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Elvira Nuhanović 1.b 5.1.2021 ob 19:21 

Pozdravljeni. 
Z vsebino se strinjam. 
Lep pozdrav. 
Predstavnica staršev 1B Elvira Nuhanović Kendić 

Dimitrij Marušič 6.a 6.1.2021 ob 10:44 

Osredotočil sem se na vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pri pouku na daljavo in sicer pod 
točko 2. (vzgojni postopki in ukrepi ob posameznih kršitvah pravil). 
 
Dikcija "kazenska odgovornost učenca" pri ravnanju ob kršitvi ( Učenec brez ustreznih soglasij 
fotografira ali snema sošolce in učitelja na video konferenčnem srečanj) ni pravilna oz. ni 
zadostna.  Pri teh dejanjih gre za kaznivi dejanji Neupravičeno prisluškovanje in zvočno 
snemanje in neupravičeno slikovno snemanje. Storilec je za svoja dejanja kazensko odgovoren. 
Otrok (do 14. leta starosti) pa ni kazensko odgovoren. 
 
Kazenski zakonik (KZ-1) v svojem 21. členu obravnava osebe mlajše od 14 let in sicer: Omejitve 
kazenske odgovornosti glede na starost storilcev, ki določa, da oseba, ki je storila protipravno 
dejanje, ko še ni bila stara štirinajst let (otrok), ne more biti storilec kaznivega dejanja. Po 
slovenski zakonodaji se tako kazenska odgovornost mladih začne s 14. letom starosti. Takrat 
postanejo mlajši mladoletniki in za svoja dejanja že odgovarjajo. 
 
Mladoletniki so : 
·         mlajši mladoletniki od 14 do 16 leta, 
·         starejši mladoletniki od 16 do 18 leta 
 
Ta delitev je pomembna predvsem zaradi vrste vzgojnih ukrepov in kazni. Do 14. leta so tako za 
mladostnike v celoti odgovorni starši. Odgovornost staršev se nadaljuje, če so jim otroci zaupani 
v vzgojo, varstvo in oskrbo. Ko mladostnik dopolni 14 let pa postane kazensko odgovoren, tako 
po sumu storitve kaznivega dejanja lahko pride do določenih aktivnosti organov odkrivanja, 
pregona in sojenja. Organi ob tem upoštevajo, da je še vedno otrok v smislu Konvencije o 
otrokovih pravicah in mu zato priznavajo poseben položaj v vseh postopkih. 
 
Obe kaznivi dejanji se pričneta preganjati na predlog oškodovanca (oz. v določenih primerih na 
zasebno tožbo), kar pomeni, da v primeru snemanih sošolcev predlog podajo starši oz. skrbniki. 
 
PREDLOG: 
Dikcijo »kazenska odgovornost učenca« je potrebno obrazložiti, da to velja za učence, ki so bili v 
času storitve kaznivega dejanja stari 14 in več let. Za mlajše pa bi veljal zapis »kazenska 
odgovornost staršev ali skrbnika«. 



Mirella Baruca 7.a 8.1.2021 ob 10:00 

Dodajam svoje pripombe, ki so pretežno slovnične narave (z izjemo prve alineje), zato 
predlagam, da vse dokumente pregleda učitelj/-ica pouka slovenščine za deveti razred:  
Dokument »Vzgojno ukrepanje v primeru kršitev pri pouku na daljavo« 
• Tč. 1, Učenec, alineja 7: v oklepaju naj se namesto »glej v nadaljevanju pravilnika« zapiše 
točen naziv pravilnika ter doda informacijo, kje je pravilnik objavljen.  
Dokument »Dopolnitev pravil šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo« 
• Člen 4: drugi odstavek, drugi odstavek »Šola mora ….« -  pred ravnati manjka vejica, za 
sedanjo drugo vejico »da bodo posamezni zunanji izvajalci uporabijo…«  - besedo »bodo« se 
črta.  
• Člen 5: šesti odstavek, prvi stavek  - manjka vejica za besedo »izdelek«. Drugi stavek - manjka 
vejica za besedo »leta«.  
• Člen 7: prvi stavek,  za besedo »izvajalci« - manjka vejica, za oklepajem namesto vejice 
napisati »in« 
• Člen 9: drugi stavek, za zadnjo vejico namesto »opraviti« se zapiše »opravijo« 
• Člen 11: prvi stavek za besedo »reda« (ki je sedaj napačno zapisana »red a«) – manjka vejica 



Alan Medveš 7.b 5.1.2021 ob 14:47 

Mirella pozdrav, 
v nadaljevanju nekaj mojih opazk pri posredovanih dokumentih.  
 
Komentarji in pripombe k: 
Pravilom sodelovanja na video učnih urah k: 
-          tč. 4 v primeru tehničnih težav, ki so lahko komunikacijske narave (izpad interneta) 
izvajalca oz. nosilca predmeta ni mogoče nemudoma ali v najkrajšem možnem roku obvestiti, saj 
nosilci niso posredovali telefonskih številk kamor bi lahko učenci sporočili tehnično težavo, 
elektronska pošta ali komunikacijski modul, pa zaradi izpada interneta ne dela. 
-          tč. 10 – ni dovolj je seznanitev ampak kot tudi navajate je potrebno soglasje za snemanje. 
Kako bo učitelj to zagotovil? Predlagam, da se pripravi soglasje skladno z določili ZVOP-1 in 
GDPR glede soglasja za snemanje – enotno za vse, ki se ga poda enkrat. 
-          Kako bo šola vzgojno ukrepala? 
 
Šolskim pravilom za poučevanje na daljavo nimam komentarjev ali pripomb. 
 
Dopolnitvam pravil šolskega reda v času izvajanja pouka na daljavo k: 
-          prvemu odstavku 12. člena. Kako lahko šola začasno odvzame uporabniku računalnik, če 
le ta uporablja svoj osebni računalnik. Pa tudi na kakšen način šola predvideva odvzem 
računalnika, ki ga je dala na uporabo, če se ta nahaja v prostorih izven šole, kjer šola ne more 
vstopiti. Dikcija je popolnoma zgrešena in ukrep je nesmiseln, saj bi ob tem nastale druge 
posledice, kot npr. izguba pravice do šolanja. Določba je tudi v neskladju z določbami 3. člena, 
kjer pravila predvidevajo, da strojna in infrastrukturna oprema ni vključena. 
 
Vzgojnim ukrepanju v primeru kršitev pri pouku na daljavo k: 
-          1. poglavju. Ta se glasi pravice in dolžnosti učenca. Navedene so zgolj dolžnosti, pravice 
niso omenjene. 
 
Toliko z moje strani. 
Lp, Alan 



Doris Lovrečič Skrt 7.d 6.1.2021 ob 14:33 

Pozdravljeni, 
v zvezi s poslano dokumentacijo dodajam le sledeče pripombe: 
 
Komentar k Prilogi B k alineji b) 
 
Izvajalec: 
».....Z vednostjo učencev se lahko naredi zaslonski posnetek oddelka (ali skupine), ki je 
namenjen objavi v šolskih medijih. Učitelj lahko videokonferenčno uro snema s predhodnim 
opozorilom učencev ter z namenom objave te ure v spletni učilnici.«... 
 
Šola naj preveri, ali ima vsa soglasja staršev za objavo slik njihovih otrok. Ali bodo v primeru, če 
katerega soglasja nimajo, učitelji te učence opozorili, da izklopijo kamero pred posnetkom? 
 
Udeleženec: 
....«onemogoči vstop (»zaklene učilnico«)...« 
 
Predlagam, da se učilnica zaklene (če že se mora) vsaj 5 minut po pričetku pouka (pri rednem 
pouku se učilnica ne zaklene, učenec lahko še vedno vstopi vanjo). Lahko ima kdo tehnične 
težave, pa se ne uspe prijaviti in mora medtem kontaktirati nosilca predmeta. 
 
Komentar k »Dopolnitvi pravil...« 
 
 V 2. člen naj se doda še definicijo pojma »šolski medij« (glede na to, da bo zaslonski posnetek 
tam objavljen).   
Tiskarski škrat v prvi  vrstici 11. člena »Dopolnitve pravil...« - pomotoma presledek med »red« in 
»a«. ;-) 
 
Lp. 
Doris Lovrečič Skrt 

Jasmina Čufurovič 8.b 8.1.2021 ob 11:32 

Pozdravljeni, 
Z vsebino se strinjam. 
Lp, 
Jasmina Čufurovič 8.b. 

 


