
DELOVNI PRIPOMOČEK obsega: 

 

Pogoje za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin 

(Uradni vestnik OT, št. 3/01, 5/06, 6/06, 6/07) 

Predlog sprememb in dopolnitev: 

 

 

POGOJI za  izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo 

Trzin 

 

V skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 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 (Ur.l.RS št. 16/98)  Občinski svet Občine 

Trzin kot ustanovitelj določa dodatne pogoje in kriterije za prepis učencev iz drugih šolskih 

okolišev v Osnovno šolo Trzin. 

 

I. Dodatni pogoji za izdajo soglasja: 

 

Osnovna šola Trzin lahko soglaša s prepisom učenca iz drugega šolskega okoliša v Osnovno 

šolo Trzin v skladu s pogoji iz 6. člena Uredbe 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 (Ur.l.RS št. 16/98) ob izpolnjevanju 

naslednjih dodatnih pogojev: 

1. Šola lahko v oddelek sprejme učenca iz drugega okoliša, če oddelek pred vpisom še ne 

šteje 24 učencev. 

2. Šola si mora pred izdajo soglasja preko staršev pridobiti zagotovilo občine stalnega 

prebivališča učencev, da bo pokrivala sredstva za prevoz učencev in varstvo vozačev, če 

je prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 km, sredstva za dodatne programe in vse druge 

stroške, ki jih Občina Trzin pokriva za učence s stalnim prebivališčem v Trzinu. Prej 

navedene stroške pa lahko nase prevzamejo starši. 

Občina Trzin pokriva sredstva za dodatne in druge programe za celotno šolsko leto tudi 

za učence, ki so pred odselitvijo iz Trzina obiskovali Osnovno šolo Trzin že najmanj 3 

šolska leta in imeli v tem času skupaj s starši stalno prebivališče v Trzinu, potem pa so 

stalno prebivališče spremenili, osnovno šolo pa še naprej obiskujejo v Trzinu.« 

3. Ne glede na omejitev iz 1. točke dodatnih pogojev, lahko šola vpiše v 1. razred učenca v 

primeru, da bo v šolsko 1., za katerega velja vpis, šolo obiskoval starejši brat ali sestra, 

vendar le če oddelek pred vpisom še ne šteje 26 otrok. Če je v oddelek vključen otrok s 

posebnimi potrebami, je možno vključiti otroka iz drugega šolskega okoliša, če oddelek 

pred vpisom še ne šteje 23 otrok. 

 

V primeru večjega števila zainteresiranih, imajo prednost pri vpisu otroci, ki imajo brata 

ali sestro v višjem razredu. 

 

To določilo velja le za otroke staršev, ki so opravili vpis starejšega otroka do septembra 

2005. 

 

 

II. Kriteriji za izbor učencev: 

 

Prednost pri vpisu imajo učenci, ki:  

1. imajo v Osnovni šoli Trzin vključenega že brata ali sestro, 

2. imajo stalno prebivališče bližje Osnovni šoli Trzin. 

Ob enakovrednem položaju učencev po upoštevanju prvega kriterija se upošteva drugi 

kriterij, nato pa vrstni red prispelih vlog za prepis. 

 



Pogoji za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo 

Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/2001) vsebujejo naslednjo končno določbo: 

 

III. Začetek veljavnosti: 

 

Ti pogoji in kriteriji začnejo veljati na dan objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

Spremembe Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v 

Osnovno šolo Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/2006) vsebujejo naslednjo končno 

določbo: 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.  

 

Uradni popravek Spremembe Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih 

šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/2006) vsebuje naslednjo 

končno določbo: 

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.  

 

 

Sklep o spremembi Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih 

okolišev v Osnovno šolo Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/2007) vsebuje naslednjo končno 

določbo: 

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.  

 

Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem vestniku Občine Trzin in začnejo veljati 

naslednji dan po objavi.  

 


