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Datum: 22. 9. 2020 
Številka: 410-10/2020-1/1 
 
 

Zadeva: PREDLOG PROGRAMA DODATNIH NADSTANDARDNIH STORITEV 
 
V šolskem letu 2020/2021 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), ŠZZ(8.r) – v sklopu izbirnega predmeta so predvidene naslednje nadstandardne 

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

- DNEVI DEJAVNOSTI, ki se izvajajo izven lokacije šole oziroma je potrebno kriti stroške vstopnine, 
zato je potrebno sofinanciranje staršev: 

 Športni dan: športne igre na in ob bazenu 1. -9. r, stroški vstopnine in prevoza, cca 6 EUR. 
 Kulturni dan – Zlata paličica I. VIO; obisk Lutkovnega gledališča Maribor. V sklopu projekta 

GLEDA(L)IŠČE se prevoz sofinancira z 100 E. Ostali stroški zajemajo 2 EUR -  ped. Program 
»Za zaveso« 2 EUR. 

 Naravoslovni dan – strokovna ekskurzija 6.a: ogled Maribora, akvarija – terarija v MB in 
ogled Botaničnega vrta Hoče. Stroški prevoza in vstopnine, ki znašajo 6,2 EUR. 

 Naravoslovni dan – strokovna ekskurzija 7.a, 8.a: ogled Ljubljane, Narodne galerije in  
Muzeja iluzij. Stroški vstopnine znašajo 8,5 E, stroški železniškega prevoza pa 12,5 E, skupaj 
torej 21 EUR. 

 Naravoslovni dan: tradicionalni slovenski zajtrk – 6.r 4EUR, 7.r 7,5 EUR, 9.r 7,5 EUR. 
 9. a – zaključna strokovna ekskurzija, 
 Tehniški dan – Moj bodoči poklic, stroški prevoza v Ormož. 

- DNEVI DEJAVNOSTI (ali druge aktivnosti), ki se izvajajo na eni lokaciji za učence obeh šol. Potrebno 
je kriti stroške prevoza, ki bodo minimalni: 

 Skupni dnevi dejavnosti pri Miklavžu: 
 Hoja za zdravje in testiranje za ŠV karton – prevoz v eno smer za učence Koga, 
 Praznični bazar z Miklavževanjem  - prevoz v eno smer za učence Koga, 

 Zdravniški ali zobozdravstveni pregled, v Ormožu, prevoz v eno smer 1,80 EUR, 
 

- 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. V primeru, da občina odstopi od pokrivanja katere storitve, se bo tisti del (bazen ali 
avtobus) plačal. 
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V sklopu razširjenega programa, ki 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. 
Učenci I. VIO se bodo udeležili dvodnevnega bivanja v zavodu Marianum v Veržeju, kjer bodo 
spoznavali razne obrti, hkrati pa se bodo navajali na skupno življenje izven doma. 
Temeljni cilj letne šole v naravi je pri učencih utrditi in nadgraditi plavalne veščine. S pomočjo 
neposrednega – izkustvenega učenja učenci spoznajo še morje kot življenjski prostor, primorsko 
pokrajino in primorsko arhitekturo. Učenci 4. in 5. razreda se bodo udeležili letne šole v naravi v 
Mladinskem domu RK na Debelem Rtiču. Učenci 5 razreda se bodo šole v naravi udeležili, ker jim je bila 
lani odpovedana zaradi epidemije covid-19. 
Učenci 9. razreda se bodo udeležili šole v naravi v domu CŠOD Breženka, ker jim je lanska šola v naravi 
odpovedana. 
Več o šoli v naravi vrtca je v prilogi LDN vrtca. 
 

RAZRED,  
ŠT. UČENCEV 

VSEBINA VODJA KRAJ, TERMIN SPREMSTVO 

I. VIO M, K 
   49 učencev  

 Danica  
Zorec 

Zavod Marianum, 
Veržej, maj 2021 

T. Novak,D. Zorec, M. Zidarič, 
L. Mlinarič, M. Orešnik,  

4.a, b, 5.a, b 
45 učencev 

Letna plavalna 
šola v naravi 

Simona 
Gregorec  

Debeli Rtič, 
20. – 24. junij 2021 

S. Gregorec, J. Lozinšek, 
 S. Jurkovič, M. Zidarič 

9.a,  
21 učencev 

Tematski 
 teden 

Suzana 
Kosec 

Dom CŠOD Breženka, 
30. 11. – 4. 12. 2020 

Suzana Kosec, 
Janja Meško 

 
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. 
- dodatna ura ŠPO za učence  9. razreda, izvaja se v sklopu ID, za učence je brezplačno. 
 
Pri vseh plačljivih dejavnostih bomo iskali najcenejše variante, plačilo šol v naravi pa bo možno na več 
obrokov. 
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Aktiv I. VIO predlaga skupni nakup materiala za potrebe LUM. Stroški pčo razredih znašajo: 
- 1. razred: do 35 EUR 
- 2., 3. razred: do 10 EUR 

 
Konec lanskega šolskega leta sta bila sprejeta: 
 
SKLEP: SVET STARŠEV SOGLAŠA S PREDLOGOM RAVNATELJA, DA SE ZA NABAVO NADSTANDARDNIH 
MATERIALOV ZA POUK LUM POBERE ZNESEK V DVEH  OBROKIH IN SICER V MESECU SEPTEMBRU IN 
JANUIARJU: 5. – 9. RAZRED: 8 EUR 
 
SKLEP: SVET STARŠEV SOGLAŠA S PREDLOGOM RAVNATELJA, DA SE ZA NABAVO PRAKTIČNIH 
MATERIALOV ZA POUK GOSPODINJSTVA   V 6. RAZREDU POBERE ZNESEK V VIŠINI 13 EUR. ZNESEK SE 
PORAVNA V DVEH OBROKIH IN SICER V MESECU DECEMBRU IN FEBRUARJU. 
 
Vse planirane aktivnosti se bodo izvajale, če bodo ti dopuščale epidemiološke razmere. 
 
 

Ravnatelj: Vlado Hebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


