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Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni 

program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, 

interesne dejavnosti ter šolo v naravi. V dejavnosti razširjenega programa se učenci vključujejo 

prostovoljno. Vse te dejavnosti so za učence brezplačne, saj jih financira državni proračun. 

V primeru da šola ponudi učencem dodatne dejavnosti ali programe, ki vključujejo vsebine, ki jih ne 

financira državi proračun, se to obravnava kot nadstandard. Stroške za nadstandardni program krijejo 

starši, seveda ob predhodnem soglasju. Del stroškov za nadstandard se lahko krije tudi iz šolskega 

sklada. 

Na Osnovni šoli FLV Slivnica smo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zelo racionalni, hkrati pa želimo 

učencem zagotoviti kvalitetno in vsebinsko bogato ponudbo dejavnosti. 

Zapisani stroški so približni, saj je končna cena za določeno dejavnost odvisna od števila udeležencev. 

Starši bodo za vsako dejavnost pred izvedbo prejeli pisno obvestilo, kjer bo naveden podroben 

program in cena. 

1. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

 KULTURNI DAN Gledališka predstava  7, 5 € 

 TEHNIŠKI DAN  Hiša eksperimentov   5,5 € 

 NARAVOSLOVNI DAN  Botanični vrt Pivola   3 € (vstopnina) + prevoz  

 TEHNIŠKI DAN  Zaključna ekskurzija  7,5 € (delavnice) + prevoz  

 

2. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

 KULTURNI DAN  Gledališka predstava   7,5 € 

 KULTURNI DAN  Zaključna ekskurzija   9,5 € + prevoz 

 TEHNIŠKI DAN  Hiša eksperimentov   5,5 € 

 

3. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

 KULTURNI DAN  Gledališka predstava  7,50 € 

 NARAVOSLOVNI DAN  Hiša eksperimentov 5,50 €  

 ŠPORTNI DAN  Plavanje - Ruše 8 € + prevoz 

 NARAVOSLOVNI DAN  Zaključna ekskurzija  avtobusni prevoz 

 ŠD, KD, TD  Šola v naravi  *120 € 

* Možna dodatna subvencija Občine Hoče - Slivnica 



4. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

 NARAVOSLOVNI DAN  Botanični vrt Pivola  4,50 € + prevoz 

 KULTURNI DAN  Gledališka predstava  7,50 € 

 KULTURNI DAN  Hiša eksperimentov  5,5 € 

 ŠPORTNI DAN Zaključna ekskurzija - Ljubljana  12 € + prevoz 

Šola v naravi  Šola v naravi  *120 € 

* Večji del zneska je že »privarčevan«. 

5. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

 KULTURNI DAN  Gledališka predstava   7,50 € 

 NARAVOSLOVNI DAN  Hiša eksperimentov  5,5 € 

 ŠPORTNI DAN  Zaključna ekskurzija  8,50 €+prevoz 

 

6. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

Športni dan Smučanje/drsanje 11 €/4 € + prevoz 

Kulturni dan  Ogled predstave na II. gimnaziji  8 €  

Naravoslovni dan Botanični vrt 5,6 €  

Kulturni dan  Plesne delavnice JSKD.  8 €  

Tehnični dan  Hiša eksperimentov  5,5 € 

Športni dan  Plavanje  4€ + prevoz 

Šola v naravi    cca 90 €  

* Šola v naravi je financirana s strani MŠŠ v višini 70,30 € na učenca - starši plačajo razliko v ceni. 

7. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

Športni dan Smučanje/drsanje 11 €/4 € + prevoz 

Kulturni dan  Ogled predstave na 2. gimnaziji 8 €  

Naravoslovni dan Hiša eksperimentov 5,5 €      



Kulturni dan  Plesne delavnice JSKD.  8 €  

Športni dan Plavanje  8 € + prevoz 

Zaključna ekskurzija Dolenjska  okvirno 25  € + stroški prevoza 

 

8. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

Kulturni dan  Ogled predstave na 2. gimnaziji 8 €  

Naravoslovni dan  Hiša eksperimentov 5,5 €      

Športni dan  Smučanje/drsanje 11 €/4 € + prevoz 

Kulturni dan Plesne delavnice JSKD 8 €  

Športni dan  Plavanje 8 € + prevoz 

Zaključna ekskurzija Gorenjska (Bled, Bohinj-raft) Okvirno 25  € + stroški prevoza 

 

9. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

Kulturni dan  Ogled predstave na 2. gimnaziji  8 €  

Naravoslovni dan Hiša eksperimentov  5,5 € 

Športni dan Smučanje/drsanje 11 €/4 € + prevoz 

Športni dan Plavanje 8 € + prevoz 

Kulturni dan Plesne delavnice JSKD 8 €  

Zaključna ekskurzija  Poznavanje geogr. značilnosti, 
rastlinstva in živalstva, šport 

47 € + 32 € +  
15 € + rafting 19 € + prevoz 

Stroški zaključnih ekskurzij so praviloma nižji od navedenih, saj MIZŠ za vsak oddelek od 1. do 4. razreda 
prispeva 23,00 €, od 5. do 9. razreda pa za vsak razred 138 €.  
 

DRUGE NADSTANDARDNE STORITVE 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali naslednji nadstandardni program, ki bo ponujen vsem učencem, 

izberejo pa si ga prostovoljno, saj bo izveden izven časa pouka: 

- srečanje pevskih zborov v Beogradu (izmenjava); 

- plesne vaje za učence 9. razreda; 

- fotografiranje učencev; 

- izmenjava učencev preko projekta Erasmus+; 

- delavnice na nadarjene; 

- … in drugi »situacijski dogodki«.  



VRTEC: 

Starši so se na 1. roditeljskem sestanku s sklepom odločili, da bodo otroci drugega starostnega obdobja 
obiskovali abonmajske predstave v Lutkovnem gledališču Maribor (tri predstave). Strošek prevoza se 
deli na prisotne otroke.  
 
Cenik prevoza je: 369,50 € 
 

Ime predstave Cena na otroka Prevoz Vključeni oddelki Datum 

Bimberli 4 € 
Slivnica – Maribor 

- Slivnica 
2. st. obd. 3.11.2020 

Čarovnik barv 4 € 
Slivnica – Maribor 

- Slivnica 
2. st. obd. 20.01.2021 

Zlatolaska in trije 
medvedi 

4 € 
Slivnica – Maribor 

- Slivnica 
2. st. obd. 24.03.2021 

 

 

 

Franc Gosak, ravnatelj 


