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POGOJI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

●

Materialni pogoji

Šola ima 4 učilnice, likovno učilnico, tehniško učilnico, glasbeno učilnico, gospodinjsko
učilnico, računalniško učilnico, multisenzorno sobo, prostor za logopeda, pisarno za
svetovalno službo, razdelilnico za pripravo hladnih malic, zbornico, shrambo za športne
rekvizite, arhiv, večnamenski prostor, tajništvo in računovodstvo.
S 4. 1. 2016 smo s strani Občine Črnomelj pridobili dodatne prostore, in sicer v prvem
nadstropju bivšega dijaškega doma. Uporabljamo 5 učilnic, sanitarije, učno kuhinjo s
sanitarijami, razred − jedilnico, igralno-terapevtsko sobo, sobo za svetovanje, izolacijsko
sobo in sobo za hrambo materiala in vozičkov.
Z 8. 11. 2018 smo šolo in dijaški dom povezali s povezovalnim hodnikom.
S 1. 10. 2020 smo v uporabo dobili prostore v 3. nadstropju dijaškega doma, kamor smo
preselili šolsko knjižnico in arhiv.
Skupna površina vseh prostorov znaša 1703m².

● Finančni pogoji

Sredstva za delovanje šole zagotavljajo:
̶

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
̶

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
̶

za logopeda: SOUS,
̶

za prevoz, spremstvo otrok: občine Črnomelj, Metlika, Semič in Kočevje,
̶

za delo Svetovalnice: občine Črnomelj, Metlika in Semič,
̶

za fizioterapevta: Občina Semič,
̶

za investicijsko vzdrževanje Občina Črnomelj.

● Kadrovski pogoji

S 1. 9. 2020 smo ponovno zaposlili učitelje, ki so bili zaposleni za določen čas. Nina Aupič,
Katja Bahor, Martina Bahor, Dijana Brinac, Tina Črnič, Urška Klobučar, Tina Kunič, Nace
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Mirosavljević, Tonja Planinc, Saša Schweiger, Katja Štefanič, Mateja Švegelj, Jana Vranešič
so zaposleni za določen čas zaradi neustrezne izobrazbe.
Za določen čas smo zaposlili učitelje: s 1. 9. 2020 Nina Bahor, Špela Radovič, Ana Strmec,
Zoran Šutej, Anže Weiss; z 18. 1. 2021 Barbara Slanc in s 17. 5. 2021 Nives Bradica.
S 1. 9. 2020 smo za nedoločen čas zaposlili svetovalno delavko Klavdijo Žalec Štrekelj, za
določen čas pa svetovalno delavko Mirjano Šikonja.
Na delovnem mestu knjižničar je bila zaposlena Tina Kunič v deležu 50 %.
S 1. 9. 2020 smo zaposlili varuhe: Urška Jakobčič, Katja Jonke, Barbara Skušek, Andreja
Švajger, s 4. 1. 2021 Dejan Kolenac, z 20. 1. 2021 Marko Tomašič.
Zaposlili smo tudi spremljevalce: od 1. 9. 2020 Bernardka Gortan, Anže Weiss v deležu 50
%, od 7. 1. 2021 do 31. 1. 2021 Zdenka Kavčič v deležu 50 %, s 1. 2. 2021 Mateja Šunjerga
in od 6. 4. 2021 Dejan Kolenac.
Na delovno mesto gospodinjca smo zaposlili s 1. 9. 2020 Brigito Starešinič in s 3. 5. 2021
Martino Mali v deležu 50 %.
S 1. 9. 2020 smo zaposlili Roberta Strmca kot hišnika za 50 %.
Na delovnem mestu čistilke smo zaposlili Brigito Starešinič in Martino Mali. Majda Povše
je prekinila delovno razmerje z 31. 3. 2021.
Na delovnem mestu kuhar sta bili zaposleni Bernardka Gortan in Martina Mali v deležu
10 %.
Za določen čas smo s 1. 9. 2020 zaposlili Jožico Lah na delovno mesto tajnik VIZ v deležu
90 % in 10 % učitelj.
Na porodniškem dopustu so Barbara Skušek (od 21. 12. 2020), Judita Rupnik (od 24. 12.
2020), Urška Jakobčič (od 13. 5. 2021), Katja Štefanič (od 17. 5. 2021) in Tina Črnič (od
24. 7. 2021).
Vesna Fabjan dopolnjuje delovno obveznost iz SŠ Črnomelj v deležu 20 %.
3
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ORGANIZACIJA DELA

V šolskem letu 2020/2021 je bilo 1. septembra vpisanih 70 učencev (od tega 7 novincev),
ki so bili razporejeni v 10 oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja. Med šolskim letom
sta bila na našo šolo usmerjena še 2 učenca, 2 učenca sta bila med šolskim letom izpisana.
Na koncu šolskega leta je bilo na šoli 70 učencev. V izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS) je bilo vpisanih 40 učencev, v posebni
program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI) pa 30 učencev. Z organiziranim
prevozom (šolski kombi, kombi, avtobus) je v šolo prihajalo 59 učencev. Pouk je potekal
dopoldne.
Številčno stanje učencev ob koncu šolskega leta 2020/2021 (24. 6. 2021):
Oddelki

Dečki

Deklice

Skupaj

2., 3. r

6

2

8

4., 5. r

5

2

7

5. B r.

5

5

10

6. r.

6

1

7

7., 8., 9. r

5

3

8

Skupaj NIS

27

13

40

PPVI I

3

2

5

PPVI II

3

3

6

PPVI III

2

4

6

PPVI IV

6

0

6

PPVI V

4

3

7

Skupaj PPVI program

18

12

30

SKUPAJ

45

25

70

4
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POUK

S poukom smo pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2020, in ga zaključili v četrtek, 24. junija
2021. Vzgojno-izobraževalno delo se je izvajalo v enem ocenjevalnem obdobju, vmes so
bili prosti dnevi in počitnice. Za učence NIS-a se je pouk začenjal ob 8.20, za učence PPVIja pa ob 8.05.
Zaradi epidemije COVID-19 smo izvajali pouk na daljavo od 9. novembra 2020 do 4.
januarja 2021.
Realizacija, obisk pouka in učni uspeh učencev:
Oddelek

Učni uspeh
(%)

Obisk pouka
(%)

Obisk pouka
brez Romov
(%)

Realizacija
(%)

2. r.

50 %

67 %

/

97 %

3. r.

67 %

81 %

82 %

97 %

4. r.

100 %

76 %

87 %

98 %

5. r.

100 %

77 %

98 %

99 %

5. B r.

100 %

87 %

96 %

97 %

6. r.

100 %

73 %

83 %

97 %

7. r.

100 %

91 %

95 %

96 %

8. r.

100 %

80 %

96 %

97 %

9. r.

100 %

85 %

85 %

96 %

75 %

79 %

90 %

97 %

Skupaj NIS
PPVI I

100 %

78 %

PPVI II

100 %

69 %

/

97 %

PPVI III

100 %

89 %

89 %

89 %

PPVI IV

100 %

74 %

93 %

97 %

PPVI V

100 %

78 %

86 %

96 %

Skupaj PPVI

100 %

78 %

88 %

95 %

5

85 %

98 %

Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka:
Oddelek

Realizacija DOP (%)

Realizacija DOD (%)

2., 3. r.

97 %

97 %

4., 5. r.

97 %

97 %

5. B r.

97 %

97 %

6. r.

97 %

97 %

7., 8., 9. r.

97 %

97 %
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JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.20 do 8.15. Obiskovali so ga učenci, ki so
prihajali v šolo s šolskim kombijem iz smeri Dragatuš, Semič, Vinica, Stari trg in Metlika.

5

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po
pouku in je namenjeno učencem, ki se vanj vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev.
Podaljšano bivanje vsebuje prehrano, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje in
ustvarjalno preživljanje časa.
Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka
in ciljev posameznih dejavnosti ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev.
Urnik dela je okviren, saj se je potek dela v podaljšanem bivanju prilagajal posameznim
aktivnostim, ki so jih imeli učenci v dopoldanskem času pred začetkom podaljšanega
bivanja.
V podaljšano bivanje so bili vključeni učenci obeh programov – NIS in PPVI.
V programu NIS je bilo na začetku šolskega leta vpisanih 36 učencev, med šolskim letom
se je vpisal še 1 učenec. Tako je ob koncu šolskega leta podaljšano bivanje v programu NIS
obiskovalo 37 učencev. V programu PPVI je bilo na začetku šolskega leta vpisanih 22
učencev, med šolskim letom se je izpisal 1 učenec. Tako je na koncu šolskega leta v
programu PPVI podaljšano bivanje obiskovalo 21 učencev.
6

Podaljšano bivanje je poučevalo 16 učiteljev v deležu 2,04 zaposlenega.
Vodji aktiva OPB sta bili Špela Radovič (1. 9. 2020–3. 1. 2021) in Ana Strmec (4. 1. 2021–
24. 6. 2021).
V okviru podaljšanega bivanja bi izpostavili problem, ki je vezan na površine, primerne za
izvajanje dejavnosti na prostem. V primeru lepega vremena se podaljšano bivanje izvaja
na prostem, in sicer na šolskem obračališču in igrišču Osnovne šole Mirana Jarca (za
telovadnico). Obračališče je za izvajanje aktivnosti v času podaljšanega bivanja
neprimerno, saj so v istem času organizirani razvozi učencev, prav tako imamo šolskega
igrišča vedno na voljo le polovico, saj si ga delimo z učenci OŠ Mirana Jarca. Polovica
igrišča za takšno število učencev, kot jih je ob posameznih dnevih v podaljšanem bivanju,
ni zadostna, saj je ogrožena varnost učencev. Hkrati je med učenci oteženo zagotavljanje
varnostne razdalje zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Upoštevali smo
priporočila za ravnanje v skladu s smernicami nijz o zajezitvi epidemije in oblikovali
manjše skupine učencev. S tem se je povečalo število učiteljev (za 1) in oddelkov, v katerih
se je izvajalo varstvo (za 1).
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MOBILNA SLUŽBA

Naša šola je nudila strokovne delavce – specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
logopedinjo in socialni pedagoginji – osnovnim šolam in vrtcem v občinah Črnomelj,
Semič, Metlika in Straža. Med šolskim letom se je število ur dodatne strokovne pomoči
spreminjalo glede na nove odločbe. Na koncu šolskega leta smo nudili pomoč 95 učencem,
v skupnem številu 162 ur tedensko.

Št.
učence
v

Št. ur dodatne strokovne

OŠ Stari trg ob Kolpi

4

8

OŠ Podzemelj

9

18

OŠ Loka

13

25

OŠ Komandanta Staneta Dragatuš

8

13

OŠ Vinica ŠOLA

4

8

OŠ Metlika

8

11

Šola

7

pomoči tedensko

OŠ Mirana Jarca

6

6

OŠ Belokranjskega odreda Semič

25

48

OŠ Vavta vas

2

2

OŠ MŠN

2

2

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

9

14

Vrtec Sonček Semič

1

1

OŠ Vinica VRTEC

1

2

OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
VRTEC

1

1

Otroški vrtec Metlika

2

3

95

162

SKUPAJ
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DNEVI DEJAVNOSTI

Vsi planirani dnevi dejavnosti, kulturni, športni, naravoslovni, tehniški in delovni dnevi
so bili kakovostno izvedeni.

Kulturni dnevi
Naslov

Datum

Udeleženci

Prireditev ob prazniku in obisk Božička

24. 12. 2020

NIS, PPVI

Prešerno s Prešernom

5. 2. 2021

NIS, PPVI

S-Factor

27. 5. 2021

NIS 2., 3. r., PPVI I, II

Valeta

15. 6. 2021

NIS 9. r.

Zadnji šolski dan

24. 6. 2021

NIS, PPVI (razen PPVI II)
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Naslov

Datum

Udeleženci

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

14. 9. 2020

PPVI V

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

29. 9. 2020

NIS 5. B, NIS 4., 5. r.

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

5. 10. 2020

NIS 2., 3. r.

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

8. 10. 2020

NIS 6. r.

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

15. 10. 2020

NIS 7., 8., 9. r.

Kostanjev piknik

22. 10. 2020

NIS

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

13. 1. 2021

PPVI III

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

14. 1. 2021

PPVI I

Zdravstvena in zobozdravstvena
vzgoja

15. 1. 2021

PPVI II

Urejanje okolice šole in sajenje
drevesa

21. 5. 2021

PPVI II

Onesnaženost rek

28. 5. 2021

NIS 1.–8. r., PPVI

Travnik

2. 6. 2021

PPVI III

Obkolpske znamenitosti v Vinici

14. 6. 2021

PPVI IV, V
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Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Naslov

Datum

Udeleženci

Pohod

3. 9. 2020

NIS, PPVI

Ekološki športni dan

4. 1. 2021

NIS, PPVI

Zimski športni dan

2. 2. 2021

NIS, PPVI

Športni dan

9. 4. 2021

NIS, PPVI

Bled

16. 6. 2021

NIS (brez 9. r), PPVI

Poletni športni dan

9. 6. 2021

NIS 9. r.

Tehniški dnevi
Naslov

Datum

Udeleženci

Mavrične delavnice

4. 9. 2020

NIS

Vožnja z e-kolesi

24. 9. 2020

NIS 7., 8., 9. r.

Novoletna delavnica

4. 12. 2020

NIS

Praktično ustvarjanje

8. 4. 2021

NIS 8., 9. r.

Čistilna akcija

21. 4. 2021

NIS

Praktične delavnice

12. 5. 2021

NIS 8., 9. r.

Praktične delavnice

13. 5. 2021

NIS 8., 9. r.

Priprava na valeto

11. 6. 2021

NIS 8., 9. r.

Onesnaženost rek

28. 5. 2021

NIS 9. r.

S-Factor

27. 5. 2021

NIS 4., 5., 6., 8., 9. r.
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Delovni dnevi
Naslov

Datum

Udeleženci

Mavrične delavnice

4. 9. 2020

PPVI

Kostanjev piknik

22. 10. 2020

PPVI

Novoletna delavnica

4. 12. 2020

PPVI

Varno v prometu

4. 3. 2021

PPVI III

Čistilna akcija

21. 4. 2021

PPVI

Urejanje okolice šole in sajenje drevesa

21. 5. 2021

PPVI IV, V

S-Factor

27. 5. 2021

PPVI III, IV, V

Kolo

11. 6. 2021

PPVI III

Urejanje učilnice

23. 6. 2021

PPVI III
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INTERESNE DEJAVNOSTI

Pri interesnih dejavnostih učenci še dodatno razvijajo interese in pridobivajo izkušnje.
Na razpolago so imeli številne interesne dejavnosti z različnih področij. Zaradi dela na
daljavo in kasnejših ukrepov zaradi epidemije COVID-19 se večina interesnih dejavnosti
od novembra naprej ni izvajala oz. se je po povratku v šolo izvajala v omejeni obliki.

Interesna dejavnost

Realizacija
(ur)

Realizacija
(%)

Število
učencev

Gledališko-recitatorski krožek

2

13

6

Kuharski krožek

6

24

19

Novinarski krožek

1

6

8

Pravljični-dramski krožek

3

8

3

Lego krožek

5

17

25

11

9

CICI vesela šola

4

20

7

Vesela šola

2

17

5

Računalniški krožek

4

100

5

Pevski zbor

210

98

21

Glasbena terapija

10

100

5

Likovni krožek

4

7

12

Oblikovanje nakita

2

11

7

Kamišibaj

3

20

2

Glasbeni krožek

2

12

5

Šolski parlament

11

100

4

Glasbena skupina

1

3

2

Joga za otroke

4

100
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ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

V okviru šolske skupnosti je deloval otroški parlament. Glavna tema letošnjega
parlamenta se je nadaljevala iz prejšnjega šolskega leta, in sicer Moja poklicna prihodnost.
Letošnje šolsko leto je Otroški parlament prvič potekal preko spletne aplikacije Zoom.
Občinski parlament je potekal v sredo, 7. 4. 2021, udeležila sta se ga dva učenca, Simon
Škof in Tim Tudija. Regijski parlament pa je potekal v ponedeljek, 12. 4. 2021. Udeležil se
ga je učenec Tim Tudija.

10 ŠOLA V NARAVI

V šolskem letu 2020/2021 je šola v naravi potekala v CŠOD Radenci med 2. in 4. 6. 2021.
Šole v naravi se je udeležilo 21 učencev (NIS 5.–9. r in PPVI V). Spremljevalci so bili Tonja
Planinc (vodja), Nace Mirosavljević, Špela Radovič, Anže Weiss (spremljevalec za učenca
Alekseja B.) in Marko Tomašič (spremljevalec za učenca Črta S.).
12

11 TEKMOVANJA, NATEČAJI, NASTOPI

Zaradi razglašene epidemije je bila večina tekmovanj, natečajev in nastopov
odpovedanih (športna tekmovanja, tekmovanja v tehniki, revija pevskih zborov …).

Tekmovanje v matematiki: Računanje je igra
Na šoli smo 14. maja izvedli šolsko matematično tekmovanje Računanje je igra. Udeležili
so se ga najboljši mladi matematiki od 4. do 7. razreda (Kristian Mihelič, Sabina Matkovič,
Benjamin Šutej, Ana Hudorovac, Ajdin Šuvić in Roberta Hudak). Državno tekmovanje je
zaradi izrednih razmer odpadlo.

Natečaji, nastopi
Datum

Dejavnost

Vodja

22. 9. 2020

ENO dan sajenja dreves (ENO
TREE PLANTING DAY

Tonja Planinc, Urška Klobučar

6. 10. 2020

Kulturni program ob obisku
pisateljice Majde Koren

Tonja Planinc, Urška Klobučar

Fotografska delavnica

Andreja Schwenner

21. 10. 2020
Sodelujoča:
2. 10. 2020
Sodelujoča:

Tim Tudija, Simon Škof
39. slikarski Ex-tempore
Dolenjske in Bele krajine

Gaia Planinc, Žiga Hudorovac

21. 10. 2020

29. državna glasbena revija
“Zapojmo, zaigrajmo,
zaplešimo”

30. 10. 2020

Likovni natečaj Otroci za
varnost v prometu

19. 1. 2021

Andreja Schwenner

Likovni natečaj

Urška Klobučar
Tonja Planinc, Nace Mirosavljević,
Andreja Schwenner, Vesna Fabjan
Nace Mirosavljević
Andreja Schwenner

ob Doltarjevem letu
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Uvrstitev:
24. 12. 2020

11. 3. 2021
Uvrstitev:

20. 4. 2021
Sodelujoči
učenci:

3. mesto - Genta Aliti
Program ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
Likovni natečaj v okviru
projekta Tradicionalni
slovenski zajtrk

Tonja Planinc
Urška Klobučar

Andreja Schwenner

Najboljše likovno delo v kategoriji program z nižjim izobrazbenim
standardom - Dijana Žokvič

12 likovno srečanje
osnovnih šol s
prilagojenim
programom

Andreja Schwenner

Tim Tudija, Gaia Planinc, Roberta Hudak

23. 4. 2021

Prireditev ob zaključku
projekta Branje ne pozna meja
2021/Noč knjige 2021

Tonja Planinc

27. 5. 2021

S-Factor

Tonja Planinc, Andreja Schwenner,
Vlasta Lah

15. 6. 2021

Valeta

Tonja Planinc, Andreja Schwenner

Tonja Planinc
24. 6. 2021

Prireditev ob dnevu državnosti

Urška Klobučar, Vlasta Lah
Andreja Schwenner

19. 5. 2021
Uvrstitev:

3. 5. 2021

Likovni natečaj “Anica”

Andreja Schwenner,
Nace Mirosavljević

Dve nagradi Anica - Gaia Planinc, Nejc Moravec
Likovni natečaj “Evropa v
šoli”

Andreja Schwenner, Nace
Mirosavljević
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Uvrstitev:

Štiri posebna priznanja na državnem nivoju – Žiga Hudorovac, Ana
Hutar, Danijel Simić, Rok Perko

10. 6. 2021

ENOart mednarodni likovni
natečaj “Ogrožene živali”

Uvrstitev:

16. 6. 2021
Uvrstitev:

16. 6. 2021
Uvrstitev:

Nace Mirosavljević

3. mesto v kategoriji “srednja šola” s skupinskim izdelkom učencev
PPVI V
Likovni natečaj “Naša velika
imena”

Andreja Schwenner

Izmed desetih podeljenih nagrad prejeli pet nagrad: Danijel Simić, Teja
Štrekelj, Tina Mlakar, Klemen Hudorovac, Kristijan Barišič

Likovni natečaj “Fantastična
dediščina”

Andreja Schwenner

Najboljše likovno delo v kategoriji razredna stopnja - Rok Puhek

12 UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor se je redno, enkrat mesečno srečeval na pedagoških in ocenjevalnih sejah,
na katerih smo obravnavali aktualne strokovne, vzgojno-izobraževalne in specifične teme.
Spremljali smo uresničevanje LDN-ja in se dogovarjali na izvedbeni ravni. Učitelji so se
redno srečevali na strokovnih aktivih in oddelčnih učiteljskih zborih. V letošnjem šolskem
letu smo večino sej in sestankov izvedli v obliki videokonferenc.
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13 ŠOLSKI SKLAD

Predstavniki šolskega sklada so se sestali enkrat. Ugotovljeno je bilo, da je na dan 5. 7.
2021 1.557,81 € sredstev (v sklad so prispevali starši in učitelji z zbiranjem papirja,
kartuš in tonerjev). Do 150 € smo namenili za potrebe devetošolcev za valeto.

14 SVET STARŠEV

Svet staršev se je v letošnjem šolskem letu sestal trikrat (30. 9. 2020, 21. 4. 2021, 24. 8.
2021). Spremljal je izvajanje LDN in se aktivno vključeval v reševanje tekoče
problematike, povezane z neustreznimi prostorskimi pogoji in sanacijo prostorov bivšega
dijaškega doma.
Člani Sveta staršev so si ogledali morebitne nadomestne prostore in podali mnenje o
njihovi ustreznosti.
Svet staršev je dal soglasje k uporabi delovnih zvezkov in učbenikov.

15 SVET ŠOLE

V letošnjem šolskem letu se je Svet zavoda OŠ MŠN sestal na dveh rednih in dveh
korespondenčnih sejah. Na prvi redni seji, 30. 9. 2020, so člani sprejeli Poročilo ravnatelja
o realizaciji LDN 2019/20. Seznanjeni so bili tudi z LDN 2020/2021, s cenikom storitev
šole ter z Vzgojnim načrtom OŠ MŠN. Na drugi redni seji, 4. 3. 2021, je Svet sprejel Letno
poročilo za leto 2020 ter izvedel oceno delovne uspešnosti ravnatelja. Med 28. 6. in 30. 6.
2021 je potekala 1. korespondenčna seja, na kateri so člani Sveta zavoda OŠ MŠN sprejeli
Sklep o volitvah delavcev v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje (4 leta). 5. 7. 2021
so potekale volitve na katerih so izvoljeni sledeči delavci: Nina Aupič, Dijana Brinac, Nace
Mirosavljević, Klavdija Štrekelj Žalec in Jože Štukelj. Med 29. 6. in 5. 7. 2021 je potekala 2.
korespondenčna seja, na kateri je Svet sprejel program dela, finančni ter kadrovski načrt
za leto 2021.

16

16 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Delo šolske svetovalne službe je potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom šole ter
programskimi smernicami o delu svetovalne službe. Šolsko svetovalno delo sta opravljali
dve svetovalni delavki, ki sta v okviru svojega dela sodelovali in povezovali učence, starše
in učitelje. Njune naloge so bile svetovanje, usmerjanje in reševanje socialno-ekonomskih
problemov (urejanje subvencionirane šolske malice in kosila, nabava šolskih potrebščin
in oblek, urejanje botrstva …), vodenje karierne orientacije, skrb za organizacijo NPZ-ja.
Šolska svetovalna služba je uspešno sodelovala z zunanjimi institucijami (CSD Črnomelj
in CSD Metlika, ZD Črnomelj, ZD Metlika, VDC Črnomelj, belokranjski vrtci, ostale osnovne
in srednja šola, Policijska postaja Črnomelj in Metlika, društvo Sožitje, Društvo prijateljev
mladine Metlika, Rdeči križ, Rotary club Ljubljana in Bela krajina …).

17 ZDRAVSTVENO IN ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Na šoli so organizirani sistematski zdravniški in zobozdravniški pregledi v ZD Črnomelj.
Zdravniški pregledi in zobozdravstveni pregledi:

NIS

PPVI

10. 9. 2020

2., 3. razred

14. 1. 2021

PPVI I

Odpadel
zaradi
epidemije

4., 5. razred

13. 10. 2020

PPVI II

Odpadel
zaradi
epidemije

5. B razred

Odpadel

PPVI III

6. 10. 2020

6. razred

11. 1. 2021

PPVI IV

Odpadlo

7., 8. in 9. razred

14. 9. 2020

PPVI V
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18 ŠOLSKA LOGOPEDSKA SLUŽBA

V okviru logopedske službe je bilo vodenih 30 učencev OŠ Milke Šobar – Nataše, od tega
jih je bilo 20 deležnih različno intenzivnih obravnav. Pogostost logopedskih obravnav je
bila odvisna od govorno-jezikovnih težav posameznega otroka. Najpogosteje, večkrat na
teden, so bili obravnavani učenci do 3. razreda ter najmlajši učenci posebnega programa.
Večina ostalih učencev je imela redne tedenske obravnave, starejši učenci posebnega
programa in učenci višjih razredov NIS z raznimi govornimi specifikami pa občasne. Pri
nekaterih učencih posebnega programa gre za svetovanje strokovnim delavcem glede
dela z otrokom in ohranjanja komunikacijskih sposobnosti ali za spremljanje stanja
govora in jezika ter komunikacije.
Z večino obravnavanih učencev se je izvajalo tudi delo na daljavo preko videoklicev ob
prisotnosti staršev ali preko posredovanih navodil staršem.
V tem letu so komunikator Tobii za nadomestno komunikacijo pričeli uporabljati trije
učenci PPVI I: pri enem učencu se vsebina in tehnologija prilagaja novim spremenjenim
sposobnostim otroka, pri enem učencu se komunikator preko vodenja s pogledom na
novo uvaja, pri eni učenki se šele preizkuša zmožnost uporabe naprave Tobii I-12 s
programsko opremo Communicator 5 preko vodenja s pogledom za nadomestno
komunikacijo.
Skozi vse leto spremljamo in predstavljamo zainteresiranim posameznikom in strokovni
javnosti
tudi
lastno
aplikacijo
za
nadomestno
komunikacijo
MIKI
(http://mikikomunikator.splet.arnes.si/) in sodelujemo z logopedinjami otroškega
oddelka URI Soča ter logopedi ZD Novo mesto, logopedi Notranjske in jugovzhodne
Slovenije ter Društvom logopedov Slovenije.

19 FIZIOTERAPIJA IN KINEZIOTERAPIJA

Izvajanje fizioterapevtskih obravnav se je financiralo iz proračuna Občine Semič in
donatorskih sredstev. Fizioterapevtske obravnave je izvajala Zvonka Cerjanec.
V šolskem letu 2020/2021 se je izvajala tudi kinezioterapija v obsegu 3 ur na teden, skupaj
je bilo izvedeno 67 ur. Vključeni so bili 4 učenci PPVI in NIS. Namen terapij je bil dvig
motoričnih sposobnosti ter odprava gibalnih omejitev pri izbranih učencih.
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20 ŠOLSKA KNJIŽNICA

Delo knjižničarke je v tem letu opravljala Tina Kunič, in sicer s programom COBISS3.
Izvajala je 20 ur na teden, od tega je bilo 10 ur namenjenih izposoji, 1 ura izvedbi Bralne
značke, 2 uri učbeniškemu skladu, 2 uri projektom (Drugačne pravljice, Pravljični potujoči
kovček, Rastem s knjigo) ter 5 ur nakupu novega gradiva, postavitvi knjižničnega gradiva,
vodenju statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, izvajanju KIZ
(knjižnično-informacijska znanja), urejanju knjižnične zbirke, sodelovanju v projektih,
objavljanju na šolski spletni strani, skrbi za periodiko ...
Izvedeni projekti:
●

Bralna značka,

●

Mednarodni mesec šolskih knjižnic,

●

Izmenjava knjižnih kazalk,

●

Bralni maraton z obiskom pisateljice Majde Koren,

●

projekt Rastem s knjigo,

●

projekt Drugačne pravljice,

●

projekt Pravljični potujoči kovček,

●

Literarno-likovni natečaj Šolska knjižnica.

V knjižnici so se odvijale spodaj naštete dejavnosti:
Interno strokovno delo: vsebinsko izbiranje, naročanje in nabava knjig in revij,
računalniška obdelava knjižničnega gradiva, kronološko urejanje revij, saniranje
poškodovanih knjig. V letošnjem šolskem letu nam je uspelo naročiti kar nekaj novih knjig
ob sodelovanju s sodelavci.
Pedagoško delo: individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, motiviranje učencev za
obiskovanje knjižnice: nasveti, pomoč, priporočila pri iskanju literature za branje.
Bibliopedagoško delo z oddelki in s skupinami: ure knjižnično-informacijskih znanj,
ki jih je bilo zaradi koronavirusa v tem šolskem letu nekoliko manj oziroma so bile
prilagojene izrednim razmeram, sodelovanje pri različnih dejavnostih na šoli in
spremstvo učencev na dnevih dejavnosti, nadomeščanje odsotnih učiteljev, priprava
knjižnih ugank meseca in pravljic.
Učenci so imeli v času dela na daljavo možnost izposoje gradiv na šoli ob predhodnem
dogovoru s starši. Pri delu na daljavo je knjižničarka ustvarila stran na Padletu, kjer so
bile vsakodnevno naložene vsebine za učence, ustvarjen pa je bil tudi pravljični adventni
koledar, ki je bil dostopen na šolski spletni strani.
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Druge dejavnosti v knjižnici med letom:
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli: posveti o nakupu novosti za knjižnico,
pomoč učiteljem pri izboru gradiva za pouk, sodelovanje z učitelji ob pripravi seznamov
knjig za bralno značko in domače branje, sodelovanje na strokovnih, pedagoških in drugih
konferencah ter v strokovnih aktivih. V letošnjem šolskem letu je knjižnica dobila nove
prostore, in sicer v najvišjem nadstropju bivšega dijaškega doma. Knjižnica je sedaj
prostornejša, učenci pa imajo na voljo več prostora za iskanje gradiv ter branje. Je še
vedno v fazi urejanja in zato manjka še kar nekaj stvari (vreče za sedenje, napisi za knjižne
police, likovno urejanje pod okriljem učiteljice Andreje Schwenner … Aktivna in deloma
preurejena je bila tudi spletna stran šolske knjižnice http://zgodbe.splet.arnes.si/.
Učbeniški sklad:
Tina Kunič je bila tudi skrbnica učbeniškega sklada, opravila je vse naloge v skladu s
Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada in skrbela za nemoteno izposojo učbenikov
ter naročilo delovnih zvezkov, delovnih učbenikov, šolskih potrebščin in drugega učnega
gradiva. Bila je tudi koordinatorica bralne značke na šoli. Učbeniški sklad je za vse učence
brezplačen.
Stanje vsega knjižničnega gradiva v Cobiss na dan 29. 6. 2021:
Trenutno je v šolski knjižnici vpisanih 2162 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, od tega
1519 različnih naslovov. Vrednost zbirke je 11.215,64 €.
Stanje 2020/2021:
Oznake dobave:
●

Darilo: 34 enot

●

Nakup: 28 enot

●

Stari fond: 2

●

Vrednost zbirke: 595,63 €

●

Število vseh enot: 40

●

Število naslovov: 38

Stanje učbeniškega sklada v sistemu Cobiss3 29. 6. 2021:
● Vrednost zbirke: 3.275,10 €
● Število vseh enot: 581
● Število naslovov: 116
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21 ŠOLSKO GLASILO

Izšla je junijska številka šolskega glasila Zvončki, in sicer 24. 6. 2021 v e-obliki. Mentorica
glasila je bila Tonja Planinc, za likovno in grafično podobo je poskrbela Andreja
Schwenner, za računalniški prelom Tina Črnič. Učenci so v glasilu spoznali in tvorili
besedila, kot so anketa, intervju, reportaža … Tema številke je bila KNJIGA. Glasilo smo
postavili na splet in v lokalne novice (radio Odeon) ter kasneje natisnili v fizični obliki.

22 KOLESARSKI IZPIT

Kolesarskega izpita so se v letošnjem letu udeležili učenci 5. razreda. Kolesarski izpit je
obsegal priprave na teoretični izpit, ki so se izvajale v sklopu dodatnih ur ter v sklopu
pouka, kolesarski poligon, ki se je izvajal v okviru dneva dejavnosti (9. 4. 2021), priprave
na vožnjo po cestišču in izpitno vožnjo. Priprave na vožnjo po cestišču so se odvijale 20.
5. 2021, 9. 6. 2021 in 17. 6. 2021. Na ta dan je potekala tudi izpitna vožnja. Na kolesarski
izpit je bilo ob začetku šolskega leta prijavljenih 11 učencev. Teoretični izpit in kolesarski
poligon je uspešno opravilo 6 učencev. Izpitno vožnjo so uspešno opravili 4 učenci, ki so
tudi pridobili kolesarski izpit. Zaradi šolanja na daljavo ena učenka ni pristopila k
opravljanju izpita. Celoten proces usposabljanja je potekal pod vodstvom Naceta
Mirosavljevića. Pri posredovanju teoretičnih vsebin sta v sklopu pouka sodelovali tudi
Andreja Schwenner in Katja Štefanič. Pri pripravah na vožnjo po cestišču sta sodelovali
Dijana Brinac in Saša Schweiger. Kot članica komisije se je na izpitni vožnji vključila
Tadeja Malnarič Miketič.

23 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V šolskem letu 2020/21 se noben učenec iz 6. ali 9. razreda ni odločil za opravljanje NPZja.

24 SODELOVANJE S STARŠI

Na šoli dajemo sodelovanju s starši velik poudarek. Starše informiramo o zakonodaji,
pomagamo jim z nasveti glede njihovih pravic in pravic otrok, pomagamo jim pri
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premagovanju stisk in težav, informiramo jih o možnostih nadaljnjega poklicnega
izobraževanja, zaposlovanja in možnosti izobraževanja v obdobju odraslosti.
Letos tradicionalnega tretjega roditeljskega sestanka v obliki piknika s starši ni bilo zaradi
trenutnih razmer (epidemija COVID-19).

25 SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI

Na šoli se trudimo za čim boljše vključevanje v lokalno okolje. Redno in aktivno
sodelujemo z vrtci in osnovnimi šolami s področja Bele krajine, Srednjo šolo Črnomelj,
Zdravstvenim domom Črnomelj, CSD Črnomelj, CSD Metlika, DSO Črnomelj, Rdečim
križem Črnomelj, VDC Črnomelj, Knjižnico Črnomelj, Ambulanto za avtizem Ljubljana, RIC
Novo mesto, Zvezo Sožitje Ljubljana, ZRSŠ OE Novo mesto, Komisijo za usmerjanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami Novo mesto, Razvojno ambulanto ZD Novo mesto,
URI Soča, DPM Metlika …
Nadaljevali smo sodelovanje s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca,
Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
Tuzla, ŠOSO Ivo Lola Ribar Kraljevo, OŠ Voštarnica Zadar in Centrom za odgoj i
obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

26 NADALJNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Zaposleni so se izobraževali tekom celega šolskega leta. Izobraževanja so bila realizirana
v skladu s programom. Zbrana so v prilogi.

27 ODDAJA PROSTOROV

V šolskem letu 2020/2021 smo Društvu za razgibano življenje oddajali šolske prostore,
in sicer v mesecu septembru in oktobru 2020.

28 DONACIJE

V šolskem letu 2020/2021 smo zbrali 10.222 € donacij. Donacije smo porabili za
organizacijo, izvedbo in promocijo S-factorja (majice, obeski, material za izdelavo brošk,
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nagrade …) ter nakup didaktičnih pripomočkov (senzorične pripomočke, komora, zibka
za telo, stiskalnik …).

Poleg tega smo zbrali tudi donacije v materialni obliki (nagrade za S-factor, računalniška
oprema, domine …) in sicer v vrednosti 2.481 €.

DONATOR

ZNESEK v €

Sigma Pro d.o.o.

160,00

Šikonja Dario s.p.

200,00

Rems Tapetništvo, Andrej Rems s.p.

200,00
1.000,00

A-Sprint storitve, prevozi in trgovina, d.o.o.
Roman Pezdirc

20,00

Helena Žvab

30,00

Renata Butala

280,00

Darko Vladič

150,00

Polona Godina Mavrič

150,00

Rotary klub Ljubljana

1.500,00

Igor Jakovac

500,00

Kip Kop trgovina in storitve d.o.o. Gradac

100,00

Anton Slanc

50,00

Avtohiša Vrtin d.o.o.

100,00

Ikebana Brinc d.o.o.

100,00

Bent Excellent d.o.o.

100,00
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Medic Sistemi d.o.o.

200,00

Zlatko Radman

100,00

Računovodstvo D&D d.o.o.

30,00

AGM Starešinič avtoprevozi, gradbeništvo in mehanizacija
d.o.o.

100,00

Son d.o.o.

50,00

Lekarna Vrščaj

200,00

Elektro Ljubljana d. d.

100,00

Suprima d.o.o.

100,00

Škrinjar Uroš s.p.

100,00

NBM trženje, inženiring, proizvodnja d.o.o.

100,00

Kolpa d.d.

150,00

Elmeks d.o.o.

100,00

Polycom Škofja Loka d.o.o.

200,00

Lagea d.o.o.

100,00

Igor Joh

100,00

Tejani, Teja Perjet d.o.o.

50,00

Strojplast d.o.o. Semič

150,00

Servis Vako, servis in montaža hladilne tehnike d.o.o.

100,00

Kristjan Žalec

20,00

Elektroinštalaterstvo Vranič, Robert Vranič s.p.

50,00

Esol lesna predelava d.o.o.

200,00
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Polonca Šutej

20,00

Promigra d.o.o.

100,00

Skušek Henrik Bojan

50,00

Katja Požek

10,00

Danijela Svetič

20,00

Akrapovič d. d.

500,00

Maša Huskić

70,00

Mbgrad, gradbeništvo, inženiring in nadzor Boštjan
Majerle s.p.

100,00

Anja Horjak

15,00

Vzajemna d.v.z.

200,00

Kambič laboratorijska oprema d.o.o.

150,00

Krka d.d.

400,00

Željana Peulić

67,00

Nova Kbm d.d.

30,00

Mušič Alenka s.p.

50,00

Različni donatorji za broške S-faktor

1.500,00

SKUPAJ

10.222,00

OCENJENA VREDNOST

DONATOR
Vinko Kukman

Lesene domine

50 €

Brigita Starešinič

35 kom pralne maske

70 €

Modra zavarovalnica

Računalniška oprema

75 €
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Duh časa – društvo za
trajnostni razvoj

Računalniška oprema

120 €

BSH do.o.o

3× gospodinjski aparati

300 €

TOPDOM

Barva za opesk

300 €

KVANT D.O.O

Kitara

300 €

Ric Bela Krajina

Bon za ogled krajinskega parka
Lahinja

300 €

BSH do.o.o

3× mali gospodinjski aparati

350 €

KOLPA ADVENTURE

Boni za rafting in kanuje

626 €

SKUPAJ

---

2481

29 INVESTICIJE IN NAKUPI OPREME

V šolskem letu 2020/2021 je Občina Črnomelj financirala izdelavo pohištva za razrede,
nakup multifunkcijske naprave, profesionalnega pomivalnega stroja za razdelilno
kuhinjo, kovinske arhivske omare, stroja za ribanje tal, sušilnega stroja, bojlerjev in
montažo le-teh, financirala je ureditev električne napeljave in odpravo pomanjkljivosti,
pleskanje in polaganje talnih oblog v vrednosti 21.959,79 €.
Preko projekta Nakup IKT opreme SIO – 2020 (evropski strukturni skladi) smo kupili dva
prenosnika v vrednosti 1.280,00 €.
V okviru projekta PDU smo kupili vrtno orodje in semena.

30 PRAKSA

Na tritedenski praksi v 2., 3. razredu je bila Eva Bobnar, študentka specialne in
rehabilitacijske pedagogike. Seznanila se je tudi z delom v drugih razredih NIS-a.
V PPVI sta bili na dvotedenski praksi študentki specialne in rehabilitacijske pedagogike
Nika Špehar in Veronika Špringer.

31 PROJEKTI, V KATERIH SODELUJEMO
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● Bralni projekt Pravljični potujoči kovček
Vodje: Monika Mihelič, Nina Bahor, Agota Petric
Koordinator: Tina Kunič
Vključeni učenci: PPVI I, 2., 3. razred NIS
Splošna knjižnica Črnomelj nam je tudi letos posodila kovčke z bralnim gradivom, ki so
potovali med najmlajšimi bralci. Učenci so ponovno skupaj s starši prebirali knjige, se
igrali igre iz kovčka in v zvezek risali oz. zapisovali svoja doživetja ob branju zgodb.
Zaključek je letos potekal nekoliko drugače. Vsi učenci, ki so sodelovali v projektu, so
zaključno predstavo spremljali preko spletne povezave.

● Bralni projekt Drugačne pravljice
Vodja: Tina Kunič
Vključeni učenci: PPVI II, III, IV, V
V sodelovanju s Knjižnico Črnomelj so se navadno učenci mesečno srečevali s
knjižničarkama. Letos to ni bilo možno v celoti izpeljati zaradi epidemije. Učenci so bili
razdeljeni v 4 skupine zaradi epidemioloških razmer, ki niso dopuščale več kot 10
udeležencev v istem prostoru. Realizirane so bile 3 ure, zaradi česar vsi učenci niso uspeli
priti na vrsto. Na koncu je bila izvedena zaključna prireditev na športnem igrišču, kjer sta
knjižničarki Danijela Žunič in Tanja Podržaj prebrali pravljico in pripravili športne igre.

● Bralni maraton
Vodja: Tina Kunič
Vključeni učenci: NIS, PPVI
V torek, 6. 10. 2020, se je na šoli odvijal bralni maraton. V okviru maratona je vsak
razred prebral izbrano knjigo Majde Koren in se o prebrani zgodbi tudi pogovoril. Na ta
način so se učenci pripravili na pisateljičin obisk, ki je sledil. Pisateljica je predstavila
svojo spletno stran in prebrala nekaj svojih zgodb. Na koncu pa je gospa Majda podelila
še 2 nagradni knjigi našima najbolj pridnima bralkama.

● Bralni projekt Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice
Vodja: Tonja Planinc
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. r NIS, PPVI IV, V
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Učenci OŠ Milke Šobar – Nataše so se že šesto leto zapored udeležili mednarodnega
projekta Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice, v katerem več kot uspešno
sodelujemo s Centrom za odgoj in obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca. Letošnje leto
smo se v projekt vključili z branjem mladinske povesti Ratka Bjelčića Mali dnevnik velike
ljubezni in pravljico Sanje Pilić Ostržek. V projekt so bili vključeni učenci od 7. do 9.
razreda NIS ter PPVI IV, V.
V petek, 23. aprila 2021, so se učenci udeležili zaključnega srečanja projekta Branje ne
pozna meja. Dan smo izbrali namerno, saj smo tako hkrati obeležili tudi svetovni dan
knjige. Srečanje je potekalo preko aplikacije ZOOM. Skupaj z dolgoletnimi prijatelji iz
Karlovca smo na srečanje povabili tudi učence in knjižničarko iz Centra za odgoj i
obrazovanje Vladimir Špoljarić iz Varaždina. Naši učenci so hrvaške kolege pogostili in
pripravili krajši video kulturni program.
● Projekt Rastem s knjigo
Vodja: Tina Kunič
Vključeni učenci: 7., 8., 9. razred
Učenci 7., 8. in 9. razreda so se odpravili na ogled Knjižnice Črnomelj, kjer jih je pričakala
knjižničarka Jožica Žunič. Predstavila je projekt Rastem s knjigo, ki je nacionalni projekt
spodbujanja bralne kulture. Letošnja knjiga projekta je Kako dolg je čas pisatelja Mateta
Dolenca, ki so jo učenci v sklopu projekta prejeli v dar. Knjižničarka je učencem
predstavila letošnjo knjigo, knjižnico in delo v njej. Povedala je tudi na kakšen način se
lahko učenci vpišejo v knjižnico in kaj vse članstvo v njej nudi. Učenci so si ogledali tudi
šolsko knjižnico, ki je bila v letošnjem šolskem letu premeščena in obnovljena, ter
razstavo z novim knjižničnim gradivom. Na srečanja so prebirali knjigo po odlomkih, se o
njej pogovorili in za zaključek so si še ogledali kratki animirani film Potovanje na ladji
Beagle - Ljubezen galapaške želve. Na zadnjem srečanju pa so izpolnili še anketo o
sodelovanju in končanem projektu.
● Mednarodni mesec šolskih knjižnic in nacionalna izmenjava knjižnih kazalk
Vodja: Tina Kunič
Vključeni učenci: NIS, PPVI
Knjižnica se že leta trudi približati svoje knjižnične storitve učencem ter strokovnim
delavcem šole na čim bolj zanimiv način. Da le-ti ne bi pozabili na knjižnico, je potrebno
imeti veliko zanimivih idej in te kasneje tudi uresničiti. Tako šola že več let sodeluje pri
Mednarodnem mesecu šolskih knjižnic. Za šolsko leto 2020/2021 se je nabralo veliko idej
in načrtov, nekaterih pa žal ni bilo možno izvesti, bodisi zaradi premalo časa bodisi zaradi
epidemioloških razmer COVID-19. V sklopu projekta je bil izveden 1. bralni maraton z
obiskom pisateljice Majde Koren, obisk Knjižnice Črnomelj, selitev šolske knjižnice,
literarno-likovni natečaj Šolska knjižnica in nacionalna izmenjava knjižnih kazalk. Pri
temu projektu je bila OŠ Milke Šobar – Nataše povezana z OŠ 27. julija Kamnik. Učenci
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obeh šol so izdelali knjižne kazalke na temo pomlad in si jih izmenjali. Knjižne kazalke so
ob zaključku šolskega leta prejeli učenci treh razredov.

● Šolska shema sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov
Vodja: Martina Bahor
Vključeni učenci: 1.−9. razreda NIS ter PPVI I−V
Šolska shema je projekt financiran s strani Evropske unije. Tekom leta je bil učencem
večkrat razdeljen dodaten obrok sadja ali zelenjave integrirane ali biološke pridelave ter
obrok mleka ali mlečnega izdelka. V okviru projekta smo učence izobraževali tekom ur ID
Kuharski krožek in vsebine poudarjali pri urah naravoslovja in gospodinjstva.
● Tradicionalni slovenski zajtrk
Vodja: Martina Bahor
Vključeni učenci: 1.−9. razreda NIS ter PPVI I−V
Tradicionalni slovenski zajtrk je projekt, ki ga na šoli izvajamo že vrsto let. V letošnjem
šolskem letu je bil organiziran na daljavo v okviru različnih dejavnosti 20. 11. 2020. Na
daljavo so učenci od doma zaužili živila, ki sestavljajo tradicionalni slovenski zajtrk, nato
pa preko ogleda različnih filmov in likovnega ustvarjanja izražali, kako sami doživljajo ta
dogodek. Tradicionalni slovenski zajtrk smo ponovno izvedli 11. 6. 2021, kjer so učenci v
jutranjih urah pojedli tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je ozaveščanje o
prednostih lokalno pridelanih živil.

● Šolski ekovrtovi
Vodja: Martina Bahor
Vključeni učenci: 7.−9. razreda NIS
Šolski ekovrt je projekt, ki je sodoben, učinkovit učni in vzgojni pripomoček. V projektu se
osredotočamo na globalno problematiko kmetijstva in prehrane, ki sta visoko med
globalnimi cilji trajnostnega razvoja. Otrokom in mladim omogoča celostne izkušnje prek
neposrednega stika in dela z naravo. Učenci skozi celotno leto skrbijo za ekovrt. To
pomeni, da v jesenskem času pobirajo pridelke, odstranijo travno rušo, v spomladanskem
času pa pripravljajo na zasaditev. Pri tem upoštevajo uporabo ekovrtnin in eko sredstev.
● Kuhna pa to
Vodja: Martina Bahor
Vključeni učenci: 7.−9. razreda NIS
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Želja ali namen projekta je oplemenititi in nadgraditi enodnevno aktivnost Slovenski
tradicionalni zajtrk in ga v skladu z načinom motivacije mladostnikov približati
ozaveščanju vseh vpletenih (osnovnošolcev, šolskih kuhinj, učiteljev, staršev ter
posledično vse populacije), podati osnovnošolskim učencem razumljive in praktične
razloge, vzroke in posledice uživanja zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov šolski in
siceršnji vsakdan, kot samoumeven način prehranjevanja. Učenci so bili v šolskem letu
2020/2021 prvič vključeni v omenjeni projekt. Zaradi dela na daljavo je bilo delo do
spomladanskih mesecev onemogočeno, zato so prvič zavihali rokave v kuhinji 18. 5. 2021,
ko so pripravljali tradicionalno belokranjsko šaro in belokranjsko povitico. 23. 6. 2021 so
se udeležili zaključnega dogodka v okviru projekta v Novem mestu pred trgovino
Interspar, kjer so pripravljali belokranjsko cvrtje. Tako so predstavili belokranjsko
tradicijo širši javnosti.
● Pirati plastike - dajmo EVROPA!
Vodja: Martina Bahor
Vključeni učenci: 4.−9. razreda NIS
V letošnjem šolskem letu smo učence vključili tudi v projekt Pirati plastike, katerega
namen je ozaveščanje ljudi o pomembnosti rek kot skupnih življenjskih žil ter o varstvu
naših naravnih virov. Tako so učenci v petek, 28. 5. 2021, raziskovali mikroplastiko v reki
Lahinji ter ugotavljali onesnaženost z makroplastiko v njeni okolici. S svojimi izsledki
raziskave bodo pomagali znanstvenikom pri ugotovitvah, kako onesnažene so v resnici
reke.

● Projekt Pasavček
Vodja: Nace Mirosavljević
Vključeni učenci: 2., 3. razreda NIS in II.–IV. stopnja PPVI
V šolskem letu 2020/21 je OŠ Milke Šobar – Nataše že četrto leto aktivno sodelovala v
projektu Pasavček. Primarno so bili vključeni učenci 2. in 3. razreda NIS ter učenci PPVI,
ki obiskujejo II., III. in IV. stopnjo. Vse učence smo zaradi majhnega števila prijavili kot
enotno skupino, ki šteje štiriindvajset učencev. Seveda smo zaradi interesa učencev ter
navezave vsebin na učne načrte (zlasti PPVI) naknadno pri posameznih dejavnostih
vključili tudi učence višjih razredov/stopenj. Z izvedbo projekta smo pričeli v mesecu
novembru, z večino projektnih aktivnosti smo zaključili v aprilu, nekaj pa smo jih , zaradi
vremena, zaključili v maju. Zaradi izredne epidemioloških razmer smo prilagodili vsebine
in dejavnosti. Omejevali smo se na aktivnosti, ki ne predvidevajo stikov z zunanjimi
institucijami in osebami (policija), veliko dejavnosti pa smo izvedli tudi na daljavo. Namen
vseh izpeljanih projektnih aktivnosti je bil spodbujanje učencev k odgovornem ravnanju
v prometu. Učence smo preko različnih oblik in metod dela navajali na samostojnost in
odgovornost. Veliko dejavnosti je temeljilo na izkustvenem učenju, kar se je v preteklih
letih, pa tudi letos, izkazalo kot uspešno. Učenci so preko športnih, likovnih in drugih
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poučnih aktivnosti spoznavali prometno signalizacijo, pravila varnega vedenja ob cestnih
površinah, pomen in pravilno uporabo varnostnega pasu v avtomobilu ter osnove varne
vožnje s kolesom.

● PROGRAM Zlati sonček (projekt Šport mladih)
Vodja: Nina Bahor
Vključeni učenci: učenci 2. in 3. razreda NIS
V šolskem letu 2020/21 smo prvič sodelovali v športnem programu Zlati sonček, ki je
namenjen najmlajšim v starosti od 6 do 8 let. Program učence spodbuja k razvoju gibalnih
sposobnosti in spretnosti na različnih področjih. Skozi celotno šolsko leto smo v sklopu
pouka pri športu in športnih dnevih izvajali B program (za 1. razred). Zahtevnost nalog
smo prilagajali posameznikom, da so dosegli uspeh v okviru svojih sposobnosti. Ob koncu
šolskega leta so učenci za izkazan trud in napredek prejeli diplome in male zlate medalje.
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● Mednarodni festival “Igraj se z mano”
Vodji: Nina Bahor, Katja Bahor
Povezovanje skozi igro je vodilno načelo dogodkov mednarodnega festivalskega leta Igraj
se z mano, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med
otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo
vseh generacij.
Vsako leto OŠ Milke Šobar – Nataše kot regionalni izvajalec za Dolenjsko in Belo krajino
izvede festival tudi v Beli krajini in k druženju skozi igro povabi Belokranjce vseh
generacij ter goste iz tujine. V letošnjem letu je bil zaradi izrednih razmer festival na
državnem nivoju izveden v obliki dogodkov na spletu. Naša šola se je skozi več dni
trajajoče spletne dogodke predstavljala s predstavitvijo mednarodnega festivala videov
S-Factor in najboljših videov, ki so jih v okviru festivala v letu 2021 soustvarili učenci
ustanov za osebe s posebnimi potrebami iz Slovenije in tujine.
● Mednarodni festival videov S-Factor 2021
Vodja: Vlasta Lah
Vključeni učenci: 1.–9. razred, PPVI I–V
V šolskem letu 2020/2021 je OŠ Milke Šobar – Nataše že četrtič zelo uspešno organizirala
mednarodni festival S-factor. Začeli smo že jeseni z objavo razpisa in zbiranjem prijav. Za
strokovne delavce vključenih ustanov smo nato v januarju pripravili spletni posvet, kjer
so udeleženci dobili informacije o projektu in navodila za delo v naslednjih mesecih ter
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izmenjali izkušnje o sodelovanju v prejšnjih letih. Pripravili smo tudi predavanje
“Praktični pristopi ustvarjanja in snemanja besedil, glasbe in videa z otroki s posebnimi
potrebami v mednarodnem projektu Video S-factor”, ki ga je izvedel dr. Vojko Veršnik.
Vsaka od udeleženih ustanov je nato v spomladanskih mesecih pripravila triminutni
glasbeni video, pri izdelavi katerega – ideji, snemanju, igranju – sodelujejo otroci s
posebnimi potrebami. V maju je potekalo glasovanje za najboljši video v okviru
sodelujočih šol, kjer so posebej glasovali učenci in drugi zaposleni, glasove je oddala
strokovna žirija festivala, preko spletnega portala smo zbirali tudi glasove širše javnosti
(blizu 8000 glasov). Preko promocije festivala na družabnih omrežjih ter z idejo
mavričnih brošk kot znakom podpore S-Factorju smo postali prepoznavnejši v lokalnem
okolju in širše po Sloveniji in festival dvignili na še višji nivo. Podprli so nas znani športniki
in kolektivi zdravstvenih domov, policije, vrtca, občine, šol … Prireditev, ki smo jo vseeno
izpeljali v živo, vendar preko spleta, je vodil Robert Erjavec. Na Zoomu se nam je
pridružilo okrog 500 učencev, učiteljev in drugih gostov, sodelujoči videi letošnjega SFactorja pa so samo med 10. in 27. majem presegli 33.000 ogledov. Uspešni smo bili tudi
kot šola udeleženka – dosegli smo 2. mesto. Letošnji festival je združil strokovne delavce
in učence ter mladostnike iz 19 ustanov za osebe s posebnimi potrebami iz Slovenije in
tujine. Sodelovalo je 13 slovenskih in 6 tujih šol: Tretja OŠ Slovenj Gradec, Slovenj Gradec,
(1. mesto in najboljši video po izboru učencev), OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj, (2.
mesto), OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, (3. mesto),
Osnovna škola Voštarnica – Zadar, Hrvaška, (najbolj inkluziven video), OŠ dr. Slavka
Gruma, Zagorje ob Savi, (najbolj mavričen video), Center Janeza Levca, Ljubljana, OE
Levstikov trg, (najbolj umetniški video), OŠ Stanka Vraza Ormož, Ormož, (posebna
nagrada žirije za najbolj izpoveden video), CIRIUS Vipava, Vipava, OŠ dr. Ljudevita Pivka,
Ptuj, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Krško, OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto, OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer podružnica OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, Ljutomer, OŠ Ljubo Šercer,
Kočevje, OŠ Tončke Čeč, Trbovlje, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac,
Hrvaška, Centar za odgoj i obrazovanje, Varaždin, Hrvaška, Schulzentrum Hans Sachs
Volksschule und Allgemeine Sonderschule, Avstrija, Zavod za odgoj i obrazovanje osoba
sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Bosna in Hercegovina. V strokovni
žiriji festivala so sodelovala znana imena s področja filma, umetnosti, glasbe in
izobraževanja: Janez Jaka Pucihar, urednik, glasbenik, režiser in rotarijec, Maja Weiss,
filmska scenaristka, režiserka, producentka, pedagoginja, Gregor Pečan, predsednik
Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Irena
Plut, direktorica KC Semič, Robert Lozar, akademski slikar, samostojni ustvarjalec na
področju kulture, Mojca Lipec - Stopar, profesorica defektologije, visokošolska učiteljica
na PeF Ljubljana, Paul Oxborough, kreativni direktor organizacije Momentum World, dr.
Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje - zveze društev za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Slovenije, Nejc Mihelič, študent 2. letnika Višje strokovne šole smer
medijska produkcija Novo mesto.

● Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU)
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Vodja in mentor: Nina Aupič
Mentorica: Martina Bahor
Vključeni učenci: Ana Hutar, Anja Papa, Črt Starašinič, Nejc Moravec, Tim Tudija, Simon
Škof
V okviru Modula 1 smo evalvirali obstoječe Življenjske načrte in skupaj z učenci tvorili
nove. Reševali smo vprašalnike namenjene evalvaciji projekta. V okviru Modula 3 −
Sodelovanje v obrtnih storitvah nismo izvajali del izven zavoda. Kolikor smo lahko, smo z
delom nadaljevali na daljavo ali, ob povratku v šolske klopi, znotraj zavoda. V okviru
Modula 5 − Pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo in gospodinjska opravila je delo
potekalo na šoli ali v njeni bližini. V okviru dela na daljavo so učenci v skladu z navodili
dela opravljali doma in jih skrbno zapisovali v Dnevnik opravil. Na daljavo so učenci doma
zasadili ter skrbeli za svoje sadike zelenjave ali zelišč. Nato pa jih posadili na domači vrt.
Urejali so cvetlično gredo, zeliščno gredo in skrbeli za šolski vrt.
Projekt Program dodatnega usposabljanja PDU je sofinanciran iz strani Republike
Slovenije in Evropskega socialnega sklada.

33 STROKOVNI CENTER

Projekt Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami je bil zaključen 30. 9. 2020. Od začetka delovanja (april 2017) je bilo v
dejavnosti vključenih več kot 300 otrok oz. učencev in preko 200 družin. Sodelovali smo
z večino šol in vrtcev v okolju. Po zaključku projekta so zaposleni delo nadaljevali v
oddelkih šole.

34 SVETOVALNICA

Svetovalnica je v šolskem letu 2020/21 delovala od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021
s prekinitvijo od 9. novembra 2020 do 8. marca 2021 zaradi izrednih razmer v državi, ki
so bile posledica stanja epidemije COVID-19. Delovala je na lokacijah v Črnomlju, Semiču
in Podzemlju. V Svetovalnici so delovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, logoped,
socialni pedagoginji in fizioterapevtka, ki so aktivno sodelovali s psihologinjo iz ZD
Črnomelj. Strokovnjaki so nudili pomoč tako otrokom in njihovim staršem kot tudi
učiteljem in vzgojiteljem ter ostalim strokovnim delavcem v vrtcih in osnovnih šolah v
Beli krajini. Po potrebi so za otroka napisali priporočila, ki so jih poslali strokovnim
delavcem, ki delajo z otrokom ter poročila zunanje institucije za potrebe usmerjanja. V
okviru Svetovalnice sta bili na dveh osnovnih šolah izvedeni 2 predavanji za strokovne
delavce oz. starše. Od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021 je Svetovalnico obiskalo 52
otrok in staršev iz občin Črnomelj (30), Metlika (12) in Semič (10). 29 otrok je bilo
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deležnih specialno pedagoške obravnave, 19 otrok je potrebovalo storitve logopeda, 2
otroka pa storitev socialnega pedagoga. Z dvema otrokoma smo izvedli treninge s
sistemom Play Attention. Skupaj je bilo izvedenih 139 obravnav.Nekateri otroci so bili v
Svetovalnici obravnavani večkrat in pri več strokovnjakih. Za 19 otrok smo napisali
poročilo za začetek postopka usmerjanja. V Svetovalnici so v šolskem letu 2020/21 delali:
Nina Aupič, Bjanka Bogovac, Dijana Brinac, Tadeja Malnarič Miketič, Monika Mihelič, Maja
Rakar, Judita Rupnik, Saša Schweiger, Vlasta Lah, Jana Vranešič, Mateja Švegelj, Agota
Petric, Nina Bahor, Špela Radovič in Zvonka Cerjanec.

35 KULTURNA ŠOLA

OŠ Milke Šobar – Nataše je s posredovano pozivno dokumentacijo in razpisnimi pogoji
zadostila vsem kvantitativnim in kvalitativnim kriterijem, ki jih je preučila 7-članska
strokovna komisija JSKD za obdobje zadnjih 5 let in si tako pridobila naziv “Kulturna šola
2017” za obdobje 2017–2022.

36 VOKALNA SKUPINA DEVOJKE

Letošnje šolsko leto je prav tako delovala vokalna skupina Devojke, ki jo sestavljajo
zaposlene na OŠ MŠN (Vlasta Lah, Nina Aupič, Urška Klobučar, Katja Bahor, Nina Bahor,
Mateja Švegelj, Katja Štefanič, Tina Kunič, Klavdija Žalec Štrekelj, Špela Radovič in Tonja
Planinc). Zaradi epidemije večina vaj in nastopov ni bila izvedenih.

37 NAGRADE UČENCEV

Ravnatelj je konec junija na nagradni izlet na reko Kolpo odpeljal šest učencev, ki so se v
šolskem letu 2020/2021 najbolj izkazali z lepim odnosom do učencev in učiteljev,
predstavljali šolo na prireditvah, tekmovanjih in projektih.
Nagrajeni učenci: Tim Tudija, Simon Škof, Gaia Planinc, Rok Puhek, Rok Perko in Ana
Hutar

Ravnateljeve pohvale ob koncu leta:
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● učenci 7., 8. in 9. razreda,
● David Hudorovac,
● Tim Tudija,
● Ajdin Šuvić,
● Kristian Mihelič,
● Viktorija Šimec,
● Žiga Hudorovac,
● Teja Štrekelj.

38 SAMOEVALVACIJA

Zaradi epidemioloških razmer, ki so nas spremljale v šolskem letu 2020/21, je strokovna
skupina za samoevalvacijo raziskovala potek in problematiko pouka na daljavo. Preko akcijske
raziskave je strokovna skupina podrobneje opredelila probleme, s katerimi so se soočali
strokovni delavci, ki so izvajali pouk na daljavo. Želeni podatki so bili pridobljeni preko
anketnega vprašalnika. Sodelovalo je 25 anketirancev. Osrednji namen raziskave je bila
evalvacija obstoječega stanja in oblikovanje predlogov za izboljšanje izvajanja pouka na
daljavo v primeru, da nas ta ponovno doleti.
Strokovno skupino so sestavljali Matjaž Barič, Nace Mirosavljević, Jana Vranešič in Mateja
Švegelj.
39 DRUGO

Letošnje leto je bilo zaradi virusa COVID-19 specifično, saj smo del šolskega leta izvajali
pouk na daljavo (9. 11. 2020–5.1.2021). Pri delu na daljavo smo se naslanjali na izkušnje
preteklega šolskega leta, a kljub temu je bilo zaradi specifike naših učencev delo zahtevno.
Uporabljali smo spletne učilnice, video pouk in šolske spletne strani ter video vsebine. Ker
pa veliko naših učencev nima računalnikov, so učitelji morali pripraviti tudi veliko
materiala v pisni obliki (pošta, neposredna dostava na dom, prevzem materiala na šoli).
Učitelji so preko telefonov, MMS in SMS sporočil vodili učence pri delu na daljavo in
svetovali staršem pri domačem delu.
Šolsko leto smo po 5. 1. 2021 nadaljevali v prostorih šole ob upoštevanju higienskih
priporočil NIJZ (umivanje in razkuževanje rok, izvajanje pouka v »mehurčkih«, upoštevali
smo fizično razdaljo, učenci so bili večino časa v razredih oz. smo pouk izvajali zunaj,
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kosilo smo imeli na matični šoli, delavci šole in učenci so nosili zaščitne maske, staršem in
obiskovalcem ni bil dovoljen vstop v šolo …).
Tudi v tem času so nekateri razredi imeli pouk na daljavo zaradi priporočenih karanten.
V primeru suma na okužbo oz. potrjene okužbe so bili zaposleni in učenci, ki so bili v stiku
z okuženo osebo, napoteni v karanteno.
Pohvaliti moram strokovne delavce, starše in učence, saj so kljub težkim razmeram,
strokovno in z veliko mero empatije uresničevali vzgojno-izobraževalne cilje in uspešno
zaključili šolsko leto.

Črnomelj, 31. 8. 2021

Matjaž Barič, ravnatelj
prof. def.
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