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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 Umetnostna galerija Maribor 3,5 € + prevoz 

KULTURNI DAN 
SNG Maribor_Baletna pravljica 

Kekec 
6 € + prevoz 

TEHNIŠKI DAN Plesne delavnice 3 € (šolski sklad) 

NARAVOSLOVNI DAN Botanični vrt Pivola 4 € + prevoz 

TEHNIŠKI DAN 
Zaključna ekskurzija_Pastirčkov 

dan 
7 € + prevoz 

Skupaj 
20,5 € + prevozi 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 

 

 

2. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

KULTURNI DAN Umetnostna galerija Maribor 3,5 € + prevoz 

KULTURNI DAN 
SNG Maribor_Baletna pravljica 

Kekec 
6 € + prevoz 



TEHNIŠKI DAN Plesne delavnice 3 € (šolski sklad) 

NARAVOSLOVNI DAN 
Tehnološki muzej in Hiša na 

drevesu 
13 € + prevoz 

Plavalni tečaj  
62 € na otroka + prevoz (Občina in 

MIZŠ) 

Skupaj 
87,5 € + prevoz 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 

 

 

3. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

KULTURNI DAN 
SNG Maribor_Baletna pravljica 

Kekec 
6 € + prevoz 

KULTURNI DAN Muzej na prostem Rogatec 10 € + prevoz 

ŠOLA V NARAVI Seča 120 € 

TEHNIŠKI DAN Plesne delavnice 3 € (šolski sklad) 

Skupaj 139 € + 2 prevoza 

 

4. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

NARAVOSLOVNI DAN Botanični vrt 5 € + prevoz 

KULTURNI DAN 
SNG Maribor_Baletna pravljica 

Kekec 
6 € + prevoz 

KULTURNI DAN Plesne delavnice 3 € (šolski sklad) 

ŠPORTNI DAN Zaključna ekskurzija - Ljubljana 12 € + prevoz 

ŠOLA V NARAVI Javorniški Rovt 126 € 

Skupaj 
152 € 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 



 

 

5. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

KULTURNI DAN Kekec 6 € 

ŠPORTNI DAN 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 
Prekmurje 10 € + 6 € 

Skupaj 22 € 

 

 

 

 

6. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

ŠPORTNI DAN 
Zimski športni dan (smučanje, 

sankanje, drsanje) 

 

okvirno 15 € 

KULTURNI DAN Figarova svatba (SNG Maribor) 8 € 

KULTURNI DAN 
Srednjeveški maribor, Pokrajinski 

muzej MB 
2,50 € 

TEHNIŠKI DAN Plesne delavnice 3 € (šolski sklad) 

ŠPORTNI DAN Plavanje 9 € 

ŠOLA V NARAVI* Javorniški rovt 52 € 

Skupaj 
okvirno: 89,5 € 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 

 

* 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 

Kulturni dan Figarova svatba, SNG Maribor 8 € 

Športni dan 
Zimski športni dan (smučanje, 

sankanje, drsanje) 
okvirno 15 € 

Športni dan Plavanje (Ruše) okvirno 9 € 

Kulturni dan 
Obisk knjižnice in ogled mesta 

Maribor 
4,5 € 

Zaključna ekskurzija 
Celje - Jama Pekel - Logarska 

Dolina 
18 € + prevoz 

Športni dan Plesni dan 3 € (šolski sklad) 

Skupaj 
Okvirno 54 € 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 

 

 

 

 

8. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

ŠPORTNI DAN 
Zimski športni dan (smučanje, 

sankanje, drsanje) 
okvirno 15 € 

ŠPORTNI DAN Plavanje (Ruše) okvirno 9 € 

KULTURNI DAN 
Srednjeveški Maribor in obisk 

Muzeja 

2, 5 € 

 

KULTURNI DAN Figarova svatba, SNG Maribor 8 € 

TEHNIŠKI DAN Plesne delavnice 
3 € 

(iz šolskega sklada) 

TEHNIŠKI DAN 

Zaključna ekskurzija: 

Slivnica-Bistra-Škofja Loka-

Slivnica 

okvirno 15 € + 

stroški avtobusnega prevoza 

Skupaj 

52,5 € + stroški avtobusnega 

prevoza za zaključno ekskurzijo 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 



 

 

 

9. razred 

Vrsta dejavnosti Vsebina Predviden strošek 

Kulturni dan Figarova svatba, SNG Maribor 8 € 

Kulturni dan 
Obisk UGM in ogled po starem 

Mariboru 
3,5 € 

Športni dan Plesni dan 3 € (šolski sklad) 

Zaključna ekskurzija 
Dvodnevna ekskurzija na 

Primorsko 
100 € 

Športni dan 
Zimski športni dan (smučanje, 

sankanje, drsanje) 
okvirno 15 € 

Športni dan Plavanje (Ruše) okvirno 9 € 

Skupaj 
okrog 185 € 

+ 3 € za neplačnike šolskega sklada 

 

 

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

 

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 2021/22 bomo izvajali naslednji nadstandardni program, ki bo ponujen vsem učencem, 

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

- 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) in gledališče KUKUC 

( pet predstav). 



 Strošek prevoza se deli na prisotne otroke (LGM). 

Cenik prevozov: relacija Slivnica – Maribor LGM – Slivnica 

Cenik prevoza je: 369,50  

Ime predstave Cena na otroka Prevoz Vključeni oddelki Datum 

Janko in Metka 4 eure 
Slivnica – Maribor 
– Slivnica 

2. st. obd. 21.10.2021 

Sonce, zemlja, mesec 4 eure 
Slivnica – Maribor 
– Slivnica 

2. st. obd. 14.01.2022 

Travniške sanje 4 eure 
Slivnica – Maribor 
– Slivnica 

2. st. obd. 07.03.202 

Predstav se bomo udeležili, če bo to  dopuščala epidemiološka slika. 

Gledališče KUKUC 

Cena petih abonmajskih predstav 1.565,85 

Ime predstave Cena na otroka    Kraj izvedbe Vključeni oddelki Datum 

Pikina velika 
pustolovščina 

Znesek se deli z 
številom 

prisotnih otrok 
Vrtec Slivnica 2. st. obd.  20.09.2021 

Zajčkov zvonček 
Znesek se deli z 

številom 
prisotnih otrok 

Vrtec Slivnica 
2. st. obd. 05.10.2021 

Živ žav 
Znesek se deli z 

številom 
prisotnih otrok 

Vrtec Slivnica 
2. st. obd. 21.04.2022 

 
Mini Moni 
 

Znesek se deli z 
številom 

prisotnih otrok 

Vrtec Slivnica 
2. st. obd. 19.05.2021 

Palčica 
 
 

Znesek se deli z 
številom 

prisotnih otrok 
Vrtec Slivnica 2. st. obd. 10.06.2021 

 Predstav se bodo udeležili tudi otroci skupin Bib po presoji vzgojiteljic. 

 

Poleg tega še dodatni dejavnosti: 

1. Trimko  Šport, Grega Mirt otroške športne aktivnosti: 25 evrov mesečna vadnina. 

2. Happy English, Anja Sorko, s.p.: 25 evrov na mesec. 

 

Franc Gosak, ravnatelj 


