede na razpored eden od staršev prinese izpolnjene obrazce, ki ste jih 
prejeli po pošti. Prosimo vas, da na vpis pridete le, če ste zdravi in niste bili v stiku z 
okuženo osebo. Za vstop v šolske prostore je obvezno izpolnjevati PCT pogoj in 
upoštevati ukrepe NIJZ (uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok in varnostno razdaljo).  
 
V primeru, da se vpisa ne morete udeležiti v navedenem terminu, nas kontaktirajte na 
naslov svetovalnasluzba@os-skofljica.si.  
                                          

        Roman Brunšek, ravnatelj 
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