
Kraj: _________________, datum:     _______________________       za šol. leto 2021/2022           

 

VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA 
 

Starši/ zakoniti zastopnik  __________________________________  s stalnim bivališčem  
                                                                               (ime in priimek MAME/ zakonitega zastopnika) 

 

 

________________________________ in  ____________________________________ 
        (naslov stalnega bivališča MAME)                                                              (ime in priimek OČETA/zakonitega zastopnika) 

 

 

s stalnim bivališčem __________________________________________   
                                                                     (naslov stalnega bivališča  OČETA) 

 

prosiva Komisijo za ugotavljanje pripravljenosti za ODLOŽITEV ŠOLANJA za 

najinega otroka 
 

____________________________________, roj. ______________________ , s stalnim  
                                  (ime in priimek otroka)                                                                        (datum rojstva otroka) 
 

bivališčem ______________________________________________.   
                                                  (naslov stalnega bivališča otroka)                                                                
 

Meniva, da najin otrok še ni pripravljen za vstop v šolo zaradi ( v pomoč 

so vam informacije na koncu tega dopisa):                                                                                                                                                            

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

Vlogi prilagava interni šolski vprašalnik, mnenje zdravnika oz. ustrezne zdravstvene 

službe, kjer je otrok obravnavan (psiholog, logoped, specialni pedagog...). 

Hkrati soglašava, da Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo 

(imenuje jo ravnateljica šole) pridobi vse potrebne podatke o otroku, na osnovi katerih bo 

odločala o odložitvi šolanja: ocena in mnenje šolske zdravnice, mnenje vzgojiteljice v 

vrtčevski skupini in na podlagi psihološkega pregleda v ZD Kranj, Dispanzer za mentalno 

zdravje.  

Za otrokovo dobro se priporoča vsaj eno strokovno mnenje.  

 

 

 

Podpis mame oz. zakonitega zastopnika:                  Podpis očeta oz. zakonitega zastopnika: 

_________________________________                 _______________________________ 

 

 

 

 

Vlogo oddati do 20.2.2021, osebno ob vpisu ali na naslov:  
OŠ ŠENČUR, Mateja Potočnik Poljanšek, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 



POSTOPEK PRIJAVE  

za pregled otroka za namen ODLOŽITVE ŠOLANJA 

V ZD KRANJ, DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 
 

 

1. Starši/zakoniti zastopniki pokličejo otrokovega pediatra. 

2. Pediatru poveste, da potrebujete DELOVNI NALOG za pregled svojega otroka pri 

psihologu v Dispanzerju za mentalno zdravje, ZD Kranj. Namen: pregled 

pripravljenosti otroka za šolo. 

3. Po pridobitvi delovnega naloga kličete v SPREJEMNO pisarno dispanzerja,  

na številko: 04/ 20 82 250. Poveste, da želite čim prej termin za pregled otroka za 

namen ugotavljanja njegove pripravljenosti za šolo.  

4. Lahko se naročite tudi preko e-naslova:  dmz@zd-kranj.si 

 

Pri pregledu pri psihologinji morate imeti s seboj DELOVNI NALOG in kartico 

ZDRAVSTVENEGA  zavarovanja.  

 

 

V ZD Kranj, Dispanzerju za mentalno zdravje se bo vašemu otroku posvetila ena od 

strokovnih delavk. 

 

 

Prosimo vas še, dragi starši, da pridobljeno strokovno mnenje čim prej pošljete šolski 

psihologinji Mateji Potočnik Poljanšek, najkasneje do 25. maja 2021. Po pridobitvi mnenj 

se mora sestati še strokovna komisija. Na podlagi njenega mnenja in po odločitvi 

ravnateljice, šola staršem pošlje ODLOČBO, najkasneje do 31.5.2021.  

 

 

Prosimo vas še, da o svoji nameri o odložitvi vpisa otroka v šolo, čimprej obvestite 

otrokovo vzgojiteljico v vrtcu. V začetku junija pa jo boste obvestili ali bo vaš otrok 

dejansko imel odloženo šolanja ali pa je prišlo do spremembe in otrok odhaja v šolo.  

 

 

 

 

Ugotavljanje pripravljenosti/odložitev šolanja 
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za 

vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen 

za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje 

pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na 

podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo 

šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. 

 

 

 

 

 

mailto:dmz@zd-kranj.si


ZRELOST OTROKA ZA ŠOLO = PRIPRAVLJENOST 
OTROKA ZA ŠOLO 

 

"Otrok je zrel za šolo, če je sposoben slediti zahtevam, ki jih predpisuje učni 
načrt za prvi razred in če se lahko vživi v  način delovanja šole." 

 

KAJ VPLIVA NA OTROKOV ZRELOST = PRIPRAVLJENOST 
 

 Otrokov tempo duševnega in telesnega razvoja 

 Vplivi okolja 

 Vzgojne metode 
 
 

SESTAVINE ŠOLSKE ZRELOSTI = PRIPRAVLJENOSTI 
 

 Telesna zrelost 

 Osebnostna zrelost 

 Intelektualna oz. funkcionalna zrelost 
 

 

TELESNA ZRELOST:  
- Razvitost čutil 
- Otrokova teža, višina 
- Groba motorika (tek, hoja, plezanje…) 
- Fina grafomotorika (zna pravilno držati svinčnik…), spretnost prstov 
- Sposobnost koncentracije 

 
 

OSEBNOSTNA ZRELOST: 
- Čustvena zrelost 
- Socialna zrelost 
- Samostojnost 
- Odnosi z vrstniki 
- Odhodi od doma (se težko loči od mame, očeta…) 
- Prilagodljivost novemu okolju 
- Samoiniciativnost (zna se sam zaposliti) 
- Potrpežljivost (zna počakati, zna upoštevati vrstnika) 
- Upoštevanje in razumevanje navodil 
- Doživljanje oz. vedenje ob uspehu oz. neuspehu 
- Odnos do odraslih (spoštovanje/ignoriranje) 
- Pripravljenost za šolsko delo 
- Pripravljenost sodelovati pri domačih opravilih 



INTELEKTUALNA ZRELOST: 
- Primerno razvit govor, besedni zaklad 
- Zmožen pripovedovati o sebi 
- Smiselno pripoveduje že kratke zgodbe 
- Pozna in razlikuje osnovne barve 
- Razume navodila učiteljice in jih upošteva 
- Otrok primerno razume svet okrog sebe 
- Nima večjih težav s spominom 
- Njegova risba je prepoznavna  
- Zna prerisati preproste like 
- Zna sklepati (vzrok – posledica) 

 

 

 

 

KAKO LAHKO STARŠI POMAGAMO SVOJEMU OTROKU? 
 

- Otroku vsak dan preberemo vsaj eno pravljico. 
- Otroku pripovedujemo zgodbice.  
- Skupaj prebiramo slikanice in se ob njih pogovarjamo. 
- Opazujemo otroka pri samostojni igri, pri igri z vrstniki. 
- Potrpežljivo poslušamo njegovo pripovedovanje. 
- Skupaj rišemo in ustvarjamo.  
- Otrok riše samostojno. 
- Otrok naj veliko riše, reže, lepi, oblikuje z glino, papirjem… 
- Otrok naj pomaga pri domačih opravilih. 
- Otrok naj po igri sam pospravi vse igrače. 
- Pri hranjenju, oblačenju in higieni naj bo čim bolj samostojen. 
- Naj se nauči počakati.  
- Naj ima možnost biti slišan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


