
Spoštovani starši (ali skrbniki otrok), 

 

prek povezave https://www.1ka.si/a/324957 lahko dostopate do spletne ankete, ki so jo 

prejeli vsi starši (ali skrbniki) preko 10.000 učencev 24 osnovnih šol v Obalno-kraški regiji. 
Namen ankete je pridobiti vaše mnenje o tem, ali se strinjate, da se vaš otrok v najkrajšem 
možnem času vrne v šolo in da se pouk na daljavo prekine.  

 

Vaše sodelovanje nam bo v veliko pomoč pri posredovanju skupnega poziva, ki ga bomo ob 

predhodnem soglasju Sveta staršev naslovili na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport ter drugim institucijam, ki kakorkoli vplivajo na odprtje/zaprtje 
šol.  

Rok za izpolnjevanje anket je četrtek, 4. februar 2021.  

 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje. 

Ime in priimek 
Predsednik/-ca Sveta staršev OŠ .... 

 

Pomembno obvestilo: Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za analizo opravljene ankete in ne bodo 
posredovani tretji osebi. Podatke bo zbiral in obdeloval predstavnik Sveta staršev Osnovne šole Koper, Romeo 
Palčič, in jih po opravljeni analizi v e-obliki hranil do 30. 6. 2021. Po tem datumu bodo podatki uničeni. Zbirna 

analiza, ki ne bo vključevala vašega imena in priimka, bo priloga že omenjenega poziva predsednikov Sveta 

staršev osnovnih šol Obalno-kraške regije. Za več informacij lahko kontaktirate svet.starsev@os-koper.si.   

 

Tekst v anketi 

 

Anketa glede vrnitve otrok v osnovne šole 

Spoštovani, 
 
pred vami je spletna anketa, ki so jo prejeli vsi starši preko 10.000 učencev 24 
osnovnih šol v Obalno-kraški regiji. Namen ankete je pridobiti vaše mnenje o 
tem, ali se strinjate, da se vaš otrok v najkrajšem možnem času vrne v šolo in 
da se pouk na daljavo prekine. 

Vaše sodelovanje nam bo v veliko pomoč pri posredovanju skupnega poziva, ki 
ga bomo ob predhodnem soglasju Sveta staršev naslovili na Vlado Republike 
Slovenije, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter drugim institucijam, 
ki kakorkoli vplivajo na odprtje šol. S tem želimo doseči, da osnovnošolci spet 
sedejo v šolske klopi ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za zajezitev 
širjenja bolezni COVID-19. 

https://www.1ka.si/a/324957
mailto:svet.starsev@os-koper.si


   
Najlepša hvala za vaše sodelovanje. 

Predsedniki Svetov staršev 24 osnovnih šol v Obalno-kraški regiji 

 

2. stran 

Zaradi verodostojnosti ankete prosimo, da v nadaljevanju vnesete zahtevane 
osebne podatke. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za analizo 
opravljene ankete in ne bodo posredovani tretji osebi. Podatke bo zbiral in 
obdeloval predstavnik Sveta staršev Osnovne šole Koper, Romeo Palčič, in jih 
po opravljeni analizi v e-obliki hranil do 30. 6. 2021. Po tem datumu bodo podatki 
uničeni. Zbirna analiza, ki ne bo vključevala vašega imena in priimka,  bo priloga 
poziva predsednikov Sveta staršev osnovnih šol Obalno-kraške regije. Za več 
informacije lahko kontaktirate svet.starsev@os-koper.si. 

* 

Vnesite vaše ime in priimek (izključno starš oz. skrbnik): 

 

* 

Izberite Osnovno šolo, ki jo obiskuje vaš otrok: 
                                

 01 - Osnovna šola in vrtec Ankaran 

 02 - Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača 

 03 - Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje 

 04 - Osnovna šola Dante Alighieri Izola 

 05 - Osnovna šola Livade - Izola 

 06 - Osnovna šola Vojke Šmuc Izola 

 07 - Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen 

 08 - Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 
 09 - Osnovna šola Dekani 
 10 - Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 
 11 - Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper 

 12 - Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper 

 13 - Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče 

 14 - Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige 

 15 - Osnovna šola Koper 
 16 - Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije 

 17 - Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper 

 18 - Osnovna šola Šmarje pri Kopru 

 19 - Osnovna šola Cirila Kosmača Piran 

 20 - Osnovna šola Lucija 

 21 - Osnovna šola Sečovlje 

 22 - Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran 

 23 - Osnovna šola Dutovlje 

 24 - Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 



 

 

Kateri razred obiskuje vaš otrok? 

1. otrok  

2. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

3. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

4. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

* 

Kateri oddelek obiskuje vaš otrok? 

1. otrok  

2. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

3. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

4. otrok (če ga imate, sicer izberite "nimam")  

* 

Želim, da se moj otrok vrne v šolo in tam nadaljuje s poukom: 
STRINJAM SE 

NE STRINJAM SE 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Najlepša hvala za sodelovanje. 

 


