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Osnovna šola Miklavž pri Ormožu 
Ravnatelj 
 
Datum: 13. 9. 2021 
 
Zadeva: PREDLOG PROGRAMA DODATNIH NADSTANDARDNIH STORITEV 
 
V šolskem letu 2021/2022 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 ali MS – cca 20 EUR 
(prevoz in vstopnina),  

- IP Načini prehranjevanja: nabava materialov za izvedbo praktičnih vsebin. Pri izbirnem 
predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in 
varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine 
prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih 
razmerah. 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.  Vse 
pripravljene jedi učenci na koncu pojedo.  Zaradi epidemioloških razmer, v katerih smo se 
znašli, bi stroške za nabavo živil poravnali po končanih aktivnostih. Predviden strošek 
nabave živil na učenca je 14 EUR. 

- IP Sodobna priprava hrane: nabava materialov za izvedbo praktičnih vsebin: 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 usvajajo 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.  Zaradi epidemioloških razmer, v katerih smo se znašli, bi stroške za 
nabavo živil poravnali po končanih aktivnostih. Predviden strošek nabave živil na učenca 
je 14 EUR.  

- IP Organizmi v naravi in umetnem okolju: predvidena je izvedba ornitološke delavnice v  
ormoških lagunah. Naravni rezervat Ormoške lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic 
in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih 
vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, 
kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec in navadna čigra. Stroški vstopnine in delavnice 
znašajo 3 EUR, prevoz bo s kolesom. 

- Plavalne aktivnosti v sklopu pouka ŠPO za učence I. VIO: zaradi neizvajanja plavalnega 
tečaja v lanskem šolskem letu se bo meseca novembra izvajal 5 urni tečaj plavanja za 
učence I. VIO. Stroške prevoza in bazena krije občina Ormož. 
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DNEVI DEJAVNOSTI, ki se izvajajo izven lokacije šole oziroma je potrebno kriti stroške 
vstopnine, zato je potrebno sofinanciranje staršev: 

- Kulturni dan:  
 Učenci 1., 2. in 3. razreda si bodo konec maja v Ljubljani ogledali gledališko 

predstavo »Srce in popek«, obiskali pa bodo še muzej. Starši pokrijejo 
stroške muzeja in prevoza, stroški vstopnic se bodo krili iz sredstev šolskega 
sklada. 

 Učenci 4., 5. in 6. razreda si bodo v Mariboru ogledali gledališko predstavo 
»Guliverjeva potovanja«. Starši pokrijejo stroške muzeja, stroški vstopnic se 
bodo krili iz sredstev šolskega sklada. 

 učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo konec maja ogledali gledališko predstavo 
v SNG Maribor. Starši pokrijejo stroške prevoza, stroški vstopnic se bodo 
krili iz sredstev šolskega sklada. 

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

- Naravoslovni dan: tradicionalni slovenski zajtrk: delavnice izvaja v 6. in 7. razredu 
BOTANIK,  cena  je 4,5 E na učenca, 

- 9a – zaključna strokovna ekskurzija, 
- Tehniški dan Moj bodoči poklic: obisk Vzorčnega mesta v Velenju, kjer bodo učenci 

spoznavali različne in predvsem deficitarne poklice preko praktičnih izkušenj. 
Hkrati se bodo učenci od 7. – 9. razreda udeležili ogleda muzeja samostojnosti. 
Stroški delavnic v Vzorčnem mestu so kriti iz evropskih sredstev, saj smo se prijavili 
na razpis Zavoda Prizma. Strošek DD je obisk muzeja v višini  2 EUR in stroški 
prevoza. 

- Tehniški dan – Robotika, umetna inteligenca. Učenci se bodo ukvarjali s 
tehnologijami prihodnosti. Predavatelji Modre delavnice bodo učencem predstavili 
teme, kot so tovarna prihodnosti, samovozeči (avtonomni) avtomobili, 
razumevanje jezika in samodejno prevajanje. Učenci bodo aktivno vključeni v 
delavnice in bodo:  

- spoznali trenutno razvitost robotike in umetne inteligence ter možnosti 
uporabe.  
- spoznali osnovne sklope robota: mehanski, električni, elektronski in 
programerski.  
- sestavili in programirali preproste robote.  
- sestavili bodo hidravlično robotsko roko in spoznali mehanizme, ki jo 
premikajo. 

Cena delavnic za šolo znaša 1200 € oziroma 8, 05 € na učenca. Dan dejavnosti je 
predviden za vse učence. 

 Tehniški dan Tehnopark, Tropska hiša Celje: v Tehnoparku je prvi park za 
spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti v Sloveniji. Obiskovalci bodo z 
obiskom parka pridobili neposredno izkušnjo iz naravoslovja in tehnologij. Pridobili 
bodo zavedanje, kakšen pomen ima razvoj tehnologij za naše življenje in za svet, v 
katerem živimo. Naši učenci so se udeležili delavnice na temo Energija. Tropska hiša 
pripravlja za učence osnovnih in srednjih šol  programe glede na učni načrt ter 
splošne programe doživljanja živih bitij. Poleg doživljanje živali in rastlin z vsemi 
čutili učenci spoznajo predstavnike glavnih skupin živalskega in rastlinskega 
kraljestva, spoznajo njihovo telo, prilagoditve na okolje ter vlogo in pomembnost v 
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ekosistemu. Starejšim učencem ponudimo nekoliko več podatkov o posameznih 
vrstah ter skupinah živali. Naši učenci so se udeležili programa E-ekologija: 
spoznavanje in doživljanje rastlin in živali ter pogovor o njihovi vlogi v ekosistemu, 
medsebojni odvisnosti živih bitij, razlikovanju med plenom in plenilcem (telesne 
značilnosti in prilagoditve na okolje, pomembnosti odvisnosti med njimi – zdrave 
populacije, kroženje snovi v naravi, rojstvo življenje in smrt (število potomcev, 
stabilni ekosistemi, itd.). Cena obeh delavnic znaša skupaj 15 EUR, stroški prevoza 
pa znašajo 12,74 EUR. Dan dejavnosti je bil izveden, udeležili so se ga učenci 4., 
5. in 6. razreda. 

 Tehniški dan Astronomija. Ekipa predavateljev iz Odiseje bo pripravila zanimiva 
predavanja in delavnice, kjer s pomočjo zanimivih eksperimentov, predavanj, debat in 
delavnic popestrijo izvajanje dni dejavnosti.  
Dan dejavnosti bo tako sestavljen iz predavanj v planetariju, delavnic ter debat v 
učilnicah in zunaj.  
V šolski telovadnici bo tako postavljen velik planetarij, kjer bodo otroci popeljani v svet 
vesolja in doživeli njene skrivnosti. Ta vesoljski dan pa bo začinjen z zanimivimi 
delavnicami in eksperimenti. 
Cena dneva dejavnosti bo predvidoma okrog 11,80 EUR. 

 
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: 
 Prometni dan – Kuža pazi na obisku, stroške krije šolski sklad 
 Testiranje za ŠV karton – 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.  

 
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 vsi učenci 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.  
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 Učenci I. VIO se bodo udeležili dvodnevnega bivanja v naravi v zavodu Marianum v 
Veržeju, kjer bodo imeli pester program, predvsem pa bodo spoznavali rokodelske 
spretnosti in stare obrti. 

 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. in 6. razreda. Na Treh Kraljih bodo 
spoznavali osnove smučanja. 

 Za učence III.  vzgojno izobraževalnega obdobja se bosta izvajali dve naravoslovni šoli  
v naravi v domovih CŠOD. 

 

RAZRED,  
ŠT. UČENCEV 

VSEBINA VODJA KRAJ, TERMIN SPREMSTVO 

I. VIO M, K 
   42 učencev  

Mini šola v 
naravi 

Maja 
Zidarič 

Zavod Marianum, 
Veržej, 30. 9. – 1. 10. 

2021 

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

4. a, 4. b 
18 učencev 

letna plavalna 
šola v naravi 

Maja 
Zidarič 

Mladinski dom Debeli 
Rtič, 20. – 24.6. 2022 

Danica Zorec, Maja Zidarič 

5. a, 5. b, 6. a, 
6. b 
43 učencev 

Zimska šola v 
naravi 

Sabina 
Jurkovič 

Jakec, Trije kralji 
14. – 18.2. 2022 

Sabina Jurkovič, Suzana 
Videmšek, Janja Lozinšek 

7. a, 8. a  
35 učencev 

Naravoslovna 
šola v naravi 

Bojan 
Cunk 

Dom CŠOD Peca, 
14. – 18. 3. 2022 

Bojan Cunk, Simona 
Tomažič, Nadja C. Domjanič 

 9. a,  
11 učencev 

Naravoslovna 
šola v naravi 

Ana 
Županić 

Dom CŠOD Trilobit, 
30.5. –3. 6. 2022 

Ana Županić 

 
 
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  7. 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. 
 
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. 
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Sredstva, ki bi jih starši porabili za nakup delovnih zvezkov, se torej naj porabijo za nakup 
praktičnih materialov za kvalitetnejšo izvedbo praktičnega dela pouka. 
Zaradi epidemioloških razmer, v katerih smo se znašli, bi stroške za nabavo živil poravnali po 
končanih aktivnostih. Predviden strošek nabave živil na učenca je 14 EUR in bi bil obračunan 
pri mesečni položnici.  
STROŠKOVNA PREDSTAVITEV ; predviden strošek na učenca: 14 EUR 
NABAVA MATERIALOV ZA POUK LUM V 1. RAZREDU 
Aktiv I. VIO predlaga skupni nakup materiala za potrebe LUM. Stroški za 1. razred znašajo 30 
EUR, v ostalih razredih pa razredničarke dopišejo na seznam, kaj morajo učenci nabaviti, saj je precej 
materiala ostalo zaradi pouka na daljavo. 
 
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 

 

 

 

Številka:  410-12/2021-1 
 
Ravnatelj: Vlado Hebar           
        
Predsednik  Sveta zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu: Saša Horvat  
 
Datum: 22. 9. 2021 
 
Predlog nadstandardnih storitev so podali strokovni aktivi OŠ Miklavž pri Ormožu, obravnavan je  
bil na PK UZ: 14. 9. 2021, sprejet pa je bil 
seji sveta staršev dne, 28. 9. 2021 
S predlogom nadstandardnih storitev se je strinjal tudi svet zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu, ki je imel 
sejo 29. 9. 2021.
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