
Pozdravljeni dragi starši OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem. 

 

Vesela sva in hvaležna, da vam je vaša šola omogočila spletno predavanje. V teh časih nam vsaka 

pomoč in spodbuda, novo znanje in drugačni pogledi na nekatere stvari, lahko zelo olajšajo življenje. 

Vzemite si čas in si predavanje oglejte. Za ogled imate na voljo 14 dni. 

 

Prosim, če lahko to sporočilo preberete do konca. 

Ker je za vse nas spletno učenje nekaj novega, vas prosim, da skrbno preberete navodila in pozorno 

sledite korakom po vrsti, kot so napisani. 

V kolikor bo imel kdo s prijavo na predavanje težave, naj nas kontaktira na elektronski naslov 

podpora@vezal.si.  

 

Predavanje vam bo na voljo za ogled 14 dni. Od četrtka, 10. decembra ob 17:00  do  četrtka 24. 

decembra 2020. 

V tem času nama na elektronski naslov vprasam@gmail.com  lahko pošljete vaša vprašanja. 

Odgovore na vprašanja bova posnela in vam poslala povezavo, na kateri bodo dostopna.  

Oseba, ki bo postavila vprašanje, bo ostala anonimna. 

 

 

KORAKI ZA PRIJAVO: 

 

1. Kliknite na to povezavo: https://vezal.si/otroke-ucimo-odgovornosti-sola/  

Sedaj na ekranu vidite napovedni video, ki si ga lahko ogledate. 
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2. Podrsate z miško navzdol in izpolnite obrazec. 

Z vašimi podatki bomo ravnali zaupno v skladu z GDPR. 

 

 

 

3. Po tem, ko ste kliknili gumb »POŠLJI«, ste na elektronsko pošto, s katero ste se prijavili, 

prejeli sporočilo (to lahko traja nekaj minut) .  

V kolikor imate tukaj težave nam pišite na e naslov podpora@vezal.si . 

 

4. Po tem, ko ste prejeli elektronsko sporočilo na naslov s katerim ste se prijavili, kliknite 

oranžni  gumb (»KLIKNITE TUKAJ ZA PRIJAVO«) 
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5. Samo še tale korak in boste na cilju. Izpolnite obrazec. Obvezno naredite kljukico v kvadratek: 

» strinjam se s pravnimi določili«. V primeru, da sta se do danes že kdaj prijavili na našo 

spletno stran za ogled brezplačnih strani, vas prosimo, da uporabite drug elektronski naslov. 

V kolikor boste imeli težave nas kontaktirajte na podpora@vezal.si in vam bomo omogočili 

dostop.  
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6. Bravo. Prišli ste do cilja. Vaše predavanje bo postalo dostopno v četrtek 10.12. ob 17h. Če 

boste že prijavljeni, boste o začetku predavanja dobili sporočilo. 

 

 

 

Uživajte v poslušanju in ne pozabite:  

 Vprašanja lahko pošljete do 24.12.2020 na elektronski naslov: vprasam@gmail.com in 

odgovorila vam bova v  videopoesnetku. 

 

Vesela sva, da ste starši, ki vam je mar!  

Želiva vam čudovite praznike in veliko notranje moči, da čim bolj zdravi izidemo iz tega obdobja. 

Srečno! 

 

Leonida in Albert Mrgole 

 

 

POMEMBNI KONTAKTI: 

Kontakt za pomoč pri prijavi: podpora@vezal.si 

Kontakt za vaša vprašanja:  vprasam@gmail.com 
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