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POVPRAŠEVANJE – Izvajanje vpisa otrok v osnovno šolo
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za prejem prakse občin glede
izvajanja vpisa otrok v osnovno šolo, za namen podpore pri oblikovanju stališča.
In sicer je občino zanimalo:
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 (v nadaljevanju: Uredba), v sedmem odstavku 6. člena določa, da lahko
ustanovitelj šole najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šoli podrobnejše pogoje za
izdajo soglasja za prepis.
Kot občino ustanoviteljico javnih zavodov na območju občine zanima praksa drugih občin,
ali so zaradi večjega pojava prepisov med šolami znotraj občine, kar za posledico prinaša, da
so otroci vključeni v drugo šolo, kot bi bili sicer, glede na šolski okoliš, ter na usip vpisa v
okoliških šolah, zaradi tendence vpisa v večjo šolo, pristopili k regulaciji prepisov na način,
kot to določa Uredba.
Občino zanima na kakšen način ste občine določile podrobnejše pogoje in kakšni so ti
pogoji (taksativna navedba pogojev).
Glede na izvedeno povpraševanje je SOS prejela sledeče odgovore sodelujočih občin članic:
HOČE-SLIVNICA
Glede na zastavljeno vprašanje, vam sporočamo, da se v občini Hoče-Slivnica do sedaj še ni
pojavila omenjena problematika, zato s tem nimamo prakse.
LOGATEC
V naši občini smo tovrstno problematiko reševali:
•

s spremembo ustanovitvenih aktov šol in v njih popraviti šolske okoliše, pa so starši in
krajevne skupnosti temu močno nasprotovale in smo tovrstno rešitev opustili,

•

z določitvijo mejnih šolskih okolišev se je premikanje vpisov nekoliko uredilo, tako
lahko starši, ki imajo stalno prebivališče v t.i. mejnih ulicah vpišejo otroka na dve
možni šoli, pri tem jih spodbujamo, da jih vpišejo tja, kjer je več prostora.
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Tako, da podrobnejših pogojev nismo zapisali. Le šole so medsebojno sklenile sporazum o
mejnih okoliših.
MARIBOR
Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica javnih osnovnih šol na območju Mestne občine
Maribor vsako leto v mesecu januarju, pred objavo razpisa za vpis otrok v prvi razred osnovne
šole v prihodnjem šolskem letu, pošlje šolam natančna navodila za potek vpisa otrok v novo
šolsko leto in poimenske sezname otrok, ki imajo stalno bivališče v gravitacijskem območju oz.
šolskem okolišu dotične šole ter tistih, ki imajo v tem območju začasni naslov.
Šole v Mestni občini Maribor so pri vpisovanju otrok v prvi razred osnovne šole dolžne
upoštevati predpise, ki opredeljujejo pravice za vpis otrok ter način in postopke vpisa in sicer
6. in 6. a člen Uredbe, 48. člen Zakona o osnovni šoli, odlok o ustanovitvi šole ter dodatna
navodila ustanovitelja..
Zaradi specifične organiziranosti šolskih okolišev (gravitacijska območja šol) v Mestni občini
Maribor so šole dolžne upoštevati dodatna navodila v zvezi z organizacijo in izvajanjem
vpisovanja otrok v prvi razred:
•

Vpis otrok na posamezno šolo je lahko, ob upoštevanju veljavnih normativov za
oblikovanje oddelkov in pogoja o izvajanju pouka v eni izmeni, le v okviru prostorske
zmogljivosti šole. V skladu z Uredbo zmogljivost šole pomeni največje možno število
učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in
druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni
izmeni.

•

Posamezna šola znotraj skupnega šolskega okoliša lahko vabilo k vpisu pošlje le za
otroke iz gravitacijskega območja šole.

•

Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico vpisati otroka v
osnovno šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno
oziroma začasno prebiva.

•

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo
zunaj šolskega okoliša (gravitacijskega območja), v katerem otrok prebiva, se izvede
tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu (gravitacijskem območju,
matično šolo), pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, pa vložijo vlogo za prepis. Otroke
iz drugih šolskih okolišev bodo osnovne šole lahko vpisale v prvi razred osnovne šole
samo, če bodo, ob upoštevanju veljavnih normativov za oblikovanje oddelkov, to
dopuščale njihove prostorske zmogljivosti. V zadnjih letih pristojna služba Mestne
občine Maribor sodeluje pri uskladitvi vpisa pri šolah za otroke, ki imajo prebivališče
izven gravitacijskega območja šole.

•

Šole v roku 30 dni po zaključenem vpisovanju otrok uskladijo vpis in o uskladitvi vpisa
in osnovnih podatkih o vpisanih otrocih obvestijo starše na običajen način.

MEDVODE
Občina Medvode osnovnim šolam ne določa podrobnejših pogojev za izdajo soglasja za
prepis.
Dosledno pa zahteva upoštevanje 6. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže
osnovnih šol, predvsem v delu, ko lahko šola soglaša s prepisom otroka oziroma učenca, če:
•

s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da
vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,

•

to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih
prostorov,

•

se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev
oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno
ukinitev.

