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Osnovna šola Trzin 
Mengeška c. 7b, 1236 Trzin, Slovenija 

tel.:+386 1 23 50 650 

Trzin, 10. 1. 2022 

Spoštovani starši, 
 

v šolskem letu 2022/23 bomo na šoli organizirali jutranje varstvo (JV) in podaljšano bivanje (OPB) za učence 
od 1. do 5. razreda.  
 

1. Jutranje varstvo je v prvi vrsti namenjeno učencem prvih razredov, vanj pa se lahko 
vključijo tudi učenci od 2. do 5. razreda, če je dovolj prostih mest. Jutranje varstvo bomo 
organizirali od 6.05 do 8.05. 

 V skladu s trenutno zakonodajo je za  učence 1. razreda jutranje varstvo brezplačno, za učence ostalih 
razredov bo financirano s strani staršev.  
 

2. Podaljšano bivanje obsega pet pomembnih sklopov:  

 prehrano, 

 sprostitvene dejavnosti, 

 samostojno učenje, 

 ustvarjalno preživljanje prostega časa, 

 varstvo. 
Brezplačno podaljšano bivanje bo organizirano v obsegu, ki ga bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljevanju Ministrstvo). Vaša pisna prijava je podlaga za oblikovanje oddelkov 
podaljšanega bivanja. 
 

Ko bomo prejeli vaše pisne prijave v podaljšano bivanje in odobritev števila ur podaljšanega bivanja 
s strani Ministrstva, bomo z racionalno organizacijo (upoštevaje veljavne normative in združevanje 
skupin) in interesnimi dejavnostmi zagotovili podaljšano bivanje do 16.30. 
 

Prosimo vas, da razmislite, ali boste vašega otroka vključili v jutranje varstvo in/ali podaljšano 
bivanje. Izpolnjeno prijavnico (tudi v primeru, če otroka ne boste vključili v jutranje varstvo in/ali 
podaljšano bivanje) vrnite ob vpisu otroka v 1. razred. 
 

KAJ MORAMO STARŠI  VEDETI? 
  

 ALI BOMO SVOJEGA OTROKA LAHKO NAKNADNO (npr. jeseni) VPISALI V ODDELEK JV in OPB? 

Ne, vpis bo možen le v primeru, če bo v oddelku prosto mesto oziroma v primeru izpisa drugega učenca.  

 ALI BO MOJ OTROK VKLJUČEN V JUTRANJE VARSTVO, ČE NI PRVOŠOLEC? 

Le v primeru, da bo v sistemiziranih oddelkih na razpolago še kaj prostih mest. Kriterij vpisa bo starost 

otroka, mlajši bodo imeli prednost.   

 ALI VPISATI OTROKA V JV/OPB TUDI V PRIMERU, ČE BO TO LE OBČASNO? 

Da, le tako bomo lahko v kolikor bo prostor, vašemu otroku zagotovili mesto v oddelku. 

 ALI LAHKO OTROK, KI JE VPISAN V OPB DO DOLOČENE URE, OSTANE DLJE V ODDELKU? 

Ne, ker se skupine oddelkov, zaradi zmanjšanega števila otrok, tekom popoldneva združujejo v skladu z 

določili Ministrstva. 
 

Prosimo vas, da v prijavi navedete najzgodnejšo uro prihoda otroka v jutranje varstvo in najkasnejši 

čas odhoda otroka iz podaljšanega bivanja. 
 

Lepo pozdravljeni! 

 
Jana Klopčič, prof.,    Matejka Chvatal, 
pomočnica ravnateljice                                     ravnateljica 
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PRIJAVNICA v jutranje varstvo in podaljšano bivanje za šolsko leto 2022/23 
(ta list oddate ob vpisu) 

 
 
 
(Izpolnite in ustrezno obkrožite!) 

Ime in priimek otroka: _______________________________________________,  

v šol. letu 2022/23 učenec prvega razreda OŠ Trzin.    

 

Spodaj podpisani ___________________________________________ prijavljam svojega otroka 

v jutranje varstvo in/ali podaljšano bivanje za šolsko leto 2022/23: 

 

 

1. JUTRANJE 

VARSTVO 
NE DA Predvideni čas prihoda v jutranje varstvo: 

    a) od 6.05 do 7.05 

b) od 7.05 do 7.35 

    c) od 7.35 do 8.05 

 

 

 

 

 

   

2.  PODALJŠANO 

BIVANJE 
NE DA Predvideni čas odhoda iz podaljšanega bivanja: 

    a) do 13.40 (po kosilu) 

    b) do 14.30 (po sprostitvenih dejavnostih) 

    c) do 15.20 (po samostojnem učenju) 

    d) do 16.10 (po ustvarjalnem preživljanju       
prostega časa) 

    e) med 16.10 in 16.30 (varstvo učencev) 

 

 

Ne glede na to, ali boste otroka vključili v jutranje varstvo in/ali podaljšano bivanje ali ne, svojo 
odločitev označite na prijavnici in jo vrnite ob vpisu. 
 
Najlepša hvala. 
 

 

 

Trzin, __________________                            Podpis staršev/skrbnika: _______________________ 
     


