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Osnovna šola Miklavž pri Ormožu 
Ravnatelj 
 
Datum: 10.9. 2022 
 
Zadeva: PREDLOG PROGRAMA DODATNIH NADSTANDARDNIH STORITEV 
 
V šolskem letu 2022/2023 se bodo na šoli izvajale naslednje dodatne nadstandardne 
storitve: 
V sklopu obveznega programa, ki obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure 
oddelčne skupnosti se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

 
- IP ŠSP (9.r),– v sklopu izbirnega predmeta so predvidene naslednje nadstandardne 

aktivnosti: ogled nogometne tekme v Mariboru ali MS – cca 20 - 30 EUR (prevoz in 
vstopnina),  

-  SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 
V okviru izbirnega predmeta SPH – sodobna priprava hrane  imamo letos s stroški pogojene 
aktivnosti. V učnem načrtu za Sodobno pripravo hrane  v 7. razredu je kar nekaj ur pouka 
namenjenega praktičnemu delu, pri katerem se učenci seznanijo z različnimi tehnološkimi 
postopki predpriprave in termične obdelave živil. Učenci torej tekom šolskega leta osvajajo 
različne praktične veščine priprave različnih vrst jedi (predjedi, glavne jedi, solate, sladice,…), 
katere na koncu tudi zaužijejo.   Z namenom, da bi bilo čim več praktičnega dela pri 
predmetu, smo se odrekli delovnim zvezkom. Denarna sredstva, ki bi jih starši porabili za 
nakup le teh, bi porabili za nabavo živil potrebnih za praktično delo in tako ure pouka izvedli 
še kvalitetneje. Stroške za nabavo živil bi poravnali po končanih aktivnostih. Predviden 
strošek nabave živil na učenca je 14 EUR in bi bil obračunan pri mesečni položnici.  
 
STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
- Učenci I. VIO bodo 8. 6. 2023 obiskali socialno kmetijo Korenika V Šalovcih.. V sklopu 

pouka na drugi lokaciji se bo izvajalo medpredmetno izvajanje vsebin iz učnih načrtov 
SPO,SLJ in ŠPO. Stroški zajemajo prevoz v višini 11,5 EUR, cena delavnic, prigrizka in 
vodenega ogleda pa znaša 10 EUR, skupaj torej 21,50 EUR. 

- Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo obiskali predalpske pokrajine Slovenije, obiskali bodo 
Šempeter v savinjski dolini, Mozirski gaj in Velenje. Seznanili se bodo tudi z življenjem 
rudarjev nekoč in danes. V sklopu pouka na drugi lokaciji se bo izvajalo medpredmetno 
izvajanje vsebin iz učnih načrtov GEO, ZGO, NAR in ŠPO. Stroški zajemajo prevoz v višini 
19,20 EUR, vstopnine v skupnem znesku 29 E (jama Pekel, muzej premogovništva 
Velenje, Mozirski gaj) in kosilo v višini 6.5 EUR. 

- Učenci 7. in 8. razreda bodo obiskali Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine v Pivki in 
slovensko Primorje. Spoznavali bodo primorski svet in slovensko obalo, spoznali bodo 
nastanek Škocjanskih jam in življenje v njej. V sklopu pouka na drugi lokaciji se bodo 
medpredmetno prepletale vsebine ZGO, GEO, NAR in KEM. Stroški zajemajo prevoz - cca 
35 EUR, vstopnine v skupnem znesku 25 EUR (Škocjanske jame, Park vojaške zgodovine 
Pivka in vožnja z ladjo Subaquatic) kosilo v McDonaldsu. 
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DNEVI DEJAVNOSTI, ki se izvajajo izven lokacije šole oziroma je potrebno kriti stroške 
vstopnine, zato je potrebno sofinanciranje staršev: 
- Tehniški dan: Moj bodoči poklic, 15.2.2023 

      Učenci 6. – 9. razreda se bodo odpravili v Ormož, kjer bodo spoznavali različne poklice in   
      delovna mesta, seznanjali se bodo z izobraževalno potjo posameznega poklica, z  
      zahtevami različnih delovnih mest ter spoznavali možnosti zaposlitve. Stroški prevoza  
      znašajo strošek prevoza. 

- Tehniški dan: Robotika, april 2023, stroški bodo znašali okrog 9 EUR. 
- Kulturni dan:  

❖ Učenci 1., 2. in 3. razreda se bodo septembra v Velenju udeležili Pikinega 
festivala. Stroški znašajo skupaj 26,10 EUR, od tega gre 14,20 EUR za prevoz, 8   
EUR znaša vstopnica za predstavo, 3,90 pa prigrizek v McDonaldsu. 
❖ Učenci 4. in 5. razreda si bodo v SLG Celje januarja ogledali gledališko 

predstavo Maček Muri. Vstopnino gledališke predstave krije šolski sklad, 
stroški prevoza bodo javljeni, ko dobimo ceno za avtobus. 

❖ Učenci 6. in 7. razreda si bodo 7. 6. 2023 v SNG Maribor ogledali gledališko 
predstavo Rdeča kapica (drama, triler). Vstopnino gledališke predstave krije 
šolski sklad, stroški prevoza bodo javljeni, ko dobimo ceno za avtobus. 

❖ Učenci 8. in 9. razreda si bodo 8. 11. 2022 v SNG Maribor ogledali opero Tesla. 
Vstopnino gledališke predstave krije šolski sklad, stroški prevoza bodo javlje 
ni, ko dobimo ceno za avtobus. 

- Športni dan Plavalne aktivnosti se bo izvajal meseca februarja za vse razrede. Stroške 
prevoza in najema bazena krije ustanovitelj – občina Ormož. 

- Športni dan Športne igre v vodi se bo izvajal junija. Starši pokrijejo stroške prevoza in 
vstopnine, skupaj cca 8 EUR. 

- Naravoslovni dan: tradicionalni slovenski zajtrk: delavnice izvaja v 6. in 9. razredu 
zavod 100% NARAVNO BOTANIK,  cena  je 5,5 EUR plus DDV na učenca. Učenci bodo 
iz prve roke spoznali veliko koristnega o zeliščih, saj jim bo predstavljeno delo z zelišči 
od nabiranja do pakiranja. Govorili bodo o zeliščnih čajih, tinkturah, mazilih, oljih in 
milu. 

- 9a – zaključna strokovna ekskurzija, doreče se na srečanju s starši 
 

DNEVI DEJAVNOSTI (ali druge aktivnosti), ki se izvajajo na eni lokaciji za učence obeh 
šol. Potrebno je kriti stroške prevoza, ki bodo minimalni ali jih ne bo: 
- Skupni dnevi dejavnosti pri Miklavžu: 

▪ Testiranje za ŠV karton – prevoz v eno smer za učence Koga. 
▪ Zaključek Bralne značke 
▪ Miklavževanje 
▪ Robotika.  
 

Zdravniški ali zobozdravstveni pregled, v Ormožu, krijejo se stroški prevoza v eno smer. 
 

- plavalni tečaj za učence prvega, drugega in tretjega razreda. Tečaj bo za učence 1. in 2. 
razreda v sklopu nadstandardnega programa, za učence 3. razreda pa v sklopu pouka 
ŠVZ. Za vse bo brezplačen, saj stroške bazena in prevozov financira občina, vaditelji pa so 
delavci šole, katerim se prerazporedi delovna obveza.  
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RAZŠIRJENI PROGRAM obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni 
pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi bodo ponujene naslednje nadstandardne 
storitve: 
- podaljšano bivanje: obisk je brezplačen, brezplačni so tudi stroški materialov za izvedbo 
delavnic, 
- jutranje varstvo:  brezplačno za učence 1. razreda, ki ga potrebujejo, 
- dodatni, dopolnilni pouk:  brezplačen, 
- interesne dejavnosti: obiskovanje je brezplačno, če so kaki dodatni stroški, vezani na 
opremo ali specifiko programa, se bodo stroški obračunali staršem, 
- Zlati sonček, Krpan brezplačna za učence, 
- tekmovanja: so brezplačna, stroški se pokrivajo iz materialnih stroškov MŠŠ, 
- šole v naravi: za vse učence – cena je v okvirih pravilnika, letna šola v naravi se 
subvencionira iz sredstev MIZŠ. Na predlog učiteljskega zbora, ter v skladu s stališči sveta 
staršev, se bodo letos šole v naravi udeležili  učenci prvih petih razredov OŠ Miklavž pri 
Ormožu . Prav tako pa se bo izvedla  mini planinska šola za otroke vrtca. Za vse šole v naravi 
bo možno plačilo v več obrokih.  

• Učenci I. VIO se bodo udeležili dvodnevne šole v naravi na Pohorju, prespali bodo v 
hotelu Tisa, kjer bodo imeli pester športno naravoslovni program.  

• Letne šole v naravi se bodo udeležili učenci 4. razreda. Temeljni cilj letne šole v 
naravi je naučiti učence plavati oziroma utrditi plavanje v morskih razmerah. S 
pomočjo neposrednega – izkustvenega učenja učenci spoznajo še morje kot 
življenjski prostor, primorsko pokrajino in primorsko arhitekturo.  

• Zimske šole v naravi se bodo udeležili učenci 5. razreda. Na Treh Kraljih bodo 
spoznavali osnove smučanja. 

 

RAZRED,  
ŠT. UČENCEV 

VSEBINA VODJA KRAJ, TERMIN SPREMSTVO 

I. VIO M, K 
   49 učencev  

Mini šola v 
naravi 

Mojca 
Novak 

Pohorje,4.5. – 5. 5. 
2023 

L. Mlinarič, M. Kovačič, M. 
Novak, T. Novak, A. Pevec, 
T. Kolarič, M. Orešnik,  

4. a, 4. b 
15 učencev 

letna plavalna 
šola v naravi 

Maja 
Zidarič 

Mladinski dom Debeli 
Rtič, 29.5. – 2.6. 2023 

Danica Zorec,  
Maja Zidarič 

5.a, 5.b 
18 učencev 

Zimska šola v 
naravi 

Sabina 
Jurkovič 

Jakec, Trije kralji 
27.2. – 3.3. 2023 

Sabina Jurkovič,  

 
 
Okvirne cene so v vsakoletnih okvirih, predstavljene bodo staršem na oddelčnih srečanjih v  
zakonskih rokih. 
V okviru drugih, dodatnih oziroma nadstandardnih aktivnosti se bodo na šoli izvajale 
naslednje aktivnosti: 
- fakultativni pouk nemščine v I. in II. triletju: tečaj je brezplačen, izvaja se v sklopu ID. 
 
Pri vseh plačljivih dejavnostih bomo iskali najcenejše variante, plačilo šol v naravi pa bo 
možno na več obrokov. 
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- NABAVA MATERIALOV ZA POUK GOSPODINJSTVA V 6. RAZREDU 

V učnem načrtu za GOSPODINJSTVO v 6. razredu je kar nekaj ur pouka namenjenega 

praktičnemu delu, pri katerem se učenci seznanijo z različnimi tehnološkimi postopki 

predpriprave in termične obdelave živil. Učenci torej tekom šolskega leta osvajajo različne 

praktične veščine priprave različnih vrst jedi (predjedi, glavne jedi, solate, sladice,…).  Z 

namenom, da bi bilo praktičnega pouka pri gospodinjstvu čim več, predlagam, da se namesto 

delovnih zvezkov naročijo praktični materiali, s pomočjo katerih bo pouk še kvalitetnejši. 

Sredstva, ki bi jih starši porabili za nakup delovnih zvezkov, se torej naj porabijo za nakup 

praktičnih materialov za kvalitetnejšo izvedbo praktičnega dela pouka. 

STROŠKOVNA PREDSTAVITEV ; predviden strošek na učenca: 13 EUR 

- NABAVA MATERIALOV ZA POUK LUM  
Pri likovni umetnosti bomo učencem v šolskem letu 2022/2023 ponovno nabavili likovni 
material v šoli. Poglavitne prednosti take nabave so: 

● vsem je zagotovljena enaka kvaliteta materialov in enake možnosti za izdelavo 
dobrih izdelkov, ki jih bodo učenci ob koncu šolskega leta lahko odnesli domov 
● taka oblika nabave je cenejša, saj se nabavljajo tempera barve v večjem 
pakiranju,  risalni listi v paketu po 150 listov … . 
● ta oblika navaja na poseben red uporabe materialov (likovni pripomočki 
morajo biti po vsaki uporabi očiščeni in odloženi na svoja mesta) 

 
Učiteljice predlagajo skupni nakup likovnega materiala: 

o 1. razred: do 50 EUR, 
o 2. razred: do 15 EUR 
o 3. razred: 15 EUR 
o 5. – 9. razred: 10 EUR 

 
Znesek bomo pripisali k položnicam za malice, in sicer v mesecu septembru 5 EUR in v 
mesecu januarju 5 EUR. 
 
DAN EVROPE 
Učenci 7. razreda se bodo udeležili prireditve Dan Evrope, ki bo v Ormožu v začetku maja. Strošek 
obiska bo prevoz. 
 

 

Ravnatelj: Vlado Hebar 
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Številka:  410 – 12/2022-1 
 
Ravnatelj: Vlado Hebar           
        
Predsednik  Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu: Saša Horvat  
 
Datum: 1. 9. 2022 
 
Predlog nadstandardnih storitev so podali strokovni aktivi OŠ Miklavž pri Ormožu, obravnavan je  
bil na PK UZ: 15. 9. 2022, sprejet pa je bil seji sveta staršev, 28. 9. 2022.  

 


