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INFORMACIJE GLEDE PREPISA/PRESTOPA 

UČENCA, KI SE ŽE ŠOLA, NA DRUGO ŠOLO 
 

Prepis/prestop učenca na drugo osnovno šolo je možen: 

1. če gre za selitev v šolski okoliš šole (priložiti potrebno kopijo potrdila o prijavi 

stalnega oz. začasnega prebivališča na naslovu, ki spada v šolski okoliš nove šole) 

pred začetkom šolskega leta in kadarkoli med šolskim letom.  

2. če gre za druge razloge prepisa/prestopa pa najkasneje 15 dni pred začetkom 

novega šolskega leta.  

Postopek prepisa iz druge osnovne šole k nam: 

1. Na šoli, ki jo otrok obiskuje sporočite namero prepisa/prestopa na OŠ Šentjernej 

oz. Podružnico Orehovica. 

2. Izpolnite obrazec – VLOGA ZA PRESTOP/PREPIS NA OŠ ŠENTJERNEJ oz. 

PODRUŽNICO OREHOVICA, ki ga dobite na naši spletni strani ter ga pošljite po 

pošti ali prinesite osebno. Vlogo morata podpisati oba starša, tudi v primeru staršev, 

ki ne živita skupaj. Odločitev o šolanju je namreč pomembna odločitev v življenju 

otroka, zato se morata ne glede na to, kako je urejeno skrbništvo, o tem 

sporazumeti/strinjati oba starša. V izrednih primerih, ko to ni možno, se posvetujte s 

pristojnim Centrom za socialno delo. V kolikor gre za selitev priložite tudi potrdilo o 

prijavi stalnega/začasnega prebivališča v šolskem okolišu OŠ Šentjernej oz. 

Podružnice Orehovica.  

3. Šola vam na vašo vlogo odgovori - izda odločbo, ker gre za postopek po Zakonu o 

splošnem upravnem postopku.  

4. Vse nadaljnje postopke urejate s šolsko svetovalno službo, ki vas kontaktira.  

Postopek prepisa iz naše osnovne šole na drugo: 

1. Kontaktirajte izbrano šolo in jih povprašajte glede postopka prepisa in obrazcev 

(obrnite se na svetovalno službo šole). 

2. Obvestite razrednika ter šolsko svetovalno službo o nameri prepisa.  

3. Izpolnite obrazec (NAJAVA PREPISA OTROKA IZ OŠ ŠENTJERNEJ NA DRUGO ŠOLO) 

in ga pošljite na šolo ali po elektronski pošti.  

4. Vrnite izposojene učbenike iz učbeniškega sklada, izposojene knjige iz šolske 

knjižnice, kartico za evidentiranje prehrane ter izposojo v knjižnici, ključke omarice, v 

kolikor jih je otrok dobil ter poravnajte vse materialne obveznosti do šole.  



                                                                                                
 

 

 
 

Prepis učencev ureja Zakon o osnovni šoli – v nadaljevanju ZOsn (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) in 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 (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 

134/03, 37/16 in 4/18)-  v nadaljevanju Uredba. 

8. člen ZOsn določa, da imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno 

osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno 

prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je 

dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta 

šola s tem soglaša. 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 učenec želi prestopiti iz zasebne 

šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna 

sprejeti. 

Uredba pa podrobneje določa, da lahko starši prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega 

okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje petnajst dni pred 

začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo starši prepisati učenca, s tem 

soglaša. 

Šola lahko 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. 

Pred izdajo soglasja o prepisu se šola, na katero starši želijo prepisati otroka, posvetuje s 

šolo, v katero je učenec vpisan.  

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje 

v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje 

za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v 

katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega 

matičnega šolskega okoliša ob zavrnitvi vloge za prepis. 

 

 

Datum: 20. 12. 2022               Pripravila svetovalna delavka:  

      Lucija Blažič, uni. dipl. pedagoginja in prof. sociologije 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1300
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0157

