
 

 

Dobrova, 17. 11. 2021 
 

 
Vabilo na predstavitev srednjih šol – Tržnica poklicev na daljavo 

 
 

Spoštovani starši in učenci 8. in 9. razreda! 

Ker se čas odločitve o nadaljevanju šolanja in izbiri poklicne poti za učence 9. razreda vsako leto hitro 
približa, iščemo načine, ki bi mladim omogočili premišljene odločitve, podprte z dovolj informacijami. 
S tem namenom smo se osnovne šole Brezovica, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in Preserje pred 
nekaj leti povezale pri organizaciji obsežne predstavitve srednjih šol, ki od takrat vsako leto poteka na 
eni od navedenih osnovnih šol. 

Glede na to, da so zdravstvene razmere v lanskem šolskem letu prekinile našo tradicijo izvajanja 
Tržnice poklicev v živo, a smo dogodek kljub temu uspešno izvedli na daljavo, si tudi letos želimo, da 
bi učencem in staršem na podoben način kot v preteklih  letih in lani še pred informativnimi dnevi 
predstavili srednješolske izobraževalne programe.  

Tako smo načrtovali serijo predstavitev srednjih šol, ki bodo potekale v tednu od 22. do 26. 11. 
2021, vsak dan med 17. in 19. uro. Namenjene so samo učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol 

Brezovica, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in Preserje in ne širši javnosti. 

Predstavitve bodo kratke. Vsaka šola bo v omejenem času strnjeno izpostavila svoje programe, s 
poudarkom na specifikah – tistem, kar je za njihovo šolo najbolj značilno. 

Vljudno vas vabimo, da si z vašim otrokom ogledate program predstavitev in se pridružite ogledu 
predstavitev tistih šol, ki vas zanimajo. PROGRAM S POVEZAVO na dogodek je OBJAVLJEN V 
PRILOŽENEM DOKUMENTU. 

 

Seznanjamo vas tudi s PROTOKOLOM OBNAŠANJA na spletnem dogodku: 

• Predstavitev poteka preko aplikacije Arnes Zoom. Vstopite s klikom na povezavo, ki je objavljena v 
dokumentu s programom. 

• Število udeležencev je omejeno s strani Arnes Zoom, zato vstopate na prvo predstavitev ob uri, ki je 
navedena kot čakalnica (16.50–17.00). Na vse kasnejše predstavitve vstopate 5 minut pred 
predvidenim začetkom predstavitve.  

• Več družinskih članov vstopa samo preko ene osebe. 

• Udeleženci vstopate preko čakalnice, v kateri vam moderator omogoči vstop v dogodek. 

• Po vstopu se poimenujete s pravim imenom in priimkom ter šolo (Ime Priimek OŠ Dobrova) 
Sodelujoči, ki se bodo prijavili z vzdevkom, bodo iz predstavitve izključeni. 

• Ves čas prisotnosti imate ugasnjen mikrofon in kamero. 

• Vprašanja lahko zastavite izvajalcem predstavitve preko klepeta (Chat). 



• Zasebni pogovori so onemogočeni. Klepetalnica je namenjena izključno postavljanju vprašanj v zvezi s 
predstavljanjem srednjih šol. Sodelujoči, ki bodo v klepet objavili neprimeren komentar, bodo iz 
predstavitve izključeni. 

• V primeru tehničnih težav (izpada iz povezave) se ponovno prijavite. Upamo, da bo tehnologija 
delovala, a žal vsakršnih težav ni mogoče predvideti. 

• Podatki udeležencev (Ime Priimek OŠ Dobrova) bodo vidni tudi ostalim prisotnim. 

• Spletni dogodek se ne bo snemal.  

• S prijavo na spletni dogodek se strinjate s splošnimi pogoji in protokolom obnašanja na spletnem 
dogodku. 

 

INFORMACIJA O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV 
 
Osnovna šola Dobrova bo osebne podatke obdelovala za izvedbo spletnega dogodka Tržnica poklicev na 
daljavo 2021 na podlagi splošnih pogojev in protokola obnašanja na spletnem dogodku. Uporabljeni bodo le za 
izvedbo spletnega dogodka in vidni le udeležencem spletnega dogodka. Osnovna šola bo osebne podatke 
obdelovala le za čas izvedbe spletnega dogodka in jih ne bo hranila. Podatki se ne bodo prenašali v tretje 
države in mednarodne organizacije. Vsak udeleženec ima pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu. Podrobnejše informacije o načinu ravnanja osnovne šole z osebnimi podatki, so na voljo na 
spletni strani osnovne šole, preko kontaktnih podatkov osnovne šole ter preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani osnovne šole. 

 

 

Vljudno vabljeni k ogledu dogodka! 

 

Petra Prevec,          Viljem Kovačič, 
šolska svetovalna delavka        ravnatelj 
 

 


