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Osnovna šola Trzin 
Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin, Slovenija 

tel.: +386 1 235 06 50 

Leto 2019 se počasi približuje koncu in 
kmalu bomo odšli na zaslužene počitnice. 
  
Za vas smo zbrali datume centraliziranih 
usposabljanj v letu 2020: 
  

24. januar 2020 FIT LETNI SEMINAR ZIMA 

20. marec 2020 FIT LETNI SEMINAR POMLAD 

20. april 2020 FIT4KID AKTIVI (naravoslovje, jeziki, šport, družboslovje in svetovalna služba) 

21. april 2020 FIT4KID AKTIVI (razredni pouk, vrtec 1. in 2. starostno obdobje) 

15. maj 2020 FIT IN FIT4KID LETNI POSVET 

5. in 6. junij 2020 KIM – KIDS IN MOTION ŠPORTNO ORIENTIRANI PROGRAM 

  
Z lepimi pozdravi, 
  
Mateja Oprešnik 
  
Forma 3D Ltd. 
Slomškova ulica 35 
SI - 1000 Ljubljana 
P:   +386 (0) 1 425 2083 
F:   +386 (0) 1 425 2084 
E: info@fit-forma.com 

 

 

                                                           Trzin, 6. 1. 2020 
 
 
Spoštovani starši, 

ali ste se kdaj vprašali, kako svoj čas na spletu in pametnih napravah preživljajo otroci in 

mladostniki in s čim se pri tem srečujejo? 

Vabimo vas na predavanje, ki bo v četrtek, 16. 1. 2020, ob 18. uri 

v šolskem večnamenskem prostoru. 

Na predavanju boste izvedeli, na katere spletne nevarnosti lahko pri tem naletijo in se jih 

morda niti ne zavedajo. Otroci in mladostniki na internetu preživljajo vedno več časa, njihovi 

starši pa pogosto niti ne vemo, kaj tam pravzaprav počnejo. Kaj, če bi poizkusili ta prepad 

vsaj malo premostiti in se začeli med seboj pogovarjati tudi o internetu in o tem, kako nam 

lahko olajša in izboljša življenje. V ta namen pa se moramo starši najprej seznaniti z 

aktivnostmi naših otrok in morebitnimi zapleti, ki lahko iz teh aktivnosti sledijo.  

Predavala bo ga. Maja Vreča, ki je zaposlena na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije 

(ARNES) in sodelavka projekta Safe.si. 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

 

 

Šolska svetovalna delavka       Ravnateljica 
Ksenija Rojs Visković            Matejka Chvatal 
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