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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
POSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Dejavnost zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj se izvaja na podlagi: 
a) Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 16/07, 36/08, 

58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16- 
popr.   in 25/17 – ZVaj), 

b) Zakon o šolski inšpekciji (UL RS št. 29/96, 91/05 in 114/05 – UPB1), 
c) Zakon o šolski prehrani (UL RS št. 3/13, 46/14, 46/16-ZOFVI-K), 
d) Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS št. 58/11, 40/12 – 

ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 
e) Zakon o interventnih ukrepih (UL RS št. 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12), 
f) Zakona o osnovni šoli (UL RS št. št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 
g) Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

(UL RS št. 6-7/97, 31/98, 33/08 in 9/10). 
 
 
DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA 
PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH 
STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV  
 
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.«  
V zasledovanju tega cilja bomo v skladu z 2. členom Zakon o osnovni šoli skrbeli za: 
-     zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe učencev, 
-  spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 
socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, 
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 
vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, 
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje, 
- vzgajanje za izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 
družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 
drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij, 
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini 
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti, 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,  
-  razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju, 
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, 
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, 
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja, 
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za 
izražanje na različnih umetniških področjih, 



- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo; inovativnosti in 
ustvarjalnosti učencev. 
 
Imamo zelo dobre infrastrukturne pogoje, opremljeni smo z izobraževalno-komunikacijsko 
tehnologijo in učnimi pripomočki ter pohištveno opremo. S finančno pomočjo Občine 
Črnomelj bo potrebno urediti parket in zunanje žaluzije v športni dvorani ter keramiko in del 
pregradnih sten v šolski kuhinji. 
 
LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA 
NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM  LETNEM PROGRAMU DELA 
 
Letni cilji, ki smo jih zastavili v finančnem planu, so realizirani iz dotacij:  
 
a) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

- stroški dela, ki izhajajo iz potrjene sistemizacije, 
- del materialnih stroškov, 
- nabava učil in učnih pripomočkov, 
- izobraževanje zaposlenih, 
- del stroškov ekskurzij otrok, 
- del stroškov pri izvedbi kulturnih dni, CŠOD, šole v naravi, plavalnega tečaja ... 
- prehrana socialno ogroženih, 
- zdravstveni pregledi, 
- dodatni izobraževalni stroški učencev Romov. 

 
b) Občine Črnomelj kot ustanoviteljice šole: 

- stroški dela razširjenega programa (1,5 kuharja in 4 ure varstva učencev dnevno). Z 
Občino Črnomelj smo leta 2012 sklenili tudi pogodbo o sofinanciranju obratovalnih 
stroškov za izvajalce športnih programov za telovadnico  pri OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj. Po njej Občina Črnomelj pokriva obratovalne stroške telovadnice (strošek 
čiščenja, zmanjšan za priznani strošek čistilke s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, strošek dela po pogodbi za dežurstvo v telovadnici, strošek odvoza 
smeti in polovico stroška električne energije). Na podlagi te pogodbe je vadba vseh 
sekcij KK Črnomelj, ŽOK Črnomelj, ŽKK Črnomelj, NK Bela krajina, ŠD Ninja, Karate 
kluba Krka, Atletskega kluba Bela krajina in Lokostrelskega kluba Paradoks v celoti 
brezplačna. 

- Učila in učni pripomočki, 
- vzdrževanje objekta, 
- del materialnih stroškov.  

 
c) OŠ Mirana Jarca Črnomelj iz lastnih sredstev, pridobljenih iz pridobitne in tržne 
dejavnosti: 

- stroški dela razširjenega programa (3,41 kuharice in 0,5 knjigovodje), 
- vzdrževanje objekta, 
- potrošni material za kuhinjo. 



 
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE 
IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA 
POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO 
POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI 
 
Prvenstvena naloga in cilj šole je izobraževanje in vzgoja otrok. Poudarjeno skrb smo 
namenili vpetosti v okolje, ekologiji, odličnosti na kulturnem področju, zagotavljanju 
varnosti in zdravja otrok ter zagotavljanju spodbudnega delovnega okolja zaposlenih. 
Delavci šole so v tem procesu delovali odgovorno in prizadevno s ciljem, da bi vsak otrok v 
skladu s svojimi zmožnostmi dosegel kar najvišji nivo znanja, sposobnosti in omike. 
Ocenjujem, da smo svoje delo opravili dobro.  
V poslovnem delu smo gospodarili v okviru razpoložljivih sredstev. Ugodna dinamika 
preteklih let nam je omogočila, da smo šolo sodobno opremili.  
Po pogodbi smo pripravljali prehrano za dijake in zaposlene v Srednji šoli Črnomelj, hladno 
malico in kosila za  za učence Osnovne šole Milke Šobar Nataše ter kosila za zunanje 
naročnike. 
 
NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 
PROGRAMA DELA 
 
V letu 2018 se v zavodu nismo soočili z nedopustnimi ali nepričakovanimi posledicami 
finančne ali programske narave. 
  
 
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI  CILJI 
IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 
 
Zastavljeni cilji in naloge, ki si jih je zavod zadal z Vizijo šole in na operativni ravni Letnim 
delovnim načrtom, so realizirani v celoti. 
 
 
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE 
STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA 
ŽUPAN IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA 
POSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Poslovno leto 2018 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 3.286,97 
EUR. Posebnosti pri poslovanju nismo zaznali. Na dan 31. 12. 2018 so kratkoročne 
obveznosti do dobaviteljev znašale 50.527,52 EUR.  
 
OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA 
UPORABNIKA 
 
V letu 2018 na šoli ni bil opravljen finančni nadzor, je pa ustanoviteljica zavoda Občina 
Črnomelj že napovedala, da bo nadzor opravljen v letu 2019. 



 
OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, 
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN 
UREJANJE PROSTORA  
 
Šola je aktivno soudeležena pri kreiranju vzgojno-izobraževalnega, socialnega, kulturno-
umetniškega, gospodarskega in ekološkega področja. Negovali in razvijali smo strokovne, 
poslovne, humanitarne in protokolarne vezi. Učinki so dolgotrajni in močno vplivajo na 
regionalni razvoj Bele krajine.  
Šola se je večkrat prijazno odzvala na prošnje društev, humanitarnih in neprofitnih 
organizacij za brezplačen najem šolskih prostorov. 
 
Športno dvorano so najeli:  
 
- ŠD Ninja, 18. novembra 2017 – pokalno tekmovanje v tehnikah, 
- KUD Dobreč Dragatuš, 2. december 2017 – slavnostna prireditev ob 20-letnici delovanja, 
- ZPM Črnomelj, 17. decembra 2017 – dedek Mraz, 
- KUD Godba na pihala Črnomelj, 23. decembra 2017 – božični koncert, 
- Namiznoteniški klub Črnomelj, 4. februarja 2018 – tekmovanje ob občinskem prazniku, 
- ŠD Nogometna šola Bela krajina, 18. februarja 2018 – 1. otroški mednarodni nogometni 

turnir, 
- JSKD OI Črnomelj, 24. marca 2018 – koncert Big benda Črnomelj, 
- Rozalija Gršič, 20. junija 2018 – dobrodelni koncert za prizadete v neurju. 
 
Druge prostore šole: 
 
- Zavod za transfuzijo Slovenije, 9. oktobra 2017, 16. januarja 2018 in 6. junija 2018 - 

krvodajalske akcije, 
- Mešani pevski zbor Samospev enkrat tedensko, 
- upokojeni delavci OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca enkrat tedensko, 
- Društvo onkoloških bolnikov Slovenije od februarja 2010 vsako drugo sredo v mesecu – 

samopomoč žensk z rakom dojke, 
- JSKD OI Črnomelj v mesecu aprilu za potrebe revije OPZ in folklore. 
 
28. avgusta 2017 smo imeli strokovni delavci osnovnih šol Bele krajine v Kulturnem centru  
v Semiču predavanji dr. Dušana Rutarja z naslovom Nova spoznanja o naravi učenja in 
delovanja možganov ter Jasne Solarović, univ. dipl. psih., z naslovom Meje kot hranilo, to 
nikakor ni lahko. 
29. avgusta 2017 je Mojca Tomc, dr. med., za starše učencev 1. razreda izvedla predavanje o 
vzgoji, razvajenosti, upoštevanju pravil, postavljanju meja, prehrani itd. 
6. septembra 2017 je izvajalec Jumicar izvedel predavanje in praktični del simulacij prometa 
za učence 5. razreda. 
12. septembra 2017 se je šola pridružila slovenski platformi za trajnostno mobilnost, v 
okviru katere se izvaja Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila.  
26. septembra 2017  smo v okviru evropskega tedna športa, ki je namenjen spodbujanju 
telesne dejavnosti ter ozaveščanju njenih koristi, pod okriljem Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje izvedli skupno razgibavanje za učence od 1. do 6. razreda. 
27. septembra 2017 so učenci turističnega krožka v Primožičevi hiši na povabilo RIC 
Črnomelj postavili razstavo z naslovom Petindvajset let turističnega krožka. 



29. septembra 2017 so učenci turističnega krožka in folklorniki na povabilo Občine Črnomelj 
sodelovali pri snemanju televizijske oddaje Dobro jutro, ki je potekalo v Jurjevanjski dragi. 
9. oktobra 2017 so učenci 9. razreda obiskali Srednjo šolo Črnomelj ter se seznanili z delom 
šole ter s programi, ki jih izvaja. 
11. oktobra 2017 smo na šoli gostili županjo občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič s 
sodelavko Vladko Kostelec Peteh. Predstavniki šole Boris Mužar, Bernarda Starašinič, 
Palmira Šašek, Natalija Orlič in predstavnica sveta staršev Mojca Frankovič so ju seznanili z 
aktualno problematiko šole.  
13. oktobra 2017 smo izvedli požarno vajo evakuacije učencev in zaposlenih iz šolskih 
prostorov.  
16. oktobra 2017 smo pristopili k projektu Simbioza giba, vseslovenskemu prostovoljnemu 
projektu na področju gibanja, rekreacije, športa in telesne aktivnosti pod sloganom Vse 
življenje se gibljemo – gibanje je življenje in življenje je gibanje. 
17. oktobra 2017 smo skupaj z OZ RK Črnomelj izvedli dobrodelno akcijo Drobtinica – malo 
je veliko, kjer smo zbrali 186 l mleka. 
17. oktobra 2017 se je turistični krožek na povabilo RIC Črnomelj udeležil delavnice Novi 
turistični produkti. 
18. oktobra 2017 smo izvedli akcijo zbiranja odpadnega papirja. Zbrali smo ga 3.336 kg. 
20. oktobra 2017 so tri naše učenke s strani umetniškega centra otrok in mladine s Finske za 
svoja likovna dela prejele diplome. 
24. oktobra 2017 so se strokovni delavci udeležili predavanja Klare Štraus z naslovom 
Avtizem. 
2. novembra 2017 smo strokovni delavci poslušali predavanje Ane Hanzel z naslovom 
Neverbalne učne težave.  
16. novembra 2017 smo izvedli roditeljski sestanek, na katerem je Vlasta Lah govorila na 
temo Kaj lahko storimo za boljši govorno-jezikovni razvoj naših otrok. 
25. novembra 2017 smo na šoli organizirali državno tekmovanje iz prostorske 
predstavljivosti – Matemček. Trije naši učenci so osvojili zlata priznanja. 
30. novembra 2017 so učenci recitatorskega krožka v Hotelu Lahinja nastopili za OZ RK 
Črnomelj. 
1. decembra 2017 so učenci recitatorskega krožka nastopili na prireditvi Občine Črnomelj in 
JSKD OI Črnomelj Igraj se v mestu. 
13. decembra 2017 so učenci recitatorskega krožka na povabilo OZ RK Črnomelj v Domu 
starejših občanov Črnomelj odigrali predstavo Igramo se zimo. 
18. decembra 2017 se je recitatorski krožek predstavil na simbolični obeležitvi 160-letnice 
delovanja Rudnika rjavega premoga Kanižarica in odprtju poslovne cone TRIS. 
22. decembra 2017 smo za učence šole in zaposlene izvedli kulturno prireditev ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 
6. februarja 2018 so učenci 1. razreda in godbeniki folklornega krožka nastopili na občinski 
proslavi ob kulturnem prazniku. 
7. februarja 2018 smo z radijsko uro obeležili slovenski kulturni in državni praznik. 
14. februarja 2018 je bilo delo šole zaradi stavke za en dan prekinjeno.  
15. februarja 2018 je Judita Rupnik za starše in strokovne delavce šole na roditeljskem 
sestanku govorila o delovnih in učnih navadah za boljši učni uspeh. 
16. februarja 2018 je bila slavnostna otvoritev energetsko sanirane šolske stavbe in stavb v 
soseščini.  
18. februarja 2018 je šola na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Črnomelj prejela 
diplomo za vestno vključevanje šole v širše lokalno okolje.  



22. februarja 2018 smo ob 80-letnici šolske stavbe v naši športni dvorani izvedli slovesnost z 
naslovom Košček te zvezde sva ti in jaz.  
Od 28. februarja do 3. marca 2018 je 19 učencev šole v spremstvu Matejke Skrbinšek in 
Barbare Pezdirc obiskalo Barcelono. 
8. marca 2018 se je naš učenec na 28. otroškem parlamentu v Novem mestu uvrstil na 
državni nivo. 
14. marca 2018 je bilo delo šole zaradi stavke za en dan prekinjeno. 
16. marca 2018 se je učenec naše šole udeležil državnega tekmovanja v badmintonu ter se 
uvrstil med 8. in 15. mestom. 
22. marca 2018 je v Trebnjem potekalo tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. Naš 
krožek je nastopil s projektom Hojte, hojte, z Juretom zelenim, kolo zaigrajte in zapojte ter 
osvojil zlato priznanje za najboljšo stojnico in za sodelovanje. 
23. marca 2018 smo v naši športni dvorani izvedli državno četrtfinale v košarki za mlajše 
učenke. 
26. marca 2018 so se pričela gradbena dela za izgradnjo stopnic ob šoli. 
28. marca 2018 so folklorniki in recitatorji ob dnevu civilne zaščite nastopili na Občini 
Črnomelj. 
29. marca 2018 je časopisna hiša Slovenske novice naši učenki podelila prvo mesto na 
natečaju za najlepši pirh v Sloveniji. 
9. aprila 2018 se je naš učenec udeležil 28. nacionalnega otroškega parlamenta z osrednjo 
temo Šolstvo in šolski sistem, ki je potekal v Državnem zboru RS.  
11. aprila 2018 je Boštjan Papež, udeleženec Šole za ravnatelje, v okviru svojih obveznosti 
pri ravnatelju opravljal tako imenovano senčenje.  
17. aprila 2018 so se učenci turističnega krožka udeležili državnega tekmovanja Turizmu 
pomaga lastna glava v Mariboru, kjer so prejeli nagrado in posebno zlato priznanje za najbolj 
izvirno povabilo na stojnico.  
Aprila 2018 smo adaptirali kabinet prvih razredov ter ga opremili z novim pohištvom. 
24. aprila 2018 smo izvedli pomladno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Zbrali smo ga 5.748 
kg. 
20. aprila 2018 sta učiteljici Alexandra Kočevar in Zdenka Vrtin spremljali 30 učencev šole, ki 
se učijo nemščino, na ekskurzijo v Salzburg. 
26. aprila 2018 smo v okviru praznika Dneva upora proti okupatorju za učence izvedli 
ponovitev muzikla  Spremeniva svet. 
5. maja 2018 smo izvedli prireditev Šport špas, dan druženja in gibanja vseh generacij. 
11. maja 2018 se je folklorna skupina udeležila 21. državne folklorne revije ljudskih pesmi, 
plesov in običajev Pika poka pod goro v Rogaški Slatini in tam prejela srebrno priznanje. 
11. maja 2018 smo posodobili urejenost hodnikov v prvem in drugem nadstropju in jih v 
sodelovanju s starši na novo ozelenili. 
Maja 2018 smo s klimatskimi napravami opremili tri učilnice prvih razredov, učilnico za 
likovno umetnost, gospodinjstvo ter predavalnico.  
19. maja 2018 smo na šoli organizirali državno tekmovanje iz logike – Logična pošast. Trije 
naši učenci so dosegli zlato priznanje. 
21. maja 2018 smo s kulturnim programom in z gostom pisateljem in prevajalcem 
Boštjanom Gorencom Pižamo obeležili bralno značko. 
24. maja 2018 so se naši najboljši učenci udeležili sprejema pri županji Mojci Čemas 
Stjepanovič. 
12. junija 2018 so se odlični učenci 9. razreda udeležili sprejema pri županji Mojci Čemas 
Stjepanovič. 



14. junija 2018 so učenci 9. razreda v dopoldanskem času pripravili poslovitev od mlajših 
sošolcev, v popoldanskem času pa slavnostno valeto kot zaključek šolanja v osnovni šoli.   
22. junija 2018 smo izvedli šolsko proslavo ob Dnevu državnosti ter kot poslovitev učencev 
pred poletnimi počitnicami.  
Od 25. do 26. junija 2018 se je večina delavcev šole udeležila ekskurzije po Slovenskem 
primorju. 
 
Učenci so se med letom uspešno predstavljali javnosti z različnimi dejavnostmi. Na šoli so 
nastopali ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kulturnem prazniku, na prireditvi ob 80-
letnici šolske stavbe in na zaključni prireditvi ob dnevu državnosti. 
 
Učenci posameznih interesnih dejavnosti pa so nastopali tako:  
 
Pesniške igrarije /Bernarda Starašinič, Eva Starašinič/: 
 
- nastop v oddaji Dobro jutro, 
- nastop ob  obeležju Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč v gasilskem 

domu, 
- nastop za Rdeči križ v Hotelu Lahinja, 
- nastop v Domu starejših občanov, 
- nastop ob 160-letnici rudnika Kanižarica, 
- nastop na šolski prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
- nastop na prireditvi JSKD ob občinskem kulturnem prazniku, 
- nastop na prireditvi v Dijaškem domu ob energetski sanaciji stavb, 
- nastopi deklamatorjev na šolskem izboru za Župančičevo frulico, 
- predizbor za Župančičevo frulico na OŠ Ob Rinži v Kočevju, 
- nastop na prireditvi ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti. 
 
Igrajmo se gledališče /Eva Starašinič/: 
 
- nastop na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Črnomlju marca 2018,   
- nastop na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin v Brežicah aprila 2018, 
- nastop na zaključni šolski prireditvi ob dnevu državnosti. 

 
OPZ  3., 4. in 5. razred /Monika Prijanovič/: 

- Dan samostojnosti in enotnosti (22. 12. 2017), 
- nastop na reviji OPZ Bele krajine v Metliki (4. 4. 2018), 
- nastop na prireditvi ob 80-letnici šolske stavbe (22. 2. 2018), 
- nastop ob zaključku šolskega leta (22. 6. 2018). 

 
 
OPZ 1., 2. razred /Monika Prijanovič/: 
 

- Dan samostojnosti in enotnosti (22. 12. 2017) 
 

Mladinski pevski zbor /Judita Ilenič/: 

- 22.2.2018        - Slavnostna prireditev ob 80. letnici šolske stavbe – izvedba muzikala    
                                  Spremeniva svet 



- 9. 3. 2018        - Razvajaj se v mestu – prireditev v sklopu dneva žena na trgu    
                           med cerkvijo in glasbeno šolo v organizaciji občine Črnomelj in JSKD         

-     11.4. 2018       - Nastop in priznanje na Reviji MPZ Bele krajine v Semiču 
-     26. 4. 2018     - Ponovitev izvedbe muzikala Spremeniva svet za učence šole in zunanje  
                                gledalce 
-     20.6. 2018      - nastop na dobrodelni  prireditvi Neurje 2018 v športni  
                                dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
- 22. 6. 2018     - zaključna prireditev ob dnevu državnosti in pred počitnicami  

v šolski telovadnici 
 

Folklorni ŽIV ŽAV /Katja Kocjan Plut, Bernarda Starašinič/: 
 

- nastop za oddajo Dobro jutro, 
- nastop ob dnevu samostojnosti in enotnosti na šolski prireditvi v športni dvorani, 
- nastop na prireditvi Evropa v šoli na OŠ Loka 
- nastop na folklorni reviji otroških folklornih skupin Bele krajine, 
- nastop na državnem tekmovanju Pika poka pod goro v rogaški Slatini,  
- uvrstitev starejše FS na regijsko srečanje otroških folklornih skupin Dolenjske, Bele 

krajine in Posavja in nastop v Semiču, 
- nastop na prireditvi Jurjevo v starem mestnem jedru, 
- nastop na Paradi učenja, 
- folklorna delavnica na Paradi učenja, 
- nastop na prireditvi ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti z obema 

skupinama z odrskima postavitvama Sijaj, sijaj sončece in Prasico gonit. 
 
 

Lutkovna igralnica /Margareta Andrišević, Alenka Mravinc/: 
 

- na Območnem srečanju lutkovnih skupin Bele krajine v Črnomlju, 
- na Regijskem srečanju lutkovnih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine v Metliki, 
- v Knjižnici Črnomelj, 
- na naši šoli za učence 4. in 5. razredov, 
- v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj – enota Loka, 
- na naši šoli za učence prvih razredov ob zaključku projekta Pravljični potujoči kovček v 

sodelovanju s Knjižnico Črnomelj. 
  



 
Turistični krožek /Nevenka, Jankovič, Eva Starašinič, Palmira, Šašek/: 
 

- razstava v Špeličevi hiši ob svetovnem dnevu turizma, 
- območno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava v Trebnjem, 
- državno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava v Mariboru. 

 
Ples in gibanje /Monika Prijanovič/: 

- Dan samostojnosti in enotnosti (22. 12. 2017), 
- prireditev ob zaključku šolskega leta (22. 6. 2018). 

 
Ravnatelj Boris Mužar je že enajsto leto zapored vodil delo občinskega in belokranjskega 
aktiva ravnateljev.  
Na rednih srečanjih je aktiv obravnaval investicije v šolsko infrastrukturo, pripravil in 
ustanoviteljem belokranjskih šol posredoval predlog za financiranje kmetijskega 
izobraževanja v osnovnih šolah, poziv za večjo varnost otrok ter jim predlagal, da bi v 
sledenju nove Evropske splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov občine skupaj našle 
ustrezno osebo, ki bi pooblaščeno skrbela za navedeno področje vseh šol.  
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je posredoval predlog za omejitev vstopa 
odraslim osebam v šolo ter v sodelovanju z dolenjskim in s posavskim aktivom sooblikoval 
predlog sprememb, ki naj jih udejani pristojno ministrstvo.  
Za potrebe korektnega in varnega delovanja šol je oblikoval enotna skupna ravnanja ob 
stavkah, ki sta bili 14. 2. in 14. 3. 2018.  
Občinskemu posvetovalnemu telesu za področje izobraževanja je posredoval svoje videnje 
strategije razvoja občine Črnomelj za področje izobraževanja. 
Janez Gačnik, predsednik Sadjarskega društva Bela krajina, je predstavil sadjarske vsebine za 
osnovne šole. Niko Šuštarič, predsednik Društva Proteus, je predstavil varstvo človeške 
ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini. Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje šole 
Črnomelj, je predstavila delovanje šole in možnosti nadaljnjega izobraževanja 
osnovnošolskih otrok. Mateja Petric je predstavila oblike sodelovanja in povezovanja 
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami v Beli 
krajini. Nada Žagar, direktorica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je predstavila 
delo šole za odrasle. Janez Weiss, zgodovinar v Mestni muzejski zbirki Črnomelj, je predstavil 
njihove dejavnosti za osnovnošolsko mladino. 
Z Borisom Koraso, komandirjem Policijske postaje Črnomelj, so spregovorili na temo 
zagotavljanja varnosti otrok.  
Za ravnatelje belokranjskih in dolenjskih šol smo organizirali strokovno ekskurzijo na 
Škotsko, za strokovne delavce belokranjskih šol načrtovali in izvedli predavanji dr. Dušana 
Rutarja in Jasne Solarović, aktivno sodelovali pri pripravi prehoda na drugače urejen delovni 
čas učiteljev, reševali kadrovske zadeve, se usklajevali glede nabave nove računalniške 
opreme, ki jo sofinancira MIZŠ ter z Občino Črnomelj dogovorili nakup garnitur za reševanje.  
V družabnem in neformalnem delu smo 30. 8. 2017 v Starem trgu ob Kolpi organizirali 
tradicionalno srečanje belokranjskih, dolenjskih in posavskih ravnateljev in pomočnikov. V 
okviru srečanja smo izvedli tudi spust po Kolpi s kanuji.  
20. oktobra 2017 smo izvedli teniški turnir ravnateljev Bele krajine. 25. januarja 2018 smo se 
dobili na delovnem in družabnem srečanju z županjo Občine Črnomelj, kjer smo si izmenjali 
poglede v zvezi z investicijami, investicijskim vzdrževanjem in financami v osnovnih in 
glasbeni šoli v občini Črnomelj. V času od 17. do 20. januarja 2018 smo se ravnatelji 



osnovnih šol iz Bele krajine in direktor Direktorata MIZŠ, g. Gregor Mohorčič,  udeležili 4-
dnevnega smučanja v Sestu v Italiji, ravnateljice pa  od 12. do 14. januarja 2018 v Flachau v 
Avstriji.  
Zdravstveni dom Črnomelj je po programu opravil obvezne zdravniške in zobozdravstvene 
preglede.  
Diplomirana medicinska sestra Tatjana Gregorič je skozi leto skrbela za kontrolo in 
izboljšanje zobozdravstvenega stanja osnovnošolskih otrok. Kot najuspešnejši oddelek 
učencev naše šole je bil proglašen 5. a učiteljice Darinke Kobetič. 
V strokovnem kontaktu smo bili z vsemi srednjimi šolami, kamor so se vpisovali naši učenci 
po zaključku šolanja pri nas. Plodno je sodelovanje z Vrtcem Otona Župančiča iz Črnomlja, 
Domom za starejše občane Črnomelj, Rdečim križem Črnomelj, s  Centrom za socialno delo 
Črnomelj, z Zavodom za zaposlovanje, s Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, z 
Razvojno ambulanto Novo mesto in s Policijsko postajo Črnomelj. 
 
 
DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN 
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
Zaposleni  
 
 
Šolsko leto smo pričeli s 40 redno zaposlenimi pedagoškimi delavci. Univerzitetno izobrazbo 
je imelo 27, višješolsko 12, ena strokovna delavka pa je imela srednjo izobrazbo. 
1. septembra 2017 so sklenile delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom 
učiteljice Teja Svetelšek, prof. razrednega pouka za delo v oddelku 3. razreda, Eva Starašinič, 
prof. slovenščine in primerjalne književnosti v oddelku podaljšanega bivanja in Mihaela 
Filak, prof. angleščine, ki je poučevala angleščino na razredni stopnji. 
MIZŠ nam je iz naslova specifik ponovno za eno leto odobrilo zaposlitev svetovalnega 
delavca za področje dela z učenci Romi. Delo je opravljala Margareta Andrišević, ki ima na 
šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. 
MIZŠ nam je prav tako iz naslova specifik odobrilo zaposlitev spremljevalca vedenjsko 
problematičnih učencev Romov v deležu 0,6 delovnega mesta za čas od 1. 9. 2017 do 24. 6. 
2018. Od 1. 9. 2017 do 18. 3. 2018 je to delo opravljala Darinka Vrbanac, po zaposlitvi v 
CŠOD pa jo je od 26. 3. 2018 do 24. 6. 2018 zamenjala Nastja Starič.  
1. septembra 2017 smo za nedoločen čas v deležu 0,55 delovnega časa zaposlili 
računalnikarko Karmen Golobič, ki pa je preostanek delovnega časa do polne zaposlitve 
(0,45) opravljala v Srednji šoli Črnomelj.  
Mihaelo Kolbezen, čistilko, ki je bila na bolniškem dopustu, je v času od 26. 10. 2017 do 1. 
12. 2017 v deležu 0,5 delovnega mesta nadomeščala Majda Veselič. 
Ana Plut, prof. razrednega pouka, je 3. 1. 2018 na delovnem mestu učiteljice v 3. c 
zamenjala Tejo Svetelšek za čas njenega porodniškega dopusta. 
Miha Movrin, prof. športne vzgoje, je od 19. 3. do 30. 4. 2018 nadomeščal Jožeta Hudeljo, ki 
je bil na bolniškem dopustu. 
Veronika Balkovec, univ. dipl. bibliotekarka in prof. slovenščine, je od 14. 5. 2018 dalje na 
delovnem mestu knjižničarke zamenjala Damjano Rožman, ki je bila na bolniškem dopustu.  
S Srednjo šolo Črnomelj smo za dve leti /od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019/ sklenili pogodbo o 
pripravi toplih obrokov za učence in delavce srednje šole, zato smo zaradi povečanega 
obsega dela od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 dodatno zaposlili tri kuharice s polnim delovnim 
časom - Martino Malnarič, Liljano Medle in Jožico Pečavar.  



Dve učiteljici sta delovno obveznost na naši šoli dopolnjevali in sicer  Judita Ilenič, učiteljica v 
Glasbeni šoli Črnomelj, s poučevanjem glasbene umetnosti in  vodenjem pevskega zbora v 
obsegu (7 + 2) 9 pedagoških ur in Alexandra Kočevar, profesorica nemščine, učiteljica v 
Srednji šoli Črnomelj s poučevanjem izbirnega predmeta nemščina v obsegu 6 ur.  
Iz Osnovne šole Milke Šobar Nataše so dodatno strokovno pomoč našim učencem nudile in s 
tem dopolnjevale svojo delovno obveznost Vlasta Lah 1 pedagoško uro, Bjanka Bogovac 6 
pedagoških ur in Dijana Brinac 5 pedagoških ur. 
Matejka Skrbinšek je na OŠ Milke Šobar Nataše dopolnjevala delovno obveznost iz naslova 
organizacije šolske prehrane v obsegu 0,02 delovnega mesta. 
Kuharica Marija Cvitkovič je zaradi priprave obrokov za delavce in učence OŠ Milke Šobar 
Nataše dopolnjevala delovno obveznost v obsegu 0,20 delovnega mesta. 
Angelca Hudorovac, ki je formalno zaposlena v CŠOD, je opravljala delo romske pomočnice v 
obsegu polnega delovnega časa. 
V šolskem letu 2017/18 smo imeli na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj vpisanih 371 učenk 
in učencev, ki so bili razporejeni v 22 oddelkov. Šolo je obiskovalo tudi 65 Romov, kar je 
predstavljalo 17,5 % celotne populacije.  
Dograjena in adaptirana šola z bogato opremo nudi lepe pogoje za kvalitetno delo. 
 
 
Preglednica 1: Število vseh zaposlenih na dan 1. 9. 2017 in 31. 8. 2018  
 
 

 1. 9. 2017 31. 8. 2018 
Strokovni delavci 40 42                           
Administrativno-tehnični 
delavci 

16 15 

Skupaj 56 57 
 
  



 
Preglednica 2: Zaposleni po stopnji izobrazbe 1. 9. 2017 in 31. 8. 2018 
 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. SKUPAJ 
1. 9. 2017 4  1 5 4 14 28 56 

31. 8. 2018 4  1 5 4 14 29 57 
 
 
Preglednica 3: Število strokovnih delavcev po nazivu 1. 9. 2017 in 31. 8. 2018 
 

 1. 9. 2017 31. 8. 2018 
Brez naziva 3 4 
Mentor 9 9 
Svetovalec 25 26 
Svetnik 3 3 
SKUPAJ 40 42 

 
 
 
 
                                  Pripravil 

Boris Mužar, ravnatelj 
  



RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo za javni zavod je sestavljeno iz obrazcev, ki so predpisani v Pravilniku 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava: 

- bilanca stanja (v prilogi): 
stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev, 
stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

- izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov (v prilogi): 
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
RAZKRITJA K IZKAZOM 

 
Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

 
Po pojasnilu Ministrstva za finance, Sektorja za javno računovodstvo, lahko določeni 
uporabnik v primeru, če pristojno ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na 
odhodke za izvajanje javne službe in odhodke tržne dejavnosti  ter če ni ustreznejših sodil, 
uporabi naslednje sodilo: razmerje med prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev. Na podlagi 
dejanskih podatkov se ugotavljajo prihodki tržne dejavnosti. Med prihodki šole znaša tržni 
delež v letu 2018  1,47 %. 

 
Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba 
dolgoročnih rezervacij 

 
Nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij. 

 
Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazu prihodkov 
in odhodkov 

 
V letu 2018 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki.  
Presežek prihodkov nad odhodki smo dosegli s povečanjem prihodkov od prodaje 
proizvodov in storitev, z nadaljevanjem varčevalnih ukrepov ter zaradi nerealiziranih  
načrtovanih investicijskih vlaganj. 

 
 

Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje 
 

Zaloge materiala v skladišču (kuhinja) vodimo po povprečnih cenah. Na dan 31. 12. 2018 
smo imeli za 572,61 € zalog. 

 



Podatki o stanju neporavnanih terjatvah in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih 
zanje 

 
Med kratkoročnimi terjatvami na dan 31. 12. 2018 v višini  183.999,13 €  večji del terjatev 
predstavljajo terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 133.142,44 € (plače 
december 2018), terjatve do občine v višini 24.051,74 € (plača december in materialni 
stroški po pogodbi), terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 8.367,36 €, 
kratkoročne terjatve do kupcev v višini 14.505,50 €,  terjatve do ZPIZ, ZZZS in zavarovalnice v 
višini 1.326,13 €, dani predujmi v višini 1.177,36 €, vnaprej plačane revije (za šolsko leto), 
shema šolskega sadja in izvedba slovenskega zajtrka v višini 1.428,60 €. 

 
Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadla v plačilo, ter o vzrokih 
neplačila 

 
Med kratkoročnimi obveznostmi na dan 31. 12. 2018 v višini  221.910,85 €  je večji del 
obveznosti do zaposlenih za december 2018 (plače), to je 113.916,37 €, prispevki 17.236,85 
€. Med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v višini 50.527,52 
€ štejemo tiste obveznosti, za katere smo prejeli račune v letu 2018 in v začetku 2019, 
vendar se stroški zaradi opravljenih dobav in storitev nanašajo na proračunsko leto 2018. 
Večino obveznosti smo poravnali do konca januarja 2019. Med kratkoročno odloženimi 
prihodki beležimo ob koncu leta 2018 40.230,13 € sredstev, ki so namenjena pokrivanju 
stroškov v letu 2019.  

 
Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

 
Vlaganj v dolgoročne finančne naložbe nismo imeli. V okviru Programa nadaljnje 
vzpostavitve ITK infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ter nakupa ITK opreme, ki ga delno 
financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, smo izvedli nabavo  opredmetenih osnovnih sredstev v 
višini 14.123,94 € in nakup aktivne omrežne opreme in izgradnjo le-te v višini 20.567,06 €.   
S pogodbami med dobaviteljem, MIZŠ in šolo smo prejeli v letu 2018 12.081,83 €, s pogodbo 
o Sofinanciranju nabave opreme v proračunskem letu 2018 od občine 5.651,13 €, razliko pa 
je poravnala šola iz namenskih odloženih prihodkov iz leta 2017 in dobička leta 2017. Šola 
bo tudi v letu 2019 nadaljevala aktivnosti Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture 
v vzgoji in izobraževanju, projekt SIO-2020.  
 
Naložbe prostih denarnih sredstev 

 
 Prostih denarnih sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa v višini 8.681,08 € 
na dan 31. 12. 2018 nismo vezali, ker smo sredstva potrebovali za izplačilo plače decembra 
2018. 

 
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi vlaganji 
v 7. točki) 

 
Stanje stalnih sredstev se v letu 2018 ni bistveno spremenilo.  
 



Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence. 
 
Izvenbilančne evidence  šola nima. 
 
Podatki o pomembnejših opredmetenih OS, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti 
 

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še zmeraj 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so objavljena v dokumentu Obračun amortizacije za 
obdobje 1. 1. 2018–31. 12. 2018.  
Šola beleži presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih vknjižb na 
podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni 
list RS, št. 80/16) in 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) v višini 
132,32 €. Ker ima šola evidentiranih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 
v višini 221.910,85 €, se omenjeni presežek ne razporeja in tudi ne evidentira.  
 
 
 

 Zapisala: Nada Kozan 
  



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


