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Datum: 27. 1. 2023 
Številka: 900-3/2023/14 
 

 
Zadeva:  Obvestilo o vpisu v 1. razred Osnovne šole Vojke  Šmuc Izola in     
                Podružnične šole Korte v šolskem letu 2023/2024   
 
 
 
Spoštovani starši, skrbniki, 
 

sporočamo vam, da bo vpis prvošolcev na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola potekal v 

ponedeljek, 13. 2. 2023, od 8.00 do 16.30 in v torek, 14. 2. 2023, od 8.00 do 14.00 v 

pisarni svetovalne delavke 1.nadstropje, 1. stavba (vstop s Prešernove ulice).  

 

Na Podružnični šoli Korte bo vpis potekal v ponedeljek, 13. 2. 2023, od 13.00 do 

16.00, v zbornici podružnične šole. 

 

Vpis v osnovno šolo je obvezen za vse otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

 

Kljub temu, da poteka formalni vpis otroka, si želimo, da na vpis pridete z otrokom. 

 

Prosimo vas, da s seboj prinesete otrokov osebni dokument ali rojstni list. Ni 

potrebno, da je fotokopija dokumenta (lahko je izvirnik), saj vam ga po vpisu 

osebnih podatkov vrnemo. 

 

Na otrokov naslov vam pošiljamo dopise: 

 publikacijo za prvošolčke »Šmucki«, 

 soglasje o zbiranju in uporabi osebnih podatkov,  

 prijavnico za vpis v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, 

 prijavnico za neobvezni izbirni predmet »angleščina«,  

 informacijo o šolski prehrani, 

 izjavo o seznanitvi z informacijami o šolski prehrani. 

 

Izpolnjeno soglasje, izjavo in prijavnice boste vrnili (prinesli) v šolo ob vpisu. Staršem, 

ki ste v šolskem letu 2022/2023 otroka že vpisali v šolo in je bil nato na podlagi vaše 

vloge odobren odlog, prav tako prinesete dopise v šolo na datum vpisa. 

 

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 



 

 

 
 

 

Osnovne šole Livade Izola, ki obsega:  Ul. Istrskega odreda, Kajuhova ul. od št. 1-16, 

Partizanska ul., Prešernova cesta od št. 3-23a, Veluščkova ul., Ul. OF, Ul. M. Kleve, 

Ul. F. Marušiča in Jagodje od št. 11-17, 23, 23a, 23b v šolskem letu 2023/2024 

vpisujejo na Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola.  

 

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/vpis-v-prvi-razred-2/  

  

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   
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