Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2020/21

Redna seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 18. uri v glasbeni
učilnici Osnovne šole Venclja Perka v Domžalah.
Sejo je sklicala in uvodoma vodila ravnateljica šole Petra Korošec. V nadaljevanju, po prvi
točki dnevnega reda, je vodenje seje prevzel novoizvoljeni predsednik Sveta staršev Aleš
Božnik.
Na sejo so bili vabljeni: vsi predstavniki oddelkov, ravnateljica Petra Korošec, pomočnica
ravnateljice Karlina Strehar, svetovalni delavki Nataša Fabjančič in Maša Mlinarič in predsednica
UOŠS Bojana Vodnjov.
Podpisna lista prisotnosti je priložena arhiviranemu zapisniku (Priloga 1)

Svet staršev je sklepčen: prisotnih 22 predstavnikov in 3 namestniki od skupno 28
predstavnikov oddelkov, 2 predstavnika sta se opravičila.
Ravnateljica se je zahvalila za dobro sodelovanje v času epidemije. Zahvalila se je gospe Patriciji
Verbole za drugo izpeljavo Pokaži kaj znaš za dober namen.
Ravnateljica je predstavila trenuten način dela v šoli. Povedala je, da je najtežje otrokom.
Aleš Božnik predlaga dopolnitev 2. točke dnevnega reda, s čemer se večina strinja.

Predlagani dnevni red:
1)
−
−
−
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Konstituiranje Sveta staršev:
izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev
izvolitev namestnika Sveta staršev
seznanitev s pristojnostmi Sveta staršev, vodenje zapisnikov
Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej (2., 3. in 4. zaporedna seja 2019/2020)
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20
Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21
Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2020/21
Mnenje staršev o kriterijih subvencioniranja prehrane in šole v naravi
Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik)
Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega sklada )
Razno
Zapisnikar za to sejo je Marjeta Merela, predstavnica 9.a.
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Ad 1) Konstituiranje Sveta staršev
Ravnateljica je prisotne seznanila s 66. členom ZOFVI, ki opredeljuje Svet staršev,
njegovo sestavo in naloge.

Ravnateljica vpraša ali člani želijo javno ali tajno glasovanje. Vsi prisotni so bili za javno
glasovanje.

Za predsednika je predlagan Aleš Božnik, predstavnik 9.b. Za namestnico predsednika je
predlagana Danijela Kokalj Švarc, predstavnica 6.b.
Aleš Božnik se predstavi.

SKLEP 1/1: Svet staršev je za svojega predsednika z 21 glasovi za izvolil Aleša
Božnika, en član se je vzdržal, za namestnico pa_Danijelo Kokalj Švarc z 21 glasovi
za, en član se je vzdržal.
Aleš Božnik se zahvali za izkazano zaupanje. Predstavi delo namestnika predstavnika
oddelka in pove njegove pravice. Namestniki namreč nimajo glasovalne pravice, imajo pa
možnost sodelovanja v razpravi in so na sejah zelo zaželeni.

Ad 2) Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej (2., 3. in 4. zaporedne seje
2019/2020)
Na zapisnike minulih treh sej ni bilo pripomb.
SKLEP 1/2: Svet staršev je soglasno potrdil zapisnike prejšnjih sej.

Ad 3) Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20
Ravnateljica je podala poročilo o delu v prejšnjem šolskem letu, podrobneje obrazloženo
v Poročilu o realizaciji LDN, ki so ga predstavniki dobili kot prilogo k vabilu na sejo.
https://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/
Ravnateljica je pojasnila, da precej dejavnosti zaradi epidemije v spomladanskem času ni
bilo izvedenih. O tem bo obvestila pristojno ministrstvo in tudi občino Domžale.

Aleš Božnik vpraša, kakšen je splošen vtis glede ocenjevanja med epidemijo.
Ravnateljica pove, da je bil to precejšen zalogaj. Z delom so začeli že prvi dan. Vse je lepo
teklo, do prvih ocenjevanj. V generaciji letošnjih devetošolcev je bilo precej popravnih
izpitov. Razlog za neznanje ni bila epidemija ampak drugi vzroki.
Ocenjevanja v letošnjem šolskem letu so se že začela in učitelji opažajo upad nivoja
znanja. Do težav je prihajalo tudi zaradi težav z računalniško opremo pri učencih.
Ravnateljica pove, da so dobili precej doniranih računalnikov. Tudi v tem tednu so dobili
eno donacijo. Stisko je bilo opaziti tudi na strani učiteljev tako glede računalniške
opreme kot glede potrebnega časa. Preverjanje in ocenjevanja znanja so se v letošnjem
šolskem letu že začela s tem tudi stiska otrok. Ravnateljica je učitelje pozvala, naj tudi pri
ustnem ocenjevanju učencem omogočijo napoved dneva le tega.
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Soglasno je bil sprejet sledeči sklep:
SKLEP 1/3: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2019/20.

Ad 4) Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt, ki je pripravljen za normalne razmere.
https://www.os-vperka.si/dokumenti-obrazci/interni-akti/ldn-porocilo/

Število učencev v tem šolskem letu je za 30 večje kot ob koncu prejšnjega šolskega leta.
V OPB sta vključena 302 otroka. Za podaljšano bivanje so dobili odobrena 9,2 oddelka.
OPB pod trenutnimi predpisi je nočna mora za vse udeležene. Ker starši ne smejo
vstopati v šolski prostor, je odhajanje iz PB zelo velik organizacijski zalogaj za šolo in
breme za učitelje, ter neprijetnost za učence in starše.
Vprašanje: Zakaj starši ne smejo vstopati v šolski prostor?
Takšna so navodila NIJZ.

Pri odhodu učencev iz OPB naj se starši čim bolj držijo ur, ki so jih podali pisno. O tem je
potekala razprava. Optimalne rešitve šola še ni našla in išče rešitve še naprej. Šola
razmišlja o nakupu mobilnih telefonov za vsako skupini OPB.
Starši predlagajo SMS na mobilni telefon skupine OPB, kadar pride do zamude staršev
pri prevzemu otroka.

Vse je načrtovano kot da bo pouk potekal normalno.
Prenovljena je gospodinjska učilnica, v načrtu imajo prenovo kotičkov za učence.
Od nedavne prenove strehe imajo sedaj težave z vodo ob deževju, zalilo je veliko in malo
telovadnico. Tudi prejšnjo noč je teklo skozi streho.
Upokojila se je učiteljica Marjana Čebulj, zaposlili pa so več novih učiteljev.
Težave imajo z bolniško odsotnostjo pri čistilkah in v kuhinji.
Odpovedan je naravoslovni tabor za 7. razrede v CŠOD zaradi prenove CŠOD, letno šolo v
naravi so že izpeljali. V načrtu je zimska šola v naravi.
Vključeni so v 2 projekta Erasmus. Izmenjava s partnersko šolo Gimnazijo Domžale.
Projekti, ki so potekali lansko šolsko leto se nadaljujejo v letošnjem šolskem letu.
Kolesarski tečaj bodo izvajali tudi za lansko šolsko leto.
Potekajo interesne dejavnosti.
Vprašanje: Na kakšen način bodo v letošnjem šolskem letu izpeljane govorilne ure?
Na oktobrske govorilne ure bodo starši povabljeni. Če ostali starši potrebujejo
informacije pa naj napišejo elektronsko pošto učitelju, ali ga pokličejo v oktobru.
Nadaljnja navodila še sledijo, verjetno pa bodo nadaljnje govorilne ure potekale na
alternativne načine (e-pošta, video klic, srečanje izven šole…). Če starši čutijo potrebo,
naj vsekakor kontaktirajo dotične učitelje. Naslednji roditeljski sestanki in ostale seje
bodo glede na takratno stanje v fizični ali alternativni obliki.

Vprašanje: Kako, da se pri interesnih dejavnostih učenci lahko združujejo?
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Obvezni in razširjeni program potekata po načrtu, bistveno je, da učitelj vodi evidenco
prisotnih otrok in da se, če pride do okužbe, lahko poišče stike.
Ravnateljica pojasni, da je v šoli nemogoče zagotoviti vse pogoje.
Predstavniki staršev opozorijo na par napak (tipkarskih), ki so se pojavile v LDN.
SKLEP 1/4: Svet staršev soglasno poda pozitivno mnenje k LDN 2020/21.

Ad 5) Soglasje Sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto 2020/21
Ravnateljica je pojasnila, da so nekatere predstavljene cene izpred dveh let, saj v
lanskem šolskem letu določene dejavnosti niso bile izvedene.
V lanskem šolskem letu so bile odpovedane skoraj vse ekskurzije, saj so bile načrtovane
za konec šolskega leta.
Ravnateljica je predstavila nadstandardni program za to šolsko leto (Priloga 2).

Vprašanje: Ali imajo tudi ostali učenci možnost, da se udeležijo obogatitvenih taborov,
tudi če niso prepoznani kot nadarjeni?
Pojasnilo: Psihologinja ga. Fabjančič pojasni, da je po navadi še kakšno prosto mesto.
Najprej se ponudi možnost otrokom, ki so vključeni k določenemu izbirnemu predmetu
ali so nadarjeni. Če ostanejo prosta mesta imajo možnost tudi ostali zainteresirani učenci
z ustreznimi predznanji.
Vprašanje: Plavalni tečaj je del športa. Ali to pomeni, da potem več tednov nimajo športa?
Pojasnilo: Urnik je po plavalnem tečaju prilagojen. Res z urnika odpade primerljivo
število ur ŠPO, a se bodo učenci vseeno gibali.

Predsednik pojasni novim članom Sveta, da vsako leto za nadstandardne dejavnosti, ki so
izvedene v septembru, Svet staršev poda mnenje že na junijski seji predhodno šolsko
leto.

SKLEP 1/5: Svet staršev je soglasno podal soglasje k nadstandardnem programu
šole za šolsko leto 2020/21.
Ad 6) Mnenje staršev o kriterijih subvencioniranja prehrane in šole v naravi
Ga. Fabjančič je predstavila kriterije subvencioniranja prehrane in šole v naravi (Priloga
3). Ti kriteriji se upoštevajo pri delitvi sredstev, ki jih za subvencioniranje prehrane in
šole v naravi šola dobi od države. V letošnjem šolskem letu predvidevajo, da bo stisk še
več in apelirajo na vse, naj za pomoč zaprosijo, če jo potrebujejo. Starši naj se obrnejo na
šolsko svetovalno službo.
Psihologinja pojasni, da je možnosti za subvencioniranje več in na šoli se potrudijo, da
vsa sredstva razdelijo. Dodatna finančna pomoč je staršem na voljo tudi z vlogo Šolskem
skladu, obrazec je na spletni strani Šolskega sklada.

SKLEP 1/6: Svet staršev je soglasno podal soglasje h kriterijem subvencioniranja
prehrane in šole v naravi za šolsko leto 2020/21.
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Ad 7) Poročilo o delovanju Sveta staršev v preteklem šolskem letu (g. Božnik)
Aleš Božnik je podal poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2019/20. Svet se je
sestal na dveh rednih sejah in dveh dopisnih sejah (zaradi epidemije). Opravili so vse
naloge, ki jih predvidevata zakon in poslovnik, izvolili so tudi dve predstavnici staršev v
Pritožbeno komisijo in nadomestno predstavnico v UO Šolskega sklada. Šoli so podali
nekaj pobud in predlogov, ki so bili praviloma pozitivno sprejeti. Predstavnika šole sta
bila aktivna v našem aktivu ZASSSS, kjer je bilo poleg rednega dela veliko dodatnih
naporov vloženih ob epidemiji in šolanju na daljavo.
Pozval je, tako nove člane Sveta staršev, kot ostale, naj morda preletijo zapisnike sej
minulih let, za lažji občutek o vsebini dela Sveta, poleg tega pa je v njih mnogo tematik že
obdelanih.
Za tekoče šolsko leto je opozoril, da 4.3.2021 poteče mandat predstavnikom v Svetu šole,
31.8.2021 pa Upravnem odboru Šolskega sklada. Volitve bodo izvedene skladno z roki.
Pozval je starše, naj razmislijo in se odzovejo na vabilo k sodelovanju v omenjenih
organih, oziroma povabijo h kandidaturi ostale starše v svojih oddelkih.

Ad 8) Poročilo o delovanju šolskega sklada, letni plan dela (predstavnik UO šolskega
sklada )
Na sejo je bila vabljena predsednica UOŠS, Bojana Vodnjov, vendar se je zaradi drugih
obveznosti opravičila. Poročilo o delovanju šolskega sklada je podala Sonja Sotler.
Predstavila je finančno poročilo za leto 2019/20, ter finančni načrt in letni načrt izvedbe
programa Šolskega sklada 2020/21. (Priloge 4, 5 in 6)
Že lani so bili prilivi zaradi epidemije Covid-19 nižji, saj je odpadla prireditev Adijo šola.
Upoštevali so možnost podobnega vpliva tudi letos, zato bo izvedba dolgoročnih
investicij odvisna od uresničevanja programov pridobivanja sredstev.
V kolikor bo epidemiološka situacija preprečevala običajno izvedbo Sejmarjenja, je
predlagana izvedba ob lepem vremenu na zunanjih površinah šole.

Aleš Božnik dopolni, da je v finančnem poročilu priliv pri Pokaži kaj znaš prikazan kot
180 evrov, dejanski priliv pa 380 evrov, saj je 200 evrov donacije prištete v alineji
Donacije.
Pisno vprašanje ga. Verbole: Ali je možno, da namesto nakupa novih družabnih iger iz
šolskega sklada, te igre doniramo starši?
UO šolskega sklada je z vprašanjem seznanjen in bo pripravil odgovor.
SKLEP 1/8: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju
Šolskega sklada 2019/20, s Finančnim načrtom pridobivanja in porabe sredstev
Šolskega sklada 2020/21 in z Letnim načrtom izvedbe programa Šolskega sklada
2020/21 .

Ad 9) Razno (pobude, vprašanja, pripombe staršev)
VPRAŠANJE 3. a: Vozači ne morejo pojesti kosila do konca, ker imajo prej kombi. Ali bi
bilo v tej smeri možno kaj narediti?
ODGOVOR: Šola bo preverila zakaj prihaja do zapleta.

POBUDA 2.a: Če je možno, naj se v času epidemije fokusira na samo pomembne stvari.
Zdi se da je bilo preveč učenje plesov, snemanje in pošiljanje posnetkov.
ODGOVOR: Ravnateljica pojasni, da so vsi predmeti pomembni in da ne smemo
zanemariti nobenega od njih.
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PRIPOMBA 6.b: Številne pritožbe v razredu nad kosili. Problem je v tem, da hrana ni
okusna in tudi porcije naj bi bile premajhne. Dodatka ni več za nobeno stvar. Otroci
prihajajo domov lačni. Tudi iz drugih razredov informacije, da so porcije za starejše
učence premajhne.
ODGOVOR: Ravnateljica pove, da je začudena nad pritožbami glede kvalitete hrane, glede
količine se bo pozanimala in se pogovorila o tem v kuhinji.
O tem je potekala razprava.
POBUDA 6.b: Kontejner za papir ob zadnji zbiralni akciji je bil previsok, zelo težko je bilo
odvreči papir.
ODGOVOR: Ravnateljica pove, naj starši papir pustijo pred kontejnerjem in bosta hišnika
to uredila. Tudi o tem je potekala razprava.
Predlog: naj pripeljejo nižji kontejner.

PRIPOMBA 4.č: Pritožbe staršev glede razdelitve otrok v 4. razredu iz treh v štiri oddelke.
Predlog je, naj se prihodnjič v ta proces vključi tako otroke kot starše. Računalniško je to
enostavno izvedljivo. Bilo je več predlogov po spremembi in mogoče bi kakšen predlog
morali upoštevati. Nekateri otroci so precej občutljivi.
ODGOVOR: Ravnateljica pojasni, da sicer ob mešanju oddelkov vedno dajo učencem
možnost izraziti njihove želje in v naprej opozorijo starše. Tokrat pa se je to zgodilo
nepričakovano, v času počitnic in ni bilo možno vprašati otrok. Ga. Maša Mlinarič pojasni
razloge zakaj so se odločili tako kot so se. Na šoli so računali na podporo staršev, da
otroke pripravi na nastalo situacijo.
Tudi o tem je potekala razprava.
VPRAŠANJE: na kakšen način komuniciramo člani Sveta staršev med seboj?
ODGOVOR: Predsednik pove, da komunikacija med člani sveta staršev poteka preko
elektronske pošte. Povpraša predstavnike razredov ali ima kdo kakšen zadržek pri tem,
da so e-poštni naslovi, v pošiljanju znotraj skupine Sveta staršev, vidni. Predstavniki
sveta staršev se z utečenim načinom pošiljanja e-pošte strinjajo.

VPRAŠANJE: Šolanje na daljavo v lanskem šolskem letu: pohvala za hitro vzpostavljen in
preprost sistem. Pogrešali pa so kontakt med sošolci, ter učenci in učitelji. Ali šola
namerava delati na enak način kot lansko šolsko leto ali preko Arnesa?
ODGOVOR: Ravnateljica pojasni, da so se učitelji usposobili za delo v spletnih učilnicah in
tudi učence so izobrazili za delo v spletnih učilnicah. Potekala je razprava na to temo.

VPRAŠANJE: Ali bodo pri šolanju na daljavo potekale tudi videokonference?
ODGOVOR: Praviloma da. Najbolj verjetno je, da bo le posamezen razred ostal doma in
ko bo na urniku določen predmet, bo v spletni učilnici in lahko tudi preko Zoom-a
potekal pouk po urniku.

VPRAŠANJE: Kaj pa karantena pri sorojencih?
ODGOVOR: Če je v karanteni en razred, drugi sorojenci normalno prihajajo v šolo. Seveda
razen če je dotični učenec okužen.
VPRAŠANJE 6.c: Učenci vozači prihajajo v šolo ob 7.50. Ali drži, da so bili sami na igrišču
do 8.15.
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ODGOVOR: Učenci vozači, ki niso vpisani v jutranje varstvo, so bili ob lepem vremenu na
šolskem igrišču. Šola med vozači prevzame le učence prvih razredov. Učenci vozači se
bodo v bolj mrzlih dneh lahko zbirali v preddverju in počakali na pouk, saj zaradi
predpisov NIJZ zbiranje v knjižnici trenutno ni mogoče. Imajo pa starši učencev 2. in 3.
razredov še vedno možnost otroke vpisati v jutranje varstvo, cena je 5€ na mesec.
Varstva vozačev zjutraj ni, saj šola nima kadra, ki bi lahko nadziral otroke. Tudi s
prevoznikom ne morejo uskladiti časa voženj, ker ima še druge vožnje.
Tudi o tem je potekala razprava.
VPRAŠANJE 8.b: Nekatere šole so zagotovile, da so lahko otroci brez mask, saj so
zagotovile dovolj razmika med učenci v učilnicah. Ali je pri nas problem v premajhnih
učilnicah, ali zgolj v dvojnih klopeh.
ODGOVOR: Na šoli to žal ni možno. Učilnice so premajhne, pa tudi večina klopi je
dvojnih

VPRAŠANJE: Ena od mamic je želela vedeti, ali bi bilo možno, da bi šola poskrbela za
prehrano otroka, ki bi bil doma v karanteni?
ODGOVOR: Šola tega ne more zagotoviti, niti organizirati. Če kuhinja dela, potem ni ovire,
je pa problem, kdo in kako bo prišel po hrano, saj ob odločbi o karanteni ne smeš
zapuščati stanovanja. Če kuhinja ne dela pa to ni možno.
Na to temo je potekala daljša razprava. Tudi o možnostih prehrane za socialno ogrožene
v primeru ponovno razglašene epidemije.

VPRAŠANJE: Ali na razredni stopnji starši potrebujejo plačljivo verzijo E-asistenta.
ODGOVOR: Šola meni, da starši tega ne potrebujejo. Komunikacija naj poteka med
otrokom in staršem. Otroci naj imajo tudi malo zasebnosti. Že brezplačen E-asistent
staršem omogoča vpogled v urnike, prijavo in odjavo prehrane, ter komunikacijo s šolo
in učitelji.
Šola za komunikacijo uporablja e-Asistent.

Seja je bila zaključena ob 20.55.

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta
staršev.
Domžale, 01.10.2020
Zapisala: Marjeta Merela, l.r.

Predsednik: Aleš Božnik, l.r.

Priloga 1 – Podpisna lista prisotnosti
Priloga 2 – Nadstandardni programu šole za šolsko leto 2020/21
Priloga 3 - Kriteriji subvencioniranja prehrane in šole v naravi
Priloga 4 - Poročilo o finančnem poslovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2019/20
Priloga 5 - Letni načrta izvedbe programa Šolskega sklada v šolskem letu 2020/21
Priloga 6 - Finančni načrta pridobivanja in porabe sredstev Šolskega sklada v šolskem letu
2020/2021
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OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@gu est.arnes.si

SOGLASJE K NADSTANDARDNEMU PROGRAMU ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
RAZRED
2. r:

3. r:
4. r:
5. r:
7. r:

RAZRED
7. – 9. r.
izbirni
predmet(IP)
IP,
nadarjeni
4. – 9. r
RAZRED
1. r
2. r
3. r
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PLAVALNI TEČAJ, TABORI, ŠOLA V NARAVI
CENA
naravoslovni tabor, 3 dni, od 1. 3. do 5. 3. 2021 – v dveh
PREDLANI 63,18€
delih, CŠOD Jurček, Kočevje, vodja Alenka Živic; lani
zaradi epidemije ni bilo izvedljivo
plavalni tečaj 20 ur, od 2. 11. do 6. 11. 2020, Atlantis, vodja LANI 28,50€
Monika Čebulj;
zimska šola v naravi s tečajem smučanjem, 5 dni, od 11. 1. LANI 172,12€
do 15. 1. 2021, Ribnica na Pohorju, vodja Bojan Bokalič;
letna šola v naravi, 5 dni, slovenska obala, 7. 9. do 11. 9.
2020, Primož Parkelj, - ŽE POTRJENO IN IZVEDENO
naravoslovni tabor, 5 dni, od 21. 10. do 25. 10. 2020,
ODPOVEDAN zaradi prenove doma
OBOGATITVENI VIKENDI
socialne veščine ZPM od 27. 11. do 29. 11. 2020 v CŠOD
Gorenje; vodja Bojana Vodnjov
kemijski tabor od 12. -14. 3. 2021 v CŠOD Burja; vodja
mag. Tjaša Kampos -lani zaradi izjemnih razmer ni bil izveden
astronomski tabor od 19. – 21. 3. 2021 v CŠOD Medved,
Medvedje Brdo; vodja Ida V. Klopčič
šiviljski vikend–termin po dogovoru, vodja V. Repič v šoli
noč v knjižnici – 4.-9. razred, oktober, november

CENA
Plačilo preko ZPM

EKSKURZIJE
Arboretum Volčji Potok, park, junij 2021
Živalski vrt Ljubljana, junij 2021
Kamnik – staro mesto, junij 2021
Ljubljana – glavno mesto, junij 2021
Dinarsko kraški svet, april 2021 (Cerknica, Postojnska j.)
Grad - Vulkanija, april 2021
Kras/Slovensko primorje, maj 2021
Na Dolenjsko: Turjak, Raščica, Ribnica, junij 2021
Muzej premogovništva v Velenju, april 2021

CENA
PREDLANI: 3,86€
PREDLANI: 7,90€
PREDLANI: 5,82€
PREDLANI: 7,02
PREDLANI: 21,28€
LANI: 12,85€
PREDLANI: 7,30€
PREDLANI: 5,34€
PREDLANI: 5,73€

RAZRED
7.-9. r, IP TVZ,

OB ZADOSTNI PRIJAVI-EKSKURZIJA
AVSTRIJA maj 2021, vodja Nina Arh

NEM in NADAR.

4.,5.,6. r
N2N in NADAR.
IP FVZ, ŠNO,
GKL, TEV

AVSTRIJA junij 2021, vodja Nina Arh
MUZEJ SLOVENSKIH FILMSKIH IGRALCEV,
Divača

PREDLANI 83,20
LANI 65,76€
samo prehrana
samo prehrana

CENA
PREDLANI
CELOVEC 31,87€
PREDLANI
CELOVEC 49€
NOVO

Večina ekskurzij v šolskem letu 2019/20 zaradi epidemije ni bilo izvedenih v planirani obliki.
Pripravila: Petra Korošec, ravnateljica

