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1. UVOD 

 
Program dela OŠ Milke Šobar – Nataše je poslovni načrt zavoda za obdobje od 1. 

januarja do 31. decembra. 

 

Program dela je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni šoli Zakonom o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda OŠ MŠN Črnomelj in ostalimi zakonskimi in podzakonskimi 

akti s področja vzgoje in izobraževanja.  

 

V skladu z 58. členom ZIPRS2021 zavod pripravi program dela, finančni in kadrovski 

načrt. Dokumente potrdi svet zavoda. Zavod, katerega ustanovitelj je občina, mora 

dokumente uskladiti z ustanoviteljem. 

 

2. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 

2.1 Poslanstvo zavoda  

 
Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj je v zadnjih dvajsetih letih deležna 

številnih sprememb v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.  

 

Delo na osnovni šoli Milke Šobar – Nataše Črnomelj temelji na kvalitetnem vzgojno- 

izobraževalnem delu. Na osnovi lastnega znanja, visoke strokovne avtoritete ter s 

hkratnim upoštevanjem bogatega pedagoškega izročila ter temeljnih človekovih in 

otrokovih pravic si strokovni delavci prizadevamo za kakovostno in profesionalno 

udejanjanje vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami. 

 

Pri našem delu nas zavezuje etični kodeks Društva specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije, Ustava RS, 39. člen (Ur. l. RS/I, št. 33-1409/91), Zakon o 

ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov (Ur. l. št. 37/28) in Konvencija o otrokovih 

pravicah (št. 44/25) ter splošne in posebne zakonodajne določbe. 
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2.2 Vizija zavoda 

S pozitivno energijo, spoštovanjem in strokovnim delom premagajmo ovire in težave 

na poti do "sončnega" cilja - celovitega razvoja na vseh področjih otrokovega 

funkcioniranja. 

3. PREDSTAVITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
ZAVODA 

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj je namenjena izobraževanju otrok in 

mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. Šola izvaja naslednje programe: 

 devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraževanja.  

 

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše izvaja tudi: 

 dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah v Beli krajini. 

 

V okviru šole deluje tudi Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše, ki pokriva 

območje občin Črnomelj, Metlika in Semič. 

3.1 Organizacijska shema 

 
Na OŠ Milke Šobar – Nataše je zaposlenih 50 delavcev (na dan 1. 2. 2022). Svoje 

delovne obveznosti dopolnjujeta kuhar v obsegu 0,15 DM in organizator prehrane v 

obsegu 0,02 DM z OŠ Loka Črnomelj. 

 

S SŠ Črnomelj sodelujemo pri dopolnjevanju delovne obveznosti zaposlenih. V obsegu 

6-ih pedagoških ur dopolnjuje učno obveznost učiteljica Vesna Fabjan in v obsegu 0,45 

DM knjižničarka Nevenka Dragovan Makovec.  

 

Šolo vodi ravnatelj Matjaž Barič. Ravnatelj v skladu z 49. člena ZOFVI. 
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Uradni naziv: OSNOVNA  ŠOLA  MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ 

Skrajšani naziv: OŠ MŠN ČRNOMELJ 

Naslov: Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj 

 

 

Tajništvo: 07 30 61 740  

Računovodstvo: 07 30 61 745 

Ravnatelj: 07 30 61 742 

Logopedinja: 07 30 61 749 

Svetovalna delavka: 07 30 61 748 

Fax: 07 30 61 747  

Spletna stran: www.osmsn.si 

 

 

E-pošta: os-msn-crnomelj@guest.arnes.si 

Facebook: www.facebook.com/osmsn.crnomelj 

Instagram: www.instagram.com/p/COYXaXVlwVT/?igshid=17ygtweg2zdnc 

Št. podračuna: 01217 - 6030688873 

Davčna številka: 15995615 

Matična številka: 5083729000  

 

http://www.osmsn.si/
mailto:os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
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SVET ŠOLE

Dijana Brinac, Nina Aupič, Klavdija Ž. Štrekelj, Nace Mirosavljevič, Jože Štukelj, Jože 
Vrščaj, Maja Matko, Bogomir Šutej, Nataša Radojčič, Jasna Banovec, Cvetka Aupič

RAVNATELJ/POMOČNICA RAVNATELJA

Matjaž Barič/Andreja Miketič

SVET STARŠEV

Tatjana Skube Starešinič, Jože Vrščaj, Renata Mihelič, Bogomir Šutej, Marina Hudak, 
Klaudia Matjašič, Kaja Gradišar, Željko Kosec, Branka Joh, Boris Ambrožič, Darja Hutar

STROKOVNI DELAVCI

UČITELJSKI ZBOR

Nejc Adelešič

Romana A. Kavčič

Nina Aupič

Katja Bahor

Nina Bahor

Nives Bradica

Dijana Brinac

Gea Gregorič

Ana Hanzelj

Tina Jakopič

Urška Klobučar

Nives Leščanec

Tadeja Malnarič Miketič

Monika Mihelič

Andreja Miketič

Nace Mirosavljević

Anita Peršič

Tonja Planinc Pupič

Špela Radovič

Maja Rakar

Judita Rupnik

Saša Schweiger

Andreja Schwenner

Ana Strmec

Mateja Švegelj

Jana Vranešič

DRUGI 
STROKOVNI 

DELAVCI

LOGOPEDSKA 
AMBULANTA

Vlasta Lah

SVETOVALNA 
SLUŽBA

Klavdija Štrekelj Žalec

Mirjana Šikonja

ORGANIZATOR 
INFORMACIJSKE 

DEJAVNOSTI

Mitja Žlogar

KNJIŽNIČARKI

Tina Kunič

Nevenka Makovec 
Dragovan

ADMINISTRATIVNO 
TEHNIČNI DELAVCI

VARUHI/

SPREMLJEV

VARUHI

Renata Šujica

Dejan Kolenac

Maša Cerar

Bernardka Gortan

Maja Mihelić

Nastja Starič

SPREMLJEVALCI

Blaž Heij

Anita Štukelj

Mateja Šunjerga

Anže Weiss

ROMSKI 
POMOČNIK

Anita Grdešič

ADMINISTRACIJA

TAJNIK 

Jožica Lah

RAČUNOVODJA

Tanja Starašinič

TEH. DELAVCI

ČISTILKA

Jože Štukelj s.p.

Čistilni servis 
Beltane

Katja Jonke

VOZNIK/HIŠNIK

Jože Štukelj

Robert Strmec

GOSPODINJEC

Brigita Starešinič
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4. OPIS OKOLJA, V KATEREM ZAVOD DELUJE 

 

Šolo obiskujejo učenci in mladostniki s posebnimi potrebami s področja Bele krajine 

(občina Črnomelj, občina Metlika in občina Semič).  

 

Učenci se vključijo v ustrezni program šole na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda 

Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

 

Šola stoji v centru Črnomlja in ima nekaj specifik: 

Od 75 učencev, jih je kar 67 vozačev, kar pomeni, da imamo veliko dela z urejanjem 

prevozov, usklajevanjem interesnih dejavnosti …  

 

Za bolj kakovostno delo bi nujno potrebovali: 

- sanitarije za invalide, 

- dvigalo za osebe z motnjami v gibalnem razvoju, 

- jedilnico, 

- kabinete za individualno delo, 

- velike težave imamo tudi s prezračevanjem prostorov (vlaga, smrad, vročina).  

V prostorih dijaškega doma naj bi se do konca leta občina uredila učilnice, invalidske 

sanitarije, domska učilnica, vendar brez dvigala in prezračevanja. Posledično učenci z 

motnjami v gibalnem razvoju ne bodo imeli dostopa do šolske knjižnice.    

 

Smo tudi edina šola v občini Črnomelj, ki nima telovadnice in igral.  

 

Pouk izvajamo na treh lokacijah, kar pomeni dodatno obremenjenost učencev in 

zaposlenih (med lokacijami prehajamo v vseh vremenskih pogojih). 

 

Romi predstavljajo 43 % vseh učencev, kar pomeni, da imamo poleg V-I dela, še veliko 

dodatnega dela (vedenjske težave, izobraževanje staršev …).  

 

V okviru mobilne službe izvajamo dodatno strokovno pomoč na osmih osnovnih šolah 

in vrtcih v Beli krajini ter na OŠ Vavta vas v občini Straža. 
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V okviru šole deluje Svetovalnica, ki nudi pomoč in svetovanje otrokom, učencem, 

njihovim staršem in strokovnim delavcem s področja Bele krajine. 

 

V Beli krajini so osebe s posebnimi potrebami še vedno stigmatizirane, kar pomeni, da 

imajo ljudje, starši in celo nekateri strokovni delavci osnovnih šol še vedno odklonilen 

odnos do naše šole. Zaradi predsodkov moramo vlagati veliko energije v 

prepoznavnost šole in dokazovati kvaliteto strokovnega dela v njej. 

 

S strokovnim delom in trudom dosegamo odlične rezultate na tekmovanjih, natečajih, 

projektih na državnem in mednarodnem področju. V šol. l. 2021/2022 so učenci šole 

dosegli (mednarodna in državna tekmovanja): 

- 1. mesto v bowlingu na mednarodnih športnih igrah v Mostarju – (Domen Kotar, Gaia 

Planinc, Ajdin Šuvić)  

- 1. mesto v plavanju na mednarodnih športnih igrah v Mostarju (Laren Joh), 

- 3. mesto na mednarodnem oblikovalnem natečaju ENOArt (David Hudorovac, Simon 

Škof, Tim Tudija) 

- 13. mesto na mednarodnem prvenstvu v šahu (Črt Starašinič), 

 

- 1.mesto na državnem prvenstvu v alpskem smučanju – ekipno, 

- 2. mesto na državnem prvenstvu v badmintonu – ekipno, 

- 2. mesto na državnem prvenstvu v smučanju (Gaia Planinc), 

- 3. mesto na državnem prvenstvu v smučanju (Genta Aliti), 

- 3. mesto na državnem prvenstvu v smučanju (Aleksej Brezar), 

- 4. mesto na državnem prvenstvu v odbojki – ekipno, 

- 4. mesto na državnem prvenstvu v smučanju (David Hudorovac) 

- 4. mesto na državnem prvenstvu v velikem kanuju – ekipno, 

- zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih tehnikov v kategoriji konstruiranje – 

Rok Mavsar, 

- 2. mesto na državnem folklornem natečaju – folklorna skupina, 

- srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih tehnikov v kategoriji Obdelava 

papirja, David Simonič, 

- 2. mesto na Likovnem natečaju ob 90-letnici izdaje pesniške zbirke Otona Župančiča 

Ciciban z ilustracijami Nikolaja Pirnata (Tjaša Kovačič), 

- 3. mesto na Likovnem natečaju Vtisi iz mojega kraja (Rok Mavsar) 
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- uvrstitev likovnega dela med pet najboljših na državnem nivoju Evropa v šoli (Laren 

Joh), 

- nagrado državnem likovnem natečaju Naravne in druge nesreče (Viktorija Šimec). 

 

 

5. POVEZAVE S SOCIALNIMI PARTNERJI  

 
Šola aktivno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, z Občino 

Črnomelj, Občino Semič in Občino Metlika, z Zavodom RS za šolstvo OE Novo mesto, 

s Pedagoško fakulteto Ljubljana, z OŠPP-ji na področju Slovenije, z Zdravstvenim 

domom Črnomelj, z OŠ v Beli krajini, vrtci v Beli krajini, s Centrom za socialno delo 

Črnomelj in Metlika, z društvom Sožitje, Splošno knjižnico Črnomelj in z Zvezo 

prijateljev mladine. 

 

V okviru aktiva sodelujemo z osnovnimi šolami s prilagojenim programom s področja 

Dolenjske, Posavja in Kočevskega. 

 

Na mednarodnem področju aktivno sodelujemo (obiski, udeležba na prireditvah, 

skupni dnevi dejavnosti …) s Centrom za vzgojo in izobraževanje iz Karlovca, s 

Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, ŠOSO Ivo Lola Ribar Kraljevo in JU 

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama, Tuzla. 

 

6. SODELOVANJE V PROJEKTIH, NA TEKMOVANJIH  

 
Projekti MIZŠ/EU 

 Program dodatnega usposabljanja 

 

Mednarodni projekti 

 S-factor 

 Branje ne pozna meja/ Čitanje ne poznaje granice 

 Igraj se z mano; področni organizator mednarodnega festivala 

 ENO tree planting day 
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Ostali projekti 

 Bralni projekt Pravljični potujoči kovček  

 Bralni projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami Drugačne pravljice 

 Bralni maraton 

 Rastem s knjigo 

 Mednarodni mesec šolskih knjižnic 

 Noč knjige 

 Šolska shema sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Šolski eko vrt 

 Kuhna pa to 

 Projekt Pasavček 

 Varna raba interneta 

 Noč knjige 

 Teden pisanja z roko 

 Bralna značka za učitelje 

 

Šolski projekti: 

 Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov 

 Zbiranje odpadnega papirja 

 

Tekmovanja: 

 Ex-tempore mladih likovnikov Bele krajine 

 Kiparska kolonija mladih 

 Likovni natečaji 

 Računanje=igra 

 Revija pevskih zborov 

 Cici vesel šola 

 Za zdrave in čiste zobe 

 Športna tekmovanja 
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7. DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA 

 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj so dejavnosti zavoda v okviru javne službe 

naslednje:  

 P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

 P/85.100 Predšolska vzgoja 

 P/85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 P/86.909 Druge zdravstvene dejavnosti /logoped/ 

 

Zavod lahko opravlja tudi naslednje tržne dejavnosti, za katere mora predhodno 

pridobiti soglasje ustanovitelja: 

 I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

 L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

 C/13.9 Proizvodnja drugih tekstilij 

 C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 

 C/17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 

 C/25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 

 H/49.320 Obratovanje taksijev 

 H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet 

 M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

 G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

 

V okviru drugih dejavnosti izdelujemo razna darila. 

 

8. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG 

 

8.1 Razvoj, uvajanje novih programov in projektov 

Pod vplivom novih smernic v šolstvu, vključevanja (integracije in inkluzije) otrok s 

posebnimi potrebami v programe rednih osnovnih šol selimo naše delovanje tudi na 

osnovne šole, kjer s pomočjo dosedanjih izkušenj pri delu z otroki s posebnimi 
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potrebami nudimo pomoč pri vpeljevanju vključevanja otrok in strokovno podporo v 

obliki mobilne službe in strokovnih predavanj.  

 

Tako smo vključeni v številne projekte, dejavnosti, tekmovanja, ki nudijo učencem 

celovit razvoj. Želimo si in skrbimo, da je vsak učenec vključen v vsaj eno dejavnost. 

Posledica kvalitetnega dela je tudi povečanje števila učencev. V zadnjih dvanajstih 

letih se nam je tako število učencev skokovito povečalo (2007 – 25 učencev, 2022 – 

77 učencev).  

 

Rast števila učencev ima za posledico tudi povečevanje števila zaposlenih (2007 – 17 

zaposlenih, 2022 – 53 zaposlenih) in povečevanje števila rednih oddelkov in oddelkov 

podaljšanega bivanja. V šoli se zato, kljub novi prostorom v prostorih bivšega dijaškega 

doma, srečujemo s hudo prostorsko stisko.  

 

Aktivni smo tudi na področju izobraževanj učiteljev in uvajanja novih metod in 

pripomočkov.  

 

Za zagotavljanje kakovosti skrbimo s samoevalvacijami.  

 

Doseganje ciljev spremljamo: 

 med šolskim letom na aktivih in sejah učiteljskega zbora, 

 ob koncu šolskega leta naredimo samoevalvacijsko poročilo (posamezniki, 

aktivi, šola)  in predlagamo izboljšave.  

 

Naša prizadevanja so usmerjena v spodbujanje celostnega razvoja otroka. Širok nabor 

strokovnih delavcev (specialni in socialni pedagogi, socialni delavec, fizioterapevt, 

logoped, knjižničar, računalničar …) omogoča kvalitetno realizacijo zastavljenih ciljev 

učencev s posebnimi potrebami. 

 

Na podlagi primanjkljajev in močnih otrokovih področij izdelamo individualiziran 

program dela za posameznega otroka. Tega nenehno spremljamo, evalviramo, ga 

dopolnjujemo in ugotavljamo učenčev napredek. 
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8.2 Vključevanje v projekte kakovosti 

 
Kakovost izobraževanja je na naši šoli zelo pomembna, zato skrbimo, da se vsi 

strokovnih delavci izobražujejo in povezujejo z različnimi institucijami. Tako redno 

sodelujemo z osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, 

srednjimi šolami v Črnomlju in Novem mestu, Razvojno ambulanto Novo mesto, URI 

Soča in drugimi ustanovami, ki nam pomagajo pri izboljševanju prakse in seznanjanju 

z novostmi stroke.   

 

9. CILJI ZAVODA  

 
Osnovni cilj zavoda je uresničevati LDN, to pomeni uresničevati vizijo in poslanstvo. 

9.1 Kratkoročni cilji 

Kratkoročni cilji: 

 aktivnosti ob praznovanju 50-letnice šole  

 protipotresna ureditev stavbe dijaškega doma, sanacija sanitarij 

 oprema učilnic v prostorih dijaškega doma,  

 vgradnja dvigala v matični šoli in ureditev kabinetov, 

 redno obiskovanje pouka romskih učencev (vsaj 80 %) 

 uspešnost učencev na športnem, likovnem, umetnostnem področju, 

 ureditev zunanje učilnice, 

 aktivno sodelovanje na natečajih, projektih in mednarodnih izmenjavah.  

9.2 Dolgoročni cilji 

Dolgoročni cilji so naslednji: 

 kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

 spodbujanje razvoja posameznika glede na njegove zmožnosti, 

 razvijanje pozitivne samopodobe in funkcionalne pismenosti, 

 zagotavljanje ustreznih prostorov, prevoznih sredstev in pripomočkov … 
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10. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV  

 

Šola bo po koncu pouka v šolskem letu 2022/2023 na podlagi ugotovljenega stanja v 

vzgojno in izobraževalnem delu izdelala akcijske načrte za kratkoročne in dolgoročne 

cilje predvsem na področju izboljšanja pogojev za delo. 

 

V zadnjih štirih letih smo veliko energije usmerili v zagotovitev ustreznih in varnih 

pogojev za šolsko delo (sanacija dijaškega doma, dvigalo na šoli). Želimo si, da bi ob 

50-letnici šole, ki jo bomo praznovali v šolskem letu 2022/23, dobili vsaj sanitarije za 

invalide in dvigalo ter ustrezno prenovljene in opremljene prostore v bivšem dijaškem 

domu. 

 

Program dela za leto 2022 

 

Pripravil: Matjaž Barič & sodelavci 
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