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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ 
ULICA OTONA ŽUPANČIČA 8 
8340 ČRNOMELJ 
 

 
telefon: 07 30-61-770 (tajništvo) 
          30-61-780 (ravnatelj) 
          30-61-787 (računovodstvo) 
 
faks:    07 30-61-778 
 
E-pošta: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si 
Internet:  http://www.osmjc.si/ 
Transakcijski račun: SI56 0121 7603 0647 842 
Davčna številka: 38693313 
Matična številka: 5082765000 
 
USTANOVITELJICA               
 
OBČINA ČRNOMELJ  
TRG SVOBODE 3 
8340 ČRNOMELJ  
 
 
PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj gospod Boris Mužar. 
 
SVET ZAVODA sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Jaka Birkelbach - predsednik, 
Boštjan Majerle, Sonja Pavše Grabrijan), pet predstavnikov delavcev šole (Mihaela Filak – 
namestnica predsednika, Katja Kocjan Plut, Nada Zupanič, Jožica Šterbenc, Brigita Jurejevčič) 
in trije predstavniki staršev (Jernej Kavšek, Krunoslav Bošnjak, Maja Schweiger). 
Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma. 
Mandat svetu šole je pričel 8. marca 2021, končal pa se bo marca 2025. 
 
 
SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 
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UVOD 
 
Program dela OŠ Mirana Jarca Črnomelj je zasnovan v skladu : 
- z Zakonom o osnovni šoli, 
- Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola Mirana Jarca 
Črnomelj”, 
- obvestili osnovnim šolam za šol. leti 2020/21 in 2021/22, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 
- Vzgojnim načrtom šole, 
- s Pravili šolskega reda, 
- s Pravili šolskega sklada, 
- Hišnim redom, 
- Pravilnikom o vzgojnih ukrepih, 
- z Odredbo o normativih in standardih v osnovnih šolah; 
 
- s pravilniki: 

- o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 
 - o pravicah in dolžnostih učencev v osnovnih šolah, 
 - o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni 

šoli, 
 - o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 
 - o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, 
 - o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole,   
 - o dokumentaciji v osnovni šoli, 
 - o pripravništvu strokovnih delavcev na področju VIZ, 
 - o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 
 - o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, 
 - o upravljanju učbeniških skladov, 
 - o publikaciji v osnovni šoli, 
 - o šolskem koledarju za osnovne šole, 
 - o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobr., 
 - o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane, 
 - o subvencioniranju šole v naravi. 
 
 
Okoliščine: 
Šolsko leto je močno zaznamovala epidemija Covid-19. Pouk se je več mesecev izvajal na 
daljavo.  
21. oktobra 2020 smo zaradi poostrenih pogojev ob epidemiji Covid-19 prenehali najemnikom 
oddajati športno dvorano.  
22. oktobra 2020 smo zabeležili prvi primer okužbe s Covid-19 pri naši delavki.  
2. novembra 2020 je MIZŠ odredilo, da se jesenske počitnice zaradi epidemije podaljšajo za en 
teden.  
9. novembra 2020 se pouk za vse učence šole prične izvajati na daljavo.  
9. februarja 2021 so se v šolske klopi vrnili učenci 1. triade.  
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22. februarja 2021 so se v šolske klopi vrnili učenci 2. in 3. triade.  
25. marca 2021 smo zaradi večjega števila okuženih učencev s Covid-19 v karanteno poslali 8. 
a, 7. a, 5. c, 9. a in 2. c. 
1. aprila 2021 smo zaradi širjenja epidemije Covid-19 ponovno z vsemi učenci začeli delati 
daljavo.  
12. aprila 2021 so se vsi učenci vrnili v šolske klopi.  
 
Kljub epidemiji smo uspeli dostojno obeležiti 120-letnico rojstva pesnika Mirana Jarca, po 
katerem šola nosi ime.  
30. septembra 2020 so naši učenci nastopili na literarnem sprehodu ob 120-letnici rojstva 
Mirana Jarca. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z JSKD Črnomelj, Knjižnico Črnomelj, 
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Občino Črnomelj. 
2. oktobra 2020 smo gostili 39. Extempore mladih likovnikov Bele krajine. Posvečen je bil 120-
letnici rojstva Mirana Jarca. Srečanje je bilo naslovljeno Živimo, kakor da nam čas je večnost. 
21. oktobra 2020 sta ravnatelj šole in župan Občine Črnomelj, Andrej Kavšek, svečano odkrila 
nov umetniški napis šole na šolskem vrtu. 
14. decembra 2020 smo v šolski knjižnici izvedli svečan dogodek ob izidu zbirke otroških pesmi 
Mirana Jarca z naslovom Zlati smehljaji. Za izdajo smo poskrbeli JSKD, OI Črnomelj, Knjižnica 
Črnomelj in naša šola. Izdajo je finančno podprla Občina Črnomelj. Slavnostni govorniki so bili 
Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, Helena Vukšinič, JSKD, Anja Panjan, Knjižnica Črnomelj 
in ravnatelj Boris Mužar.  
 
12. januarja 2021 nas je Občina Črnomelj obvestila, da je šola letošnja prejemnica najvišjega 
občinskega priznanja za delo na področju kulture, Župančičeve plakete.  
5. februarja 2021 so si učenci ob slovenskem kulturnem prazniku ogledali virtualno prireditev. 
V večernih urah je ravnatelj Boris Mužar iz rok župana Andreja Kavška uradno prejel 
Župančičevo plaketo za leto 2020. Plaketa je bila podeljena za dolgotrajno prizadevno, 
ustvarjalno in zelo uspešno delo na področju kulture v okviru šolskih dejavnosti, aktivnostih 
lokalnega okolja in širše. 
 
Kljub neobičajnemu letu so se na tekmovanjih odlično odrezali naši učenci, ki so dosegli 
naslednja zlata priznanja na državnem nivoju: 
  
Učenec 8. a je osvojil pet zlatih priznanj, in sicer: 

- iz razvedrilne matematike pod mentorstvom učiteljice Mateje Žuželj, 
- iz Logične pošasti pod mentorstvom učiteljice Romane Kočevar, 
- iz kemije pod mentorstvom učiteljice Zdenke Vrtin, 
- iz Vesele šole pod mentorstvom učiteljice Mihaele Filak,  
- iz fizike pod mentorstvom učiteljice Romane Kočevar.  

 
Učenec 4. a je prejel najvišje državno priznanje v tekmovanju Matemček. Mentorica je bila 
učiteljica Barbara Pezdirc.  
Učenec 6. b je prejel zlato matematično Vegovo priznanje.  Mentorica je bila učiteljica 
Mateja Žuželj.  
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Poslovanje zavoda je stabilno. V tem šolskem letu smo realizirali: 
 

VZDRŽEVALNA DELA V ŠOL. LETU 2020/2021 

Opis vzdrževalnega dela Vrednost v € Financer 

Vzdrževanje kombi (menjava gum in servisi) 380,77 Občina  

Sanacija radona 4.576,74 Občina  

Tenda na terasi (nabava in montaža) 2.887,27 Šola  

Servisi in popravila opreme v kuhinji 785,90 Šola  

Sanacija tal in sten v šoli (kuhinja) 180,56 Šola 

Bojler v telovadnici 5.960,43 Občina  

Popravilo varnostne razsvetljave v telovadnici 1.304,18 Občina  

Popravilo varnostne razsvetljave v šoli 1.138,26 Občina  

Sanacija škode na fasadi šole in telovadnice 3.105,41 Zavarovalnica 

Vzdrževanje IKT 1.178,52 Šola  

Popravilo električne omarice na telovadnici 764,94 Zavarovalnica  

Popravilo ozvočenja 1.212,68 Šola  

SKUPAJ  23.475,66 €   
   

OPREMA V ŠOL. LETU 2020/2021 

Opis opreme Vrednost v € Financer 

Telefon 744,90 Šola 

Kosilnica 849,99 Šola  

Fotoaparat  542,00 Javna agencija Spirit Slovenija 

Napis šola 3.983,30 Šola  

Računalniki 7 kom 5.251,26 3.646,00 MIZŠ, 1.605,26 Šola 

Prenosniki 8 kom 5.352,00 Šola 

Prenosniki 9 kom 7.639,10 Šola  

SKUPAJ 24.362,55 €   
   

DROBNI INVENTAR V ŠOL. LETU 2020/2021 

Opis drobnega inventarja Vrednost v € Financer 

Zaboj za slikanice 198,13 Šola  

Tiskalnik 303,29 Šola  

Elektronska pisala 2 kom  231,80 Šola  

Stojalo za zastave 422,40 Šola  

Dodatna oprema za fotoaparat 398,99 Javna agencija Spirit Slovenija  

Pisarniški stol 403,82 Šola  

Okrasno drevo pred šolo 262,80 Šola  

SKUPAJ 2.221,23 €   

 
Prizadevanja bodo tudi v nadaljevanju usmerjena v posodabljanje materialnih pogojev dela in 
k dvigu pedagoške ravni dela z učenci.  
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V drugi polovici leta načrtujemo sanacijo ozemljitve strelovoda, okvirni strošek 3.500,00 EUR 
bo pokrila Občina Črnomelj. Načrtujemo tudi popravilo potopnega stebrička ob vhodu na 
šolsko parkirišče. Sredstva bo zagotovila šola. Ravno tako bomo razpoložljivi del sredstev 
namenili za posodabljanje pogojev v šolski kuhinji ter postopnemu urejanju šolskih vrtov.  
 

VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVODA 

 
Dolgoročne cilje razvoja šole smo leta 2004 opredelili z Vizijo OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki 
pravi: 
»Dobro usposobljeni učitelji devetletke bodo v novih pogojih dela z učenci dosegali 
evropsko (mednarodno) primerljive standarde znanja.« 
Sodobna družba se hitro in korenito spreminja. Šola v njej ohranja močno vzgojno-
izobraževalno poslanstvo. Mlade opremljamo z znanjem, da se bodo znašli v vse bolj 
zapletenem svetu prihodnosti. Razvijamo jim kritično razmišljanje o sebi, ljudeh in o svetu. 
Optimalno razvijamo otrokove potenciale na telesnem, kognitivnem, čustvenem, moralnem, 
duhovnem in socialnem področju ter ga usposabljamo, da si bo v življenju lahko sam poiskal 
svojo pot in bil srečen. 

OKVIRNI PROGRAM DELA - PRISTOJNOSTI RAVNATELJA ŠOLE 
 
V skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ima 
ravnatelj naslednje naloge oziroma pristojnosti: 
- je pedagoški in poslovodni organ šole, 
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, 
študentov višje šole in odraslih, 
- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 
- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 
- organizira mentorstvo za pripravnike, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo 
delo in jim svetuje, 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
- spremlja delo svetovalne službe, 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 
sodelovanja), 
- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
vajencev in dijakov, 
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje 
šole, 
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- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 
- določa sistemizacijo delovnih mest, 
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, 
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
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PREDSTAVITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZAVODA 
 
Šola ima lepe pogoje za delo. Leta 2006 je bil dokončan prizidek ter adaptirana obstoječa 
zgradba. Šola ima 25 učilnic s pripadajočimi kabineti, od tega 16 v starem in 9 v novem delu, 
računalnico, predavalnico, knjižnico, telovadnico ter kuhinjo z jedilnico. Sočasno smo 
posodobili pohištveno opremo. Razpolagamo s sodobno didaktično opremo. Skoraj vsi 
prostori šole so klimatizirani. Vse učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami in LCD 
projektorji.  
Pred leti je bil na novo vzpostavljen sistem telefonije. Leta 2019 smo posodobili video nadzor. 
Leta 2000 je bila dokončana sodobna športna dvorana. 
Z novogradnjami smo uredili tudi okolico šole in zgradili 45 parkirišč.  
 
Šolski okoliš 
 
Našo šolo obiskujejo otroci iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje ulice v mestu Črnomelj: 
- Ulica Heroja Starihe, Partizanska pot, Cankarjeva ulica, Čardak, Prešernova ulica, Kajuhova 
ulica, Ulica Moše Pijade, Ulica 21. oktobra, Delavska pot, ulica Pod smreko, Ulica padlih borcev, 
Semiška ulica, Ulica Lojzeta Fabjana, ulica Na utrdbah, Ulica Staneta Rozmana, Ulica Mirana 
Jarca, Trg svobode, Pod lipo, Zadružna cesta, Vojinska cesta, Ulica belokranjskega odreda, ulica 
Sadež, Vrtna ulica, Na pristavah, Ulica 11. avgusta, Belokranjska cesta, Ulica Otona Župančiča, 
Šolska ulica, Kurirska steza, Metliška cesta, Železničarska cesta, Trdinova ulica, Pod gozdom, 
Sončna pot, Ulica bratov Klemenc, Zelena pot, Kolodvorska ulica; 
- naslednja naselja: Svibnik, Vranoviči, Dolenja vas pri Črnomlju, Vojna vas in Zastava ter 
- v naselju Lokve naslednje hišne številke: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 30, 

31, 32, 32A ,34, 35, 35A, 36 ,37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,64A, 65, 71, 72 IN 74. 

Ožji šolski prostor:  
- šola s šolskim vrtom, parkiriščem in z dvoriščem, ki je omejeno z ulico Otona Župančiča, s 

Kolodvorsko ulico in stopniščema; 
- športna dvorana s pripadajočimi asfaltiranimi površinami, 
- površine izven šole, kjer se izvajajo druge dejavnosti šole (šola v naravi, dnevi  

dejavnosti …).  
 
Smo mestna šola. Glavnina učencev živi v neposredni okolici šole v zasebnih hišah in 
blokovskem naselju. V šolskem letu 2021/22 bomo imeli 390 učencev, ki bodo razvrščeni v 24 
oddelkov.   
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POVEZOVANJE Z OKOLJEM 

 
Močno se povezujemo in delujemo z bližnjim in širšim okoljem.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S kom    Zakaj - opredelitev     Kdo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
z Občino Črnomelj  Reševanje materialnih zadev,  ravnatelj 
    ekošola, pedagoška  problematika, 
    kulturne prireditve, mobilnost  
 
z Ministrstvom za izobr.,  Reševanje materialnih zadev,   ravnatelj 
znanost in šport  pedagoška problematika, 
    reševanje pravnih dilem 
 
z NIJZ    Ukrepanje ob pojavu Covid-19  ravnatelj 
 
z Zavodom za šolstvo  Izobraževanje    ravnatelj, strokovni delavci 

Izvedba NPZ  ravnatelj, strokovni         
 delavci 

        
s firmami   Donatorstvo, ekošola                ravnatelj, J. Simčič, 
          T. Svetelšek,  

delavci šole 
z aktivom ravnateljev  Reševanje tekoče šolske   ravnatelj 
Črnomlja, Bele krajine, problematike 
Dolenjske    Organizacija izobraževanj   ravnatelj 
        
z društvi                                    Tekmovanja, proslave,   ravnatelj  

najemi prostorov       
              

         
s strokovnimi institucijami Usposabljanje, izobraževanje   vsi pedagoški delavci 
    projekti      
  
z organizacijami v  Kulturno, športno, izobraževalno,   vodstvo, 
občini    humanitarno sodelovanje, ekologija  učitelji, učenci 
                    
zdravstveni dom  Zdravstveno varstvo učencev   šolski splošni 
    in delavcev šole       in zobni dispanzer,  
                 medicina dela 
 
inšpekcijske službe  Zagotavljanje predpisanih   ravnatelj, delavci  
    standardov     šole 
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Smo šola z najdaljšim statusom ekošole v Beli krajini in prva s statusom kulturne šole. Status 
slednje nam je JSKD 16. junija 2020 podaljšal do leta 2024. 
13. aprila 2016 smo bili sprejeti v Mrežo zdravih šol. 
 

SODELOVANJE V PROJEKTIH 
 
- Erasmus (CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja) 
- Ekošola (Doves – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji) 
- Zdrava šola (Nacionalni inštitut za javno zdravje) 
- Kulturna šola (Javni sklad za kulturne dejavnosti) 
- Simbioza giba (Nacionalni inštitut za zdravje, Ministrstvo za zdravje) 
- Tradicionalni slovenski zajtrk (ministrstva za zdravje, kulturo, izobraževanje, 

kmetijstvo) 
- Evropski teden mobilnosti (Občina Črnomelj) 
- Rastem s knjigo (Javna agencija za knjigo RS) 
- Turizmu pomaga lastna glava (Turistična zveza Slovenije) 
- Evropa v šoli (Zveza prijateljev mladine Slovenija) 
- Shema šolskega sadja (Nacionalni inštitut za javno zdravje) 
- Teden vseživljenjskega učenja (Andragoški center Slovenije) 
- Pravljični potujoči kovček, Mega kviz (Knjižnica Črnomelj) 
- Policist Leon svetuje (Služba generalnega direktorja policije) 
- Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (Zdravstveni dom Črnomelj) 
- eTwinning (CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja) 
- Spirit 

DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA 
 
Na šoli v skladu s pristojnostmi in potrebami poleg rednega dela izvajamo še: 
- dnevno varstvo otrok, 
- pripravo hrane za učence OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše in Srednje 

šole Črnomelj, 
- pripravo in prodajo hrane zunanjim odjemalcem, 
- oddajo prostorov v najem,  
- skrbimo za varstvo vozačev, 
- izvajamo del prevozov v šolo in domov. 

RAZVOJNE NALOGE 
 
- nenehna težnja biti čim bolj kakovostna vzgojno izobraževalno institucija, 
- aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu Ekošola, e-Twinning in Erasmus+, 
- strokovno spopolnjevanje delavcev šole, 
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- posodabljanje šole z učili, učnimi pripomočki, računalniško tehnologijo, s knjižničnim 
fondom, 

- redno investicijsko vzdrževanje stavbe,  
- vsakoletna samoevalvacija različnih področij dela.  

CILJI ZAVODA 
 

KRATKOROČNI CILJI 
Kazalniki 
merljivosti 

Izobraževalni 
Da Ne Delno 

- pri vseh predmetih NPZ-ja se uvrstimo nad republiško povprečje    

- naši učenci osvojijo 2 do 5 zlatih priznanj na tekmovanjih iz različnih 
predmetnih področij 

   

- naši učenci osvojijo do 15 srebrnih priznanj na tekmovanjih iz različnih 
predmetnih področij 

   

- naši učenci osvojijo do 30 bronastih priznanj na tekmovanjih iz različnih 
predmetnih področij 

   

- da učenci Romi redno obiskujejo šolo in jih vsaj 70 % razred tudi izdela    

- na ravni šole želimo doseči vsaj 90 % učni uspeh    

- da se vsi udeleženci plavalnega tečaja naučijo plavati    

- da se vsi udeleženci kolesarskega tečaja naučijo voziti kolo in opravijo izpit 
za vožnjo s kolesom v prometu 

   

- da se vsaj 90 % učencev udeležuje (plačljivih) dejavnosti (športni, kulturni, 
naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, CŠOD, šola v naravi), ki se odvijajo 
zunaj šole 

   

- da se vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, vpišejo v izbrane 
srednje šole 

   

- da vsaj 90 % učencev, ki so predlagani, povabljeni, da se udeležujejo 
dopolnilnega pouka, le-to možnost izkoristi 

   

- da se vsaj 60 % otrok prijavi k podaljšanemu bivanju    

- da se učenci, ki so prejemniki dodatne strokovne pomoči, le-te redno 
udeležujejo 

   

- da pritegnemo vsaj 90 % staršev k rednemu sodelovanju s strokovnimi 
delavci šole (govorilne ure, roditeljski sestanki, predavanja, individualni 
razgovori) 

   

- da se vsak strokovni delavec šole udeleži vsaj enega izobraževanja s 
področja psihologije, pedagogike ali sociologije in rednih oblik iz svojega 
predmetnega področja 
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Humanitarni 

- ozaveščanje otrok za humanitarno, človekoljubno, naravovarstveno 
odgovornost ter vzgoja za lep odnos do živali 

   

- zbiranje zamaškov     

- zagotavljanje prostorskih pogojev za krvodajalske akcije    

- zagotavljanje prostorskih pogojev za tekmovanja s področja 
humanitarnosti 

   

- usposabljanje otrok za prvo pomoč in gasilsko dejavnost    

- zagotavljanje prostorskih pogojev za skupino za samopomoč žensk z 
rakom dojke 

   

Ekološki 

- zbiranje starega papirja    

- zbiranje kartuš    

- zbiranje odpadnih baterij    

- skrb za čisto okolje (čistilne akcije, red v šoli …)    

- ločeno zbiranje odpadkov    

- organiziran odvoz odpadkov hrane    

Kulturni 
   

- se po kvaliteti uvrstiti v regijski nivo sodelovanja na področju lutkarstva    

- se po kvaliteti uvrstiti v regijski nivo sodelovanja na področju recitatorske 
in gledališke dejavnosti 

   

- se po kvaliteti uvrsti na državni nivo tekmovanja Turizmu pomaga lastna 
glava 

   

- se po kvaliteti uvrstiti v državni nivo sodelovanja na področju folklorne 
dejavnosti 

   

- se po kvaliteti uvrstiti v regijski nivo sodelovanja na področju otroških 
pevskih zborov 

   

- se po kvaliteti uvrstiti v regijski nivo sodelovanja na področju mladinskih 
pevskih zborov 

   

- organizacija in aktivno sodelovanje na eni večji kulturni prireditvi in na 
petih do desetih manjših za starše in krajane 

   

- da vsaj 60 % učencev šole osvoji bralno značko    
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Športni 

- imeti državnega prvaka med posamezniki v vsaj eni športni panogi    

- osvojiti regijski naslov prvakov v vsaj eni športni panogi v konkurenci 
timskih športov 

   

Materialno – finančni 

- pozitivno poslovanje skozi celo leto    

- odprava okvar na objektih in tehnologiji    

- posodabljanje računalniške opreme    

- ozemljitev strelovoda    

- popravilo potopnega stebrička    

- nakup nove opreme v kuhinji    

- odprava inšpekcijsko ugotovljenih pomanjkljivosti    

- nabava novih knjižnih enot     

- poudarjena skrb za požarno in elektro varnost, HACCP    

DOLGOROČNI CILJI 

- zagotavljanje splošne izobrazbe učencev    

- spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in 
socialnega razvoja posameznika 

   

- razvijanje pismenosti ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in 
izražanje v slovenskem jeziku 

   

- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika    

- razvijanje zavesti o državljanski pripadnosti ter kulturni identiteti in 
vedenja o zgodovini Slovenije ter njeni kulturi 

   

- vzgajanje za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 
tradicije 

   

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje 
z drugimi, spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin in s tem 
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi 

   

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, 
učinkovito ter ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem ter 
razvijanje kritične moči razsojanja 

   

- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije    
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- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov    

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi 
sposobnostmi in zakonitostmi razvoja 

   

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del ter 
za umetniško izražanje 

   

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega 
odnosa do naravnega okolja 

   

 

 
 
 

  Ravnatelj 
Boris Mužar 

 
 

 

Predlog sklepa: 

Sprejme se Program dela OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2021.  


