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Z A P I S N I K 
 
 
3. redne seje Sveta staršev OŠ Leona Štuklja Maribor, ki je bila 19. 5. 2022, ob  17. uri, v prostorih šole. 
 
 
Prisotni člani:   Mirjam Bistan Žist, Polonca Hüll, Eva Vivola, Siniša Novak, Nataša 

Kozar, Boštjan Onič, Maja Shedivy, Jasmina Škundrić, Manuela Onič, 
Saša Hočurščak, Alenka Zafošnik, Evelina Turk, Nataša Vodnik. 

Opravičeno odsotni:  Azra Mujić, Andrej Kajbič. 
Neopravičeno odstotni: Patricija Peklar, Klavdija Rep, Polonca Lepenik. 
Drugi prisotni:  mag. Mirko Škundrić (ravnatelj). 
 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, pozdravi vse prisotne člane in ugotavlja sklepčnost seje. 
Člane  seznani z dnevnih redom. 
 
 
D n e v n i   r e d : 

1. Seznanitev s seznamom učnega gradiva (učbenikov in delovnih zvezkov) za šolsko leto 
2022/2023 

2. Vprašanja razredne stopnje 
3. Vprašanja predmetne stopnje 
4. Anketa Sveta staršev 
5. Razno 

 
 
AD 1: Seznanitev s seznamom učnega gradiva (učbenikov in delovnih zvezkov) za šolsko leto 
2022/2023. 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, besedo glede seznama učnega gradiva za šolsko leto 
2022/2023 preda ravnatelju šole, mag. Mirku Škundriću. 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da izbor učnega gradiva (učbeniki in delovni zvezki) opravijo na 
posameznih aktivih učiteljev, pri tem pa upoštevajo najnovejše trende/posodobitve učnih gradiv. 
Poudari, da je vso učno gradivo v skladu s priporočili formativnega spremljanja ter da na šoli izbirajo 
kvalitetna učna gradiva. Večino učbenikov skuša šola zagotoviti z učbeniškega sklada, vendar povsod 
to ni mogoče. Izpostavi učbenik za angleški jezik za 4. in 5. razred, kjer gre dejansko za delovni učbenik, 
saj si otroci vanj marsikaj zapišejo, prav tako vanj rešujejo naloge. Doda še, da učitelji delovne zvezke 
izbirajo premišljeno. Delovni zvezki so odlično dopolnilo učbenikom, hkrati pa možnost dodatnih nalog. 
Nekateri učitelji tudi s pomočjo delovnih zvezkov delajo diferenciacijo, saj lahko uspešnejši učenci 
rešijo tudi težavnejše naloge, tisti, ki to potrebujejo, pa dodatne naloge za utrditev znanja. Poudari še, 
da samo dejstvo, da imajo učenci delovni zvezek še ne pomeni, da bo le-ta v šoli (v skladu z navodili 
učiteljev) rešen v celoti. Kot že prej omenjeno, predstavljajo delovni zvezki dopolnilo/nadgradnjo/vajo 
za test. 



 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, pove, da je v torek, 17. 5. 2022, potekal aktiv svetov 
staršev Mariborskih osnovnih šol, kjer je med drugim tekla razprava o potrjevanju učnih gradiv za 
naslednje šolsko leto. V primerjavi s preostalimi šolami, so učna gradiva na naši šoli ugodna. Poudari 
še, da smo edina šola, ki pri predmetu fizika uporablja e-učbenik (8. razred). Prav tako pove, da ga 
učenci naj ne bi veliko uporabljali, ter bi bilo morda dobro razmisliti o tem, da bi vso učno gradivo bilo 
v isti obliki.  
 
Odpre se diskusija v zvezi s predstavljenim. Glede e-učbenikov se izpostavi predvsem razlika med 
učenci/razredi glede uporabe le-teh. Nekateri učenci naj bi jih uporabljali kar precej in si iz njih delali 
zapiske v zvezke, nekateri zelo malo. Prav tako se postavi vprašanje, koliko so e-učbeniki smotrni, tudi 
za zdravje učencev (predvsem zdavje oči, saj so otroci že sicer precej izpostavljeni vsem elektronskim 
napravam). 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da na šoli skušajo zagotoviti optimalne razmere za vse učence. 
Doda še, da pa je treba slediti trendom, ki se nagibajo k večji digitalizaciji.  
 
Nadalje se odpre razprava med starši,  o uporabnosti e-učbenikov. Pri nekaterih predmetih (likovna 
tehnika, kemija, ipd) so ti koristni, saj vsebujejo več praktičnih primerov, povezav na različne razlage in 
ponazoritve. 
 
Starši tudi dajo pobudo v zvezi z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Želijo si, da bi učenci za rešene 
naloge dobili povratne informacije (ali so njihove rešitve pravilne ali ne). Ravnatelj pove, da se učitelji 
trudijo, da učenci dobijo povratne informacije sproti, vendar je to vedno (iz različnih razlogov) 
nemogoče. S pobudo bo seznanil učiteljski zbor na eni izmed naslednjih pedagoških konferenc. 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, vpraša, na kak način šola odda naročilo oz. pridobi 
prospekte za naročilo učnega gradiva in kaj v zameno za promocijo pri starših prejme šola.  
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da je oddaja seznamov učnega gradiva že utečena stalnica. Učno 
gradivo starši lahko naročijo preko Kopija-nova, Mladinske knjige ali pa jih nabavijo v lastni režiji. 
Učenci prejmejo majhna darilca (ravnilo), šola pa didaktične pripomočke za otroke, ki jih nato 
uporabljajo pri pouku oz. v oddelkih podaljšanega bivanja. Šola prav tako po znižani ceni prejme 
pedagoške rokovnike za učitelje. 
 
Po daljši razpravi se soglasno sprejme:  
 
SKLEP ŠT. 1: 
Svet staršev OŠ Leona Štuklja Maribor potrdi seznam učnega gradiva (učbenikov in delovnih zvezkov) 
za šolsko leto 2022/2023, ki ga je posredovala šola.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AD 2: Vprašanja razredne stopnje 
 

a) Jutranje varstvo 
 
Mirjam Bistan Žist pove, da so nekateri starši povedali, da naj bi bili učenci v jutranjem varstvu med 
7:50 in 8:15 sami. Otroci naj bi se v vmesnem času prepirali, metali copate, ipd.  
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da je takoj ob prvem opozorilu urgiral ter se pogovoril tako z 
učiteljico jutranjega varstva, kot tudi z razredničarko. Zadeva je urejena. Doda še, da je enemu 
takšnemu dogodku, kjer bi se naj otroci »pretepali«  bil priča tudi sam, saj večkrat dnevno naredi obhod 
po celotni šoli. Pogovoril se je z obema sprtima učencema, v resnici pa ni šlo za pretep, ampak za 
otroško razigranost. Poudari, da fizično nasilje nima mesto nikjer, tudi v šoli ne, da pa je otroško 
razigranost hitro moč zamenjati za nasilje. Doda še, da šola prevzame odgovornost nad učenci v 
trenutku, ko ti prestopijo šolski prag ter da se trudijo, da se vsi učenci v šoli počutiti varno.  Izpostavi 
še dodatna dežurstva učiteljev med odmori, da ne bi prihajalo do neljubih dogodkov. Vrata učilnic in 
stranišč so med odmori obvezno odprta. 
 
Odpre se diskusija v zvezi s tem, ali so otroci lahko za hip sami ali ne. Tudi učitelj se lahko zaradi 
nepredvidenih dogodkov/situacij zadrži in ni vedno z otroki. Seveda je govor o minutki ali dveh, ne 
daljšem časovnem obdobju. Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, vpraša kako je z vstopom 
staršev v prostore šole.  
 
Ravnatelj pove, da je v skladu s pravili Hišnega reda gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov 
prostorov po šoli omejeno, in sicer le-ti počakajo v garderobi na učitelja. V učilnice lahko vstopajo starši 
ali obiskovalci samo z dovoljenjem učečega učitelja oz. ravnatelja.  
 
 

b) Pomanjkanje nadzora v garderobi razredne stopnje  
 
Nekateri starši so opozorili na to, da se učenci v času prihoda v šolo v garderobi razrednega pouka 
prerivajo/pretepajo.  
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da bodo poostrili nadzor v garderobi razrednega pouka 
(večkratni obhodi), vendar pa absolutnega nadzora ne more zagotoviti, saj bi moral biti v tem primeru 
v garderobi ves čas prisoten učitelj.   
 
Med starši se odpre diskusija v zvezi s vstopom staršev v šolske prostore. Po krajši razpravi se soglasno 
sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Svet staršev OŠ Leona Štuklja Maribor se seznani s Hišnim redom šole. Le-ta v  določa: 
»4.2 Dostop v šolske prostore 
e) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov  
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šoli je omejeno. Ko jih zaposleni šole 
sprejme, počakajo v garderobi na učitelja. V učilnice lahko vstopajo starši ali obiskovalci samo z 
dovoljenjem učečega učitelja oz. ravnatelja.« 
 



 
 

c) Klop v garderobi razrdne stopnje 
 
S strani nekaterih staršev je prišla pobuda po umestitvi klopi v garderobo razrednega pouka. Tako bi 
se učenci (predvsem pozimi in kadar dežuje), lahko sedli in se preobuli.  
 
Ravnatelj pove, da je v preteklosti klopca v garderobi že bila, vendar je bila kasneje, zaradi nezgod, 
odstranjena. Težava je tudi v tem, da je garderoba resnično majhna in vsaka dodatna oprema lahko 
predstavlja tudi oviro.  O pobudi bodo v vodstvu šole razmislili in klopco skušali ponovno umestiti v 
garderobo. 
 
 

d) Učenci varuhi 
 
Mirjam Bistan Žist pove, da naj bi se učenci varuhi grdo obnašali (predvsem uporabljali neprimerne 
besede) do/ob svojih varovancih. 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da je z zadevo seznanjen. Gre za dve različni starostni skupini 
otrok. Na eni strani majhne, prestrašene prvošolce, na drugi strani pa najstnike, ki se srečujejo z izzivi 
pubertete. Zaveda se, da je lahko situacija kateremu izmed učencev povzročila stres/stisko in je zato 
potrebno ukrepanje. Poudari, da se morajo vsi otroci v šoli počutiti varne. Starejši učenci so imeli z 
razredniki pogovor o komunikaciji, predvsem o tem kaj sodi v dobro/primerno komunikacijo in se 
opravičili svojim varovancem.  
 
Postavi se tudi vprašanjem kako je z dodeljevanjem varuhov, varovancev. Ali se upošteva spol? 
Ravnatelj pove, da so varuhi in varovanci načeloma istega spola, če pa še številčno ne ujema lahko 
prvošolček dobi varuhinjo ali obratno.  
 
 

e) Kaznovanje učencev 
 
Postavi se vprašanje kako je s kaznovanjem otrok? Ali je zaradi enega učenca lahko kaznovan celoten 
razred? 
 
Predstavnica razreda pove, da je bil takšen dogovor med učiteljico in razredom. V kolikor bo nagajal 
posameznik, bo kaznovan celoten razred. Učiteljica je s tem želela spodbuditi učence k lepšemu 
vedenju, saj bodo v nasprotnem primeru kaznovani vsi. 
 
Sledi diskusija. Glede na to, da so učenci z učiteljico imeli tak dogovor, je edino pravilno, da se je 
učiteljica dogovora tudi držala in bila dosledna. 
AD 3: Vprašanja predmetne stopnje. 
 
 

a) Nadomeščanje izpadlih ur pouka kemije in angleščine 
 
Postavi se vprašanje kako je z odpadlimi urami kemije. Prevsem je težava pri učencih, ki osnovno šolo 
zaključujejo in bodo imeli manjko snovi v srednji šoli. 
 



 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da je učiteljica skušala intenzivnejše izvesti manjkajočo snov, in 
sicer pred in po pouku, o čemer so bili učenci obveščeni, a se jih žal večina temu ni odzvala.  
 

b) Valeta 
 
Postavi se vprašanje glede izvedbe valete.  
Valeta bo 15. 6. 2022 v avli šole. Starši bodo poskrbeli za manjšo pogostitev. Glede izvedbe valete so 
zadeve prepuščene dogovoru staršev obeh razredov in razrednikoma. 
 
 
 
AD 4: Anketa Sveta staršev 
 
V SVETU STARŠEV SMO GLAS OTROKA. Posredujemo povezavo do ankete 
(https://www.1ka.si/a/76098557), ki jo izpolnijo vsi starši.  
 
Na podlagi odgovorov, bomo začrtali nove cilje glede delovanja sveta staršev v šolskem letu 
2022/2023. 
 
Načrtovane spremembe v letu 2022/2023: 

- Pisanje zapisnikov (izbran zapisnikar) in objava na spletni strani. 
- Pisna izjava predstavnikov v začetku šolskega leta (e-mail, telefonska številka). 
- Aktivnost predstavnikov – upoštevanje 6. člena Poslovnika sveta staršev OŠ Leona Štuklja 

Maribor. 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Svet staršev OŠ Leona Štuklja Maribor se seznani s 6. členom Poslovnika sveta staršev OŠ Leona 
Štuklja Maribor, v katerem so določene pristojnosti in naloge predstavnika razreda. Predstavniki, ki 
v šolskem letu 2021/2022 niso bili aktivni oz. se dvakrat zapored neopravičeno niso udeležili  sej, v 
naslednjem šolskem letu ne morejo biti predstavniki razreda. O neaktivnosti predstavnikov svet 
staršev obvesti razrednika.  
 
 
 
AD 5: Razno 
 

a) Medvrstniško nasilje in stiske otrok 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, pove, da je skrb zbujajoča tudi zadnja novica o 
samomoru deklice, ki kroži po medijih. Ali bo šola izvedla kakšne drugačne ukrepe, aktivnosti glede 
med vrstniškega nasilja, ki se v času po koroni še bolj kaže (otroci niso več strpni..)? 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da se že izvajajo posamezne delavnice, še več predavanj in 
delavnic na to temo pa se še načrtuje. Pove, da je šola v ta namen tudi pridobila sredstva Mestne 
občine Maribor. Ponovno poudari, da nasilje nima mesta v šoli, nikjer, zato bodo pospešeno delali na 
preprečevanju le-tega. Doda še, da kontinuirano skozi celotno šolsko leto potekajo aktivnosti na tem 



 
 
področju. Programe ponujajo tako Mestna občina Maribor, Zavod za šolstvo, kot tudi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
 
 

b) Prepovedane substance v šoli 
 
V skladu s Hišnim redom šole je kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih in energijskih pijač in drog ter 
drugih psihoaktivnih snovi je prepovedano v prostorih šole in na pripadajočem funkcionalnem 
zemljišču. Prav tako je šolo prepovedano prinašati predmete, ki ogrožajo zdravje in varnost učencev in 
delavcev šole. 
 
 

c) Mobitel 
 
Otroci naj mobitelov ne nosijo s seboj v šolo. V primeru, da ga imajo, mora ta ostati v omarici.  
 
Hišni red določa:  
»5.6.1.Uporaba mobilnih telefonov, tablic in pametnih ur 

- V razredu, šolski stavbi in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču šole je uporaba mobilnih 
telefonov, tablic in pametnih ur prepovedana, izjema je njihova uporaba v učne namene in pod 
nadzorom učitelja. 

- V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, tablico ali pametno uro zanjo tudi 
odgovarja. 

- Če učenec mobitel, tablico ali pametno uro uporablja in ovira šolsko delo, mu učitelj nedovoljeni 
predmet začasno odvzame. 

- Strogo je prepovedana uporaba mobitelov, tablic in pametnih ur z namenom fotografiranja ali 
snemanja v šoli. 

- Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. 
 
5.6.2 Prepoved snemanja 

 V šoli je prepovedana tudi uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršnokoli avdio ali video 
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen, če ima oseba za to dovoljenje). 

 Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. 
 Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršitve Hišnega reda in 

Pravil šolskega reda ter predpisov o varovanju osebnih podatkov. 
 V primeru kršitve ukrepamo po Pravilih šolskega reda.« 

 
 

d) Zapisniki sveta staršev 
 

Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, poudari javnost dela sveta staršev ter vpraša, zakaj 
zapisniki sveta staršev niso objavljeni na spletni strani šole. Večina šol v regiji jih namreč ima. Prosi, da 
se tudi na našo spletni stran (ki se lepo posodablja) dodajo zapisniki sej, saj bodo na tak način z delom 
sveta staršev, seznanjeni tudi ostali starši, katerih predstavniki se redno (ne) udeležujejo sej. 
 
Evelina Turk, lanska predsednica sveta staršev, pove, da v preteklih letih pri prejšnjem vodstvu niso 
našli posluha ter da se zadeva ni uredila.  



 
 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, je zadeva izvedljiva. Predsednico sveta staršev prosi, da mu 
posreduje zapisnike, ki jih bodo objavljeni na spletni strani šole. 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, pove, da se bo v prihodnje upošteval 24. člen Poslovnika 
sveta staršev OŠ Leona Štuklja Maribor, ki vsebuje natančnejša določila glede zapisnika sej. 
 
 

e) Šolska prehrana 
 
Predstavniki staršev smo prejeli smo nekaj pritožb glede prehrane (umazan pribor in skodelice za čaj, 
čaj brez okusa – voden, slabša priprava hrane, suh kruh, lesen pribor je neuporaven, saj se le s težavo 
je npr. jogurt, … ). Kako je glede otrok, ki ne jedo mesa ali so muslimani, ki ne jedo svinjine? Po 
navedbah nekaterih staršev, se učence sili jest oz. se učiteljice razburjajo, če meso ali drugo hrano 
učenci  zavržejo. 
 
So pa otroci navdušeni nad ponovno uvedbo solatnega bifeja.  
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da ima v naslednjem tednu sestanek z zaposlenimi v kuhinji in 
vodjo šolske prehrane, kjer bo izpostavil tudi vse povedano.  
 
Nadalje se postavi vprašanje, kako je s kosilom v primeru, da učenec pozabi kartico za kosilo. Ravnatelj 
pove, da se v takšnem primeru učenci oglasijo v tajništvu šole, kjer jim tajnica napiše sporočilo za 
kuhinjo. S tem sporočilom lahko gredo na kosilo.  
 
 

f) Prehrana za zunanje udeležence 
 
Predlog s strani staršev, da bi šola hrano pripravljala tudi za zunanje udeležence. 
Ravnatelj pove, da bo o predlogu za naslednje šolsko leto premislil in preveril pogoje za to. 
 
 

g) Ocenjevanje 
Starši ugotavljamo, da šola upošteva priporočila glede manjšega števila ocen. Prav tako pa je 
pomembno tudi to, da imajo vsi učenci možnost popraviti slabo oceno. 
 
 

h) Starševski večeri 
 

Uvodoma se pohvali predstavo šolske dramske skupine, ki je bila izvedena za starše v mesecu maju. Na 
tem mestu se postavi tudi vprašanje glede organizacije starševskih večerov, ki jih že imajo nekatere 
šole. Na njih so različna predavanja in delavnice namenjene staršem. 
 
Ravnatelj takšna srečanja pozdravlja, vendar se mu obenem poraja vprašanja interesa staršev. Sam je 
zelo naklonjen vsem oblikam druženja (formalna in neformalna), saj se s tem krepijo medsebojni 
odnosi, ki so izjemnega pomena za sodelovanje.  



 
 
Doda še, da ima v naslednjem letu/letih veliko načrtov, kako šolo odpreti in približati staršem, pa tudi 
krajevni skupnosti. Ena izmed idej je dan odprtih vrat, kjer bi lahko starši ali stari starši en dan 
prisostvovali pouku. Poudari, da bi bila dinamika pouka takrat drugačna kot običajno, a nekaj novega 
za učence kot tudi vse prisotne.   
 
Odpre se krajša razprava. S strani staršev je podan predlog za tehnični dan – predstavitev poklicev. Po 
vzoru tujih držav ta dan starši učencev predstavljajo različne poklice. 
 
Ravnatelj pove, da bo o predlogu razmislil ter ga posredoval učiteljskemu zboru.  Doda še, da bo v 
prihodnje potrebno razmisliti o več aktivnostih zunaj učilnice, o več delavnicah uporabnega znanja, saj 
opažajo, da otroci zelo radi sodelujejo v različnih dejavnosti, prav tako pa so izjemno pomembne 
aktivnosti, kjer učenci s svojim delom doprinesejo h končnemu izdelku. Primer je bil zadnji tehnični 
dan, kjer so učenci izdelovali čutno pot, urejali skalnjake in potke okrog njega. 
 
Predstavnica 3. razreda pohvali Naravoslovni krožek, ki je namenjen učencem od 1. do 3. razreda in 
kjer učenci  pridobijo resnično veliko uporabnega znanja.  
 
 

i) Financiranje šole v naravi 
 
Šola more izvesti 2 šoli v naravi, 1 bi naj financirala država? Kako je s tem? 
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot 
šolo v naravi. Šola mora učencu ponuditi program šole v naravi, v času obveznega izobraževanja je 
dolžna organizirati vsaj dve. Priporočila so, da jo organiziramo vsaj enkrat ob koncu vsakega 
vzgojnoizobraževalnega obdobja. V skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi se iz državnega 
proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Iz 
državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, 
ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. 
 
 

j) Zimske počinice 
 
Predsednica sveta starše, ga. Alenka Zafošnik, navzoče seznani s spremembo šolskiga koledarja v 
naslednjem šolskem letu. Zimske počitnice za naše učence se tako pričnejo že 30. 1. 2023. 
 
 

k) Zbiralne akcije papirja 
 

S strani staršev je prišla pobuda o drugačnem organiziranju zbiralnih akcij papirja, in sicer tako, da bi 
razred, ki zbere največ papirja prejel manjšo pozornost (torta, sladoled, kino, …).  
 
Ravnatelj, mag. Mirko Škundrić, pove, da so v preteklosti že imeli zbiralne akcije, kjer so papir zbirali za 
posamezen razred, a je velikokrat prihajalo do sporov (pri tehtanju in odlaganju papirja – odložiti na 
mesto ustreznega razreda). Zagotovo bo o pobudi razmislil, saj se s takšnimi akcijami lahko zbere tudi 
več papirja. 
 



 
 

l) Položnice v elektronski obliki 
 
S strani staršev je bila že večkrat dana pobuda za položnice v elektronski obliki.  
Ravnatelj pove, da to sodi med kratkoročne cilje šole ter da urejajo vse potrebno, da se le-to uvede v 
najkrajšem možnem času. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:50.  
 
Maribor, 24. 5. 2022 
 
 
Zapisala:       Predsednica Sveta staršev OŠ Leona Štuklja Maribor: 
Jasmina Škundrić                                                                                     Alenka Zafošnik 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik 3. redne seje je potrjen s strani Sveta staršev z dne 2.6.2022.  
Potrjevanje zapisnika je potekalo z dopisno sejo v elektronski obliki. 

Predsednica sveta staršev: 
          Alenka Zafošnik 

 
 

 


