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Zadeva:  Obvestilo o vpisu v 1. razred Osnovne šole Vojke  Šmuc Izola in Podružnične  
               šole Korte v šolskem letu 2022/2023   
 
 
 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 

sporočamo vam, da bo vpis prvošolcev na OŠ Vojke Šmuc Izola in na Podružnični šoli Korte 

uradno potekal v četrtek, 17. 2. 2022. Glede na epidemiološke razmere in z namenom 

preprečevanja okužb bo vpis potekal na daljavo.  

Vpis v osnovno šolo je obvezen za vse otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

 

Vabimo vas na informativni sestanek, ki bo preko spleta (na daljavo) organiziran v torek, 

15. 2. 2022, ob 17.30, kjer vas bomo podrobneje seznanili o poteku vpisa otroka v prvi razred.  

Povezava, s katero boste lahko vstopili na sestanek, bo objavljena na spletni strani Osnovne 

šole Vojke Šmuc Izola v zavihku »VPIS V  1. RAZRED  2022/2023«.  Na sestanek boste lahko 

vstopili le z geslom, ki ga boste prejeli po redni pošti v dopisu na domači naslov vašega 

otroka. Dopis vam bomo poslali predvidoma v sredo, 9. 2. 2022. 

Na otrokov naslov vam bomo poslali tudi: 

▪ publikacijo »Šmucki«, 

▪ vpisni list, ki ga podpišeta oba starša,  

▪ soglasje o zbiranju in uporabi osebnih podatkov,  

▪ prijavnico za vpis v jutranje varstvo, podaljšano bivanje, 

▪ prijavnico za neobvezni izbirni predmet angleščina,  

▪ informacijo o šolski prehrani in izjavo o seznanitvi z informacijami o šolski 

prehrani, 

▪ vprašalnik o skupini v vrtcu in drugih pomembnih podatkih.  

 

Izpolnjen vpisni list, soglasje, izjavo in prijavnice ter podatek o vrtcu boste vrnili v šolo v 

»nabiralno skrinjico«, ki bo za ta namen postavljena pred službenim vhodom v šolo (prihod 

z ul. Oktobrske revolucije) od 16. 2. 2022 do vključno 17. 2. 2022, od 7.00 do 15.00 ali po 

pošti. 

 

POMEMBNO: Na podlagi sklepa delovnega sestanka s predstavniki osnovnih šol Izole in 

Občine Izola, se učenci iz skupnega šolskega okoliša OŠ Vojke Šmuc Izola in OŠ Livade 

Izola: Ul. Istrskega odreda, Kajuhova ul., Partizanska ul., Prešernova cesta, Veluščkova ul., 

Ul. OF, Ul. M. Kleve, Ul. F. Marušiča in Jagodje od št. 11-17, 23, 23a, 23b v šolskem letu 

2022/2023 vpisujejo na Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola.  
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Starši, ki želite odložiti všolanje svojega otroka, morate vpis v prvi razred osnovne šole 

vseeno opraviti in na šoli oddati vlogo za odložitev začetka šolanja najkasneje v 14 dneh po 

vpisu. Vlogo najdete na spletni strani šole. 

 

Vse podatke o vpisu in obrazca za odlog ter vlogo za prepis iz drugega šolskega okoliša 

na našo šolo najdete na spletni strani šole: http://www.osvsmuc.si /svetovalna služba /vpis 

v prvi razred  oz. na zavihku »VPIS V  1. RAZRED  2022/2023«. 

Za vse informacije, vprašanja in morebitne dileme v zvezi z vpisom, lahko pokličete 

pedagoginjo Lenčko Prelovšek na telefonsko številko 05 66 21 152. 

 

Veselimo se všolanja vašega otroka na našo šolo in vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

Lenčka Prelovšek l.r.                                                                      Anton Baloh, prof. 

pedagog-psiholog                                                                                 ravnatelj  

Osnovne šole Vojke Šmuc Izola   

 

 

 

 

Opomba: Staršem, ki ste v šolskem letu 2021/2022 otroka že vpisali v šolo in je bil nato na 

podlagi vaše vloge odobren odlog, vam ne pošiljamo vpisnih listov temveč samo druge dopise, 

ki nam jih posredujete do omenjenega datuma. 
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