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V P I S   V   1.   R A Z R E D 

DODATNE INFORMACIJE IN NAVODILA 
 

 

MATIČNA ŠOLA – VPIS: od 13. do 15. februarja, med 12.00 in 17.00, v prostorih matične šole 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ČEMŠENIK – INFORMATIVNI SESTANEK IN VPIS: 23. februarja, ob 17.00, v prostorih podružnične šole 

PODRUŽNIČNA ŠOLA PODKUM – INFORMATIVNI SESTANEK IN VPIS: 16. februarja, ob 17.00, v prostorih podružnične šole 

 

POSREDOVANJE PODATKOV 
(MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNIČNI ŠOLI) 

Prosimo vas, da nam preko elektronske pošte (na naslov ana.amon@os-iskvarce.si) vnaprej posredujete 

naslednje podatke: 

 kraj rojstva otroka; 

 državljanstvo otroka; 

 morebitne zdravstvene posebnosti otroka; 

 telefonsko številko in elektronski naslov matere; 

 telefonsko številko in elektronski naslov očeta; 

 morebitne želje za sošolce (največ tri). 

Na ta način želimo zagotoviti čim hitrejši in lažji potek vpisa. 

 

NAVODILA ZA IZBOR TERMINA ZA VPIS 
(MATIČNA ŠOLA) 

Vpis na matični šoli bo potekal po vnaprej določenem časovnem razporedu. Prosimo vas, da se vpišete v 

razpored. Na spodnji povezavi so objavljeni prosti termini za vpis: 

 

 

 

Ob kliku na zgornjo povezavo se vam bo odprla stran, preko katere boste lahko izbrali termin vpisa. 

  

https://calendly.com/ana-amon/vpis-v-1-razred  
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V koledarju na desni strani kliknite na izbran datum. 

 

 

Na desni strani koledarja se vam bodo odprli še razpoložljivi termini za vpis.  

 

 

S klikom na izbran termin se vam bo prikazal gumb za potrditev. 
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Po potrditvi se vam bo prikazalo spodnje okno. Prosimo vas, da vnesete zahtevane podatke in še enkrat 

potrdite vaš termin. 

 

Prikazalo se vam bo obvestilo o potrditvi termina vpisa. Potrditev boste prejeli tudi na naveden elektronski 

naslov. 

 

Če imate v povezavi z vpisom še kakršnakoli vprašanja, nam jih lahko sporočite preko telefona na številko 

(03) 56 69 925 ali preko elektronske pošte na naslov ana.amon@os-iskvarce.si. 

VAŠE IME IN PRIIMEK (IME IN PRIIMEK OTROKA) 

VAŠ ELEKTRONSKI NASLOV 
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