
 

 

 

Spoštovani starši! 

Bliža se čas vpisa bodočih prvošolcev. V obvestilu vas seznanjamo z vsemi pomembnimi 

informacijami. Priloženi so delno izpolnjen vpisni list, zloženka in obrazca z dodatnimi 

vprašanji. 

Vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Božidarja Jakca za šolsko leto 2022/2023 bo potekal 

od ponedeljka, 14. 2., do petka, 18. 2. 2022, in sicer po naslednjem razporedu: 

 Za CENTRALNO ŠOLO, Nusdorferjeva 10, Ljubljana; 

 v ponedeljek, 14. 2. 2022, v torek, 15. 2. 2022,  in v  sredo, 16. 2. 2022,  od 8.00 – 12.00 

in od 16.00 – 19.00, 

 v četrtek, 17. 2. 2022,  od 8.00 – 12.00 in od 14.00 – 16.00 ter 

 v petek, 18. 2. 2022, od 7.00 – 14.00. 

Za PODRUŽNIČNO ŠOLO HRUŠICA, Pot do šole 1, Ljubljana: 

 v sredo, 16. 2. 2022,  od 16.00 – 19.00 in 

 v četrtek, 17. 2. 2022, od 8.00 – 12.00 

V preostalih dneh se udeležite vpisa na centralni šoli. 

Na centralni šoli bo vpis potekal v prostorih svetovalne službe (1. nadstropje). 

Na podružnični šoli bo vpis potekal dopoldan v knjižnici, v popoldanskem času pa v jedilnici. 

Zaradi epidemiološke situacije smo se odločili za izpeljavo dveh oblik vpisa:  

1. vpis v prostorih šole 

2. vpis po elektronski ali navadni pošti 

1. Vpis v prostorih šole: 
 
Pri izvedbi vpisa otrok v šoli smo dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanja širjenja COVID-19 (izpolnjevanje pogojev PCT, uporaba 
mask v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, varnostna razdalja).  
Da bo vpis lahko potekal varno in brez odvečnih stikov, vas prosimo, da se predhodno najavite 
po telefonu. Na telefonski številki 051 344 270 ali  01 520 66 53 bomo dosegljivi  
9. in 10. 2. 2022 od 7.00 do 10.00. 



 

S seboj na vpis  prinesite  izpolnjen vpisni list, otrokov osebni dokument in tudi že izpolnjene 
ostale obrazce, ki vam jih pošiljamo. Zaželeno je, da se vpisa udeleži tudi vaš otrok, če seveda 
ocenite, da nimate kakršnih koli zdravstvenih zadržkov. 

 
2. Vpis po elektronski ali navadni pošti:  
Prosimo vas, da nam priloženo dokumentacijo izpolnite (OBVEZNO podpišete) ter jo 
 do 18. 2. 2022 

 pošljete po pošti na naslov OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, s 
pripisom Vpis v 1. razred 

 ali (skenirano) na elektronski naslov: vpis1razred@osbj.si  
 

 
V kolikor imate še kakšno vprašanje ali so še kakšne nejasnosti glede vpisa, lahko pošljete 
vprašanje na elektronski naslov natasa.krajncan@osbj.si ali pokličete na že navedeni številki.  
Informacije v skladu z zakonodajo glede vpisa najdete na naši spletni strani.  

 
V želji, da bo vpis otrok potekal brez težav vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 4. 2. 2022                                                          Elvira Sušec, v. d. ravnateljice 
                                                                                                                                                                                     
                        
 


