
 
 

 
 
 

OSNOVNA ŠOLA 
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Datum: 17. 4. 2020 
 
 
Spoštovani starši!   
 

 

V šoli smo pričeli z organizacijo pouka za šolsko leto 2020/2021. Ker naš povratek nazaj v šolo 
zaradi epidemije ostaja velika negotovost, bomo za šolsko leto 2020/21 preko eAsistenta 
(elektronska prijava) izvedli prijave na: 
 

- JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE – prijave potekajo do 5. 5. 2020 

 
 
Starši boste prijave izvedli preko portala eAsistent za starše. Razredniki vam bodo na vaš e-
naslov poslali GDPR kodo za aktivacijo eAsistenta za starše. Dovolj je, da ga aktivira eden od 
staršev - tisti, ki bo izvedel prijave. Izbrati morate OSNOVNI (brezplačni) oz. PLUS paket storitev 
eAsistent za starše. 
 

eAsistent zagotavlja: 

• da vpis varnostne kode in potrditev kontaktnih podatkov v nobenem primeru 

ne pogojuje uporabo storitve eAsistent za starše. 

• Storitev eAsistent za starše je neobvezujoča storitev, namenjena tistim staršem, 

ki v njej prepoznajo prednosti uporabe zase in svojega otroka. Starši lahko svojo 

odločitev o izbiri elektronske komunikacije s šolo potrdijo na GDPR portalu.  

• Privzeto je izbrana možnost Nočem elektronske komunikacije s šolo, ki 

pomeni, da bodo starši s šolo lahko komunicirali po ustaljenih poteh (po telefonu 

in/ali s pomočjo elektronske pošte, če bodo podatek o e-mailu vpisali). 

• Staršem, ki bodo izbrali bolj napredne oblike elektronske komunikacije 

(minimalna ali popolna elektronska komunikacija), se bo aktiviral Osnovni oz. 

Plus paket storitev eAsistent za starše. Priporočamo, da starši izberejo vsaj 

minimalno komunikacijo, saj bodo s tem imeli tudi možnost sami otroku 

ustvariti uporabniško ime in geslo (v kolikor ga še nima ali ga je 

pozabil). 

• Starši lahko na GDPR portalu kadarkoli spremenijo nivoje komunikacije (nočem, 

minimalno in popolno) in s tem si tudi spremenijo naročniški paket. Vsi paketi, 

vklopljeni v času epidemije, so brezplačni in se v začetku naslednjega šolskega 

leta ne bodo avtomatično pretvorili v plačljive.  
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Navodila (video) za vpis varnostne kode GDPR za starše: 

1. Obiščite spletno stran eAsistenta: https://www.easistent.com/  

2. Kliknite na VPIS KODE: 

 

3. Vpišite 12-mestno varnostno kodo, ki ste jo prejeli od razredničarke po e-pošti: 

 

4. Če je koda pravilna, se pojavijo še polja za vnos rojstnega datuma. Vnesite datum in 
kliknite Potrdi.  

 

5. Odpre se GDPR stran, kjer morate vpisati svoj e-mail naslov in telefonsko številko.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FZtT7y-OqME
https://www.easistent.com/
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6. Zdaj morate še na tem e-mailu ali telefonu skopirati kodo, ki ste jo prejeli po vnosu e-
maila ali telefonske številke.  

 

7. Pri točki 2. in 3. izberite, kako želite, da poteka vaša elektronska komunikacija s šolo: 
izberite Minimalna elektronska komunikacija. V kolikor starši izberete možnost 
Nočem elektronske komunikacije s šolo, ne boste imeli aktivnega profila na eAsistentu in 
vam dostop do izbire oz. prijave ne bo omogočen. 

 

8. Stran osvežite , da se na levi strani prikaže gumb eAsistent za starše, kjer 
boste uredili prijave.  
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Postopek izbire za prijave na JV in OPB 

Po uspešni prijavi v eA za starše boste videli obvestilo:  

S klikom na »Izpolnite prijavnico« pri jutranjem varstvu ali podaljšanem bivanju se bo 
staršu odprl obrazec za prijavo in možnost prijave obiskovanja JV oz. OPB.  

 

 

1. IZPOLNITEV PRIJAVE JUTRANJEGA VARSTVA  

Možnost izbire za JV boste imeli le starši učencev bodočega 1., 2. in 3. razreda. 

Prijavo izvedete na način: 
1. obkljukajte »DA«, 
2. označite URO PRIHODA otroka v JV,  
3. navedite poznane osebe spremstva otroka oz. označite, če bo vaš otrok prišel v šolo 

s šolskim prevozom. 
4. S klikom na gumb »Potrdi« se vaša izbira shrani. 
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Če otroka ne prijavljate v JV, obkljukajte »NE« in gumb »Potrdi«. 
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PREGLED IN UREJANJE PRIJAVE: V eAsistentu za starše se možnost za urejanje prijave 
prikaže v zavihku »Pregled«. 

 

S klikom na gumb »Uredi« starši lahko svojo izbiro prijave na JV tudi spremenite, a le do 5. 
5. 2020. 

Za bodoče učence 4. in 5. razreda bomo na šoli organizirali jutranje dežurstvo. Prijave bomo sprejemali v 
mesecu septembru 2020. 

2. IZPOLNITEV PRIJAVE PODALJŠANEGA BIVANJA (klik »IZPOLNITE PRIJAVNICO«) 

Postopek prijave na OPB je enak postopku prijave na JV. Možnost izbire za OPB bodo imeli 
starši, katerih otroci bodo v šol. letu 2020/21 učenci od 1. do vključno 5. razreda. 

POMEMBNO! Starši označite razred in NAJKASNEJŠI ČAS ODHODA učenca iz oddelka 
podaljšanega bivanja in to potrdite. 

SPREMEMBA ODDANE PRIJAVE NA OPB NA PORTALU ZA STARŠE  

Ko starši izpolnite in oddate prijavo na podaljšano bivanje, lahko do konca obdobja prijav 
svojo izbiro spremenite. V eAsistentu za starše se možnost za urejanje prijave prikaže v 
zavihku Pregled. S klikom na gumb »Uredi« lahko starši prijavo na OPB za svojega otroka 
spremenite in ponovno oddate. A le do 5. 5. 2020. Prikaz je viden na naslednji strani. 
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