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 Na podlagi določil 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 21. člena Zakona o 
vrtcih, 31. člena Zakona o osnovni šoli in 10. a člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in 
izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki je, po obravnavi na pedagoških konferencah in na 
seji sveta staršev, Svet Osnovne šole Železniki dne 29. septembra 2021 na svoji 4. seji sprejel 

Letni delovni načrt Osnovne šole Železniki 
za šolsko leto 2021/2022 

I. Uvod 
I.1. Postopek sprejemanja letnega delovnega načrta 

 Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 (vnaprej LDN) temelji na zakonskih določilih, analizah pouka preteklih 
let, šolskem koledarju, veljavnih standardih in normativih, potrjeni sistemizaciji, veljavnih učnih načrtih in na spoznanjih 
sodobne pedagoške stroke. Predlog LDN, ki ga je pripravil ravnatelj v sodelovanju s pomočnikoma, s šolskimi strokovnimi 
službami in s strokovnimi aktivi, smo obravnavali na pedagoških konferencah 2. julija in 23. avgusta 2021. Dele LDN so 
obravnavali učitelji na sestankih strokovnih aktivov. O njem je 29. septembra 2021 razpravljal tudi svet staršev šole. Letne 
delovne načrte podružničnih šol in vrtca obravnavajo na svetih staršev podružnic oziroma vrtca in so priloga LDN (priloge 
1 – 5). LDN je nastajal tudi s sodelovanjem šole s krajevnimi organizacijami. 

I.2. Ime, sedež in pravni status 
Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Železniki Telefonske številke: 04-500-20-00 n. c. 
Skrajšano ime zavoda: OŠ Železniki  04-500-20-12 ravnatelj 
Sedež zavoda: Otoki 13, 4228 Železniki 
Elektronska pošta: Uprava@OS-Zelezniki.si 
Spletna stran: http://www.os-zelezniki.si 
 

Osnovna šola Železniki je registrirana za opravljanje dejavnosti: 
! P 85.100 predšolska vzgoja 
! P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje 
! P 85.590 druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
! I 56.290 druga oskrba z jedmi 
! L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
! 58.140 izdajanje revij in druge periodike 
! 90.010 umetniško uprizarjanje 
! 91.011 dejavnost knjižnic 
! 93.190 druge športne dejavnosti 
! 93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

 Osnovna šola Železniki je popolna osnovna šola s sedežem v matični šoli v Železnikih in s podružnicami v Davči, 
Dražgošah, Selcih in Sorici ter vrtcem v Železnikih z dislociranimi oddelki v Selcih. 

II. Organizacija Osnovne šole Železniki 
II.1. Organigram Osnovne šole Železniki 

II.1.1. Shema vodenja 

 

Učiteljski 
zbor 

Vzgojiteljski 
zbor 

Svet staršev 
vrtca 

Ravnateljeva pomočnica 
Martina Markelj 

Ravnateljev pomočnik 
Primož Šmid 

Ravnateljeva pomočnica 
Marjeta Demšar 

Svet staršev 
šole Svet 

Osnovne šole Železniki 

Ravnatelj 
Franc Rant 

Vodja podružnice Davča 
Martina Peternelj 

Vodja podružnice Dražgoše 
Jana Lušina 

Vodja podružnice Selca 
Anka Rakovec 

Vodja podružnice Sorica 
Monika Gasser 
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II.1.2. Shema upravljanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.3. Shema pedagoškega vodenja 
 Za pedagoško vodenje so odgovorni strokovni organi šole: ravnatelj, njegova pomočnika, vodje enot, šolski 
strokovni aktivi, razredniki in učiteljski zbor. Za organizacijo dela na podružnicah so odgovorni vodje podružnic. 
 

Podružnica Davča 
vodja podružnice 
Martina Peternelj 

Podružnica Sorica 
vodja podružnice 
Monika Gasser 

Podružnica Selca 
vodja podružnice 
Anka Rakovec 

Podružnica Dražgoše 
vodja podružnice 

Jana Lušina 

Vrtec pri OŠ Železniki 
ravnateljeva pomočnica 

Martina Markelj 

Svetovalna služba 
psihologinja Danica Bradeško 

pedagoginja Nataša Zavrl 

Knjižnica 
Uršula Bernik 

Katarina Primožič 

Organizatorka 
informacijskih dejavnosti 

Alenka Bertoncelj 
Razredniki 

Drugi učitelji in vzgojitelji 

Tehnične službe in kuhinja 
kuharji in kuharski pomočniki 

hišniki 
čistilke 

Osnovna šola Železniki 
ravnatelj Franc Rant 

Tajništvo 
Bojana Kavčič 

Ravnateljevi pomočniki 
Martina Markelj za vrtec 

Marjeta Demšar za razredno stopnjo 
Primož Šmid za predmetno stopnjo 

Računovodstvo 
Marina Kejžar 

Blagajna 
Mateja Tušek 
Sabina Pintar 

Ravnatelj
Franc Rant

Vodje podružnic Svetovalna služba

Učiteljski zbor

Razredni učiteljski zbori

Razredniki

Učitelji

Vzgojiteljski zbor

Ravnateljeva pomočnica
Marjeta Demšar

Ravnateljev pomočnik
Primož Šmid

Ravnateljeva pomočnica
Martina Markelj
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III. Cilji in prednostne naloge 
 Osnova za opredelitev prednostnih nalog je načrt razvoja šole. Naše letošnje prednostne naloge bodo: 

− krepitev odgovornosti in samostojnosti, samostojno učenje, opravljanje domačih nalog, 
− zdravo in varno okolje, varovanje zdravja, zdrav način življenja, 
− odgovorna uporaba računalniške opreme, osveščanje o odgovorni rabi IKT. 

IV. Organizacija vzgojno - izobraževalnega dela 
IV.1. Koledar za šolsko leto 2021/2022 

IV.1.1. Ocenjevalna obdobja in ocenjevalne konference 
Ocenjevalno obdobje Začetek Konec Datumi ocenjevalnih konferenc 

1. ocenjevalno obdobje 1. september 2021 31. januar 2022 26. januar 2022 (RS) - sreda 

27. januar 2022 (PS) - četrtek 

2. ocenjevalno obdobje 1. februar 2022 
15. junij 2022 (9. razred) 
 

24. junij 2022 (ostali razredi) 
 

10. junij 2022 - petek 
21. junij 2022 (RS) - torek 

22. junij 2022 (PS) - sreda 

IV.1.2. Prazniki, pouka prosti dnevi in nadomeščanja 
Dan Od Do Opombe 

Jesenske počitnice 25. oktober 2021 1. november 2021 od ponedeljka do ponedeljka 
Dan reformacije 31. oktober 2021  praznik, nedelja 
Dan spomina na mrtve 1. november 2021  praznik, ponedeljek 
Božično-novoletne počitnice 25. december 2021 2. januar 2022 od sobote do nedelje 
Božič 25. december 2021  praznik, sobota 
Dan samostojnosti in enotnosti 26. december 2021  praznik, nedelja 
Novo leto 1. januar 2022 2. januar 2022 praznik, sobota, nedelja 
Pouka prost dan 7. februar 2022  ponedeljek 
Slovenski kulturni praznik 8. februar 2022  praznik, torek 
Zimske počitnice 21. februar 2022 25. februar 2022 od ponedeljka do petka 
Velikonočni ponedeljek 16. april 2022  praznik 
Dan upora proti okupatorju 27. april 2022  praznik, sreda 
Prvomajske počitnice 27. april 2022 2. maj 2022 od srede do ponedeljka 
Praznik dela 1. maj 2022 2. maj 2022 praznik, nedelja, ponedeljek 
Dan državnosti 25. junij 2022  praznik, sobota 
Poletne počitnice 25. junij 2022 31. avgust 2022  

IV.1.3. Drugi pomembnejši dnevi 
Dan, dejavnost Od Do Opombe 

Poletna šola v naravi 20. september 2021 24. september 2021 5. razred, Debeli rtič 
Naravoslovna šola v naravi 4. november 2021 6. november 2021 9. razred CŠOD Soča - Tolmin 
Pouka prosto za 9. razred 8. november 2021  Nadomestili 6. novembra. 
Naravoslovni teden v naravi 24. januar 2022 28. januar 2022 8. razred CŠOD Soča - Tolmin 
Vpis v 1. razred 1. februar 2022 28. februar 2022 Po razporedu, ki bo objavljen. 
Informativna dneva v srednjih šolah 11. februar 2022 12. februar 2022 petek, sobota, 9. razred 

Zimska šola v naravi 28. februar 2022 4. marec 2022 6. in 7. razred, Cerkno 7. marec 2022 11. marec 2022 
Ekskurzije 1. marec 2022 10. junij 2022  
Nacionalno 
preverjanje 
znanja 

slovenščina, matematika, 
angleščina, kemija 

4. in 6. maj 2022 
10. maj 2022  6. in 9. razred 

Valeta 14. junij 2021  9. razred - torek 
Izpitni roki - izobraževanje na domu 3. maj 2022 24. junij 2022  

Popravni izpiti - 1. rok 16. junij 2022 
27. junij 2022 

29. junij 2022 
8. julij 2022 

9. razred 
1. do 8. razred 

Predmetni in popravni izpiti – 2. rok 18. avgust 2022 31. avgust 2022 1. do 9. razred 
 

 V šolskem letu 2021/22 je 190 dni pouka, za 9. razred pa 182. 

IV.I.I. Ocen1e,·alna obdobja in ocenJel'alne konference ,, 

IJ.:J.2. Prazniki, pouka prosti dnevi in 11adome.frtanja 

IV.1.3. Drug, pomembnejsi dnevi 
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IV.2. Pogoji za izvedbo programa 
IV.2.1. Šolski okoliš 

 Matično šolo obiskujejo učenci iz: Davče, Dolenje vasi, Dražgoš, Golice, Kališ, Lajš, Martinj Vrha, Ojstrega vrha, 
Osojnika, Podlonka, Podporezna, Potoka, Prtovča, Raven, Rudna, Selc, Smoleve, Spodnje Sorice, Spodnjih Danj, Studena, 
Topolj, Torke, Zabrda, Zabrekev, Zale, Zalega Loga, Zgornje Sorice, Zgornjih Danj in Železnikov. 

IV.2.2. Učenci in oddelki 
IV.2.2.a) Število učencev in oddelkov 

 V matični šoli se šola 540 učencev v 23 oddelkih, kar je 10 učencev manj in 1 oddelek manj kot preteklo leto. 
 V podružnici Davča je 12 učencev v 2 oddelkih (kot lani), v Dražgošah 14 učencev v 2 oddelkih (4 učenci manj), 
v Selcih 85 učencev v 5 oddelkih (4 učenci manj) in v Sorici 13 učencev v 2 oddelkih (4 učenci manj). Na podružnicah je 
skupno 122 učencev v 11 oddelkih (12 učencev manj kot preteklo šolsko leto). 
 Skupaj je v OŠ Železniki 662 učencev v 34 oddelkih, kar je 22 učencev manj in 1 oddelek manj kot preteklo šolsko 
leto. 
 V našo šolo so vključeni štirje učenci iz okoliša OŠ Cerkno (dva v matični šoli in dva v Podružnici Davča), trije iz 
OŠ Podbrdo (eden v matični šoli in dva v PŠ Sorica), dva iz OŠ Ivana Groharja (eden v matični šoli in eden v PŠ Selca) in 
eden iz OŠ Ivana Tavčarja (v matični šoli). 

 
  Razrednik Fantje Dekleta Skupaj 
1. a Barbara Demšar 11 12 23 F – 23 
1. b Danica Triler 12 11 23 D – 23 
Davča Martina Peternelj  2 2 46 
Dražgoše Nataša Vrhunc 1  1 
Selca Mojca Berce 10 7 17 
Sorica Monika Gasser 1  1 

4 Skupaj 35 32 67 
2. a Minka Rant 10 11 21 F – 22 
2. b Ana Čufer 12 10 22 D – 21 
Davča Martina Peternelj  1 1 43 
Dražgoše Nataša Vrhunc 2 1 3 
Selca Majda Pogačnik 11 6 17 
Sorica Monika Gasser 2  2 

4 Skupaj 37 29 66 
3. a Irena Bradeško 10 15 25 F – 19 
3. b Urša Kalan 9 15 24 D – 30 
Davča Martina Peternelj 1 1 2 49 
Dražgoše Nataša Vrhunc   1 1 
Selca Anka Rakovec 10 5 15 
Sorica Monika Gasser 1 2 3 

4 Skupaj 32 39 71 
4. a Andreja Šolar 13 9 22 F – 26 
4. b Andreja B. Rant 13 9 22 D – 18 
Davča Damjana Podobnik 1 2 3 44 
Dražgoše Jana Lušina 3 2 5 
Selca Damijana Habjan 15 7 22 
Sorica Tadeja Tolar 1 1 2 

4,5 Skupaj 46 30 76 
5. a Majda Demšar 12 8 20 F – 25 
5. b Mateja Markelj 13 10 23 D – 18 
Davča Damjana Podobnik 3 1 4 43 
Dražgoše Jana Lušina 1 1 2 
Selca Sonja Čenčič 4 10 14 

Sorica Tadeja Tolar  4 4 

4,5 Skupaj 33 34 67  
 

 
  Razrednik Fantje Dekleta Skupaj 
6. a Magda Šlibar 15 12 27 
6. b Monika Čemažar 13 12 25 
6. c Monika Ficko 14 13 27 
4 Skupaj 42 37 79 

7. a Anka Arko 13 10 23 
7. b Vesna Božič 13 9 22 
7. c Darja Štibelj 13 9 22 
7. d Polona Kovač 12 9 21 

3 Skupaj 51 37 88 
8. a Tadeja Šuštar 14 12 26 
8. b Slavica Mohorč 12 11 23 
8. c Sabina Peternel 11 12 23 
3 Skupaj 37 35 72 

9. a Jana Kusterle 13 12 25 
9. b Damjana Demšar 12 12 24 
9. c Igor Dražetić 14 13 27 
4 Skupaj 39 37 76 

Skupaj 1. – 5. razred 183 164 347 
6. – 9. razred 169 146 315 
Železniki 1. – 5. razred 115 110 225 
Železniki 284 256 540 
Davča 5 7 12 
Dražgoše 7 5 12 
Selca 50 35 85 
Sorica 6 7 13 
Skupaj podružnice 68 54 122 

Skupaj 352 310 662 

IV.2.J. So/ski o~o/i\ 

IV.2.2. Ucenci in oddelki 

m 
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IV.2.3. Kadrovski pogoji 
 Nekateri delavci delajo v dveh enotah (npr. v Podružnici Selca in v matični šoli, v matični šoli in v vrtcu v 
Železnikih, ...) – npr. učitelji angleščine v 1., 4. in 5. razredu, učitelji dodatne strokovne pomoči, čistilka, ... 
 Trenutno so vsa delovna mesta strokovno ustrezno zasedena. 
 Priloge: Sistemizacija delovnih mest (priloga 6), seznam zaposlenih (priloga 7), razpored obveznosti 
pedagoških delavcev (priloga 8). 

IV.2.3.a) Mentorstva 
 Za leto 2021/2022 nimamo podatka o morebitnih pripravnikih, načrtujemo pa delovno prakso za okrog 20 
dijakov in študentov. 

IV.2.4. Prostorske možnosti in možnosti uporabe učne tehnologije 
IV.2.4.a) Ocena trenutnega stanja 

 
 V matični šoli kot tudi na podružnicah iz leta v leto izboljšujemo prostorske pogoje in standard opreme. V 
Železnikih imamo 10 učilnic za 10 oddelkov od 1. do 5. razreda ter 17 učilnic za predmetni pouk. Pouk fizike, kemije, 
biologije, gospodinjskega pouka ter tehnike in tehnologije izvajamo v posebej za to opremljenih učilnicah. Na šoli 
uspešno deluje šolska knjižnica. Žal smo zaradi prostorske stiske prisiljeni čitalnico uporabljati za redni pouk. Pri pouku 
veliko uporabljamo tudi učilnico za računalništvo in informatiko, ki ni dovolj velika za cel oddelek. 
 
 Največja ovira za nemoteno izvedbo programa je pomanjkanje učilnic za reden pouk, prostorov za timsko delo 
učiteljev, prostorov za delo v manjših skupinah ter prostorov za individualno in skupinsko delo z učenci. Prostori za pouk 
tehnike so znatno premajhni, prostora za sestanke učiteljskega zbora (zbornica) pa sploh nimamo. Pomanjkanje učilnic 
rešujemo z uporabo čitalnice, predavalnice in vseh drugih razpoložljivih prostorov, s čimer je precej okrnjena, pogosto 
celo onemogočena njihova osnovna vloga, ter s poučevanjem v premajhnih in neprimernih prostorih. Omenjeni prostori 
niso prilagojeni za pouk, zato je v tem delu kakovostna izvedba pouka bistveno otežena. 
 Velika pomanjkljivost šole je tudi neprilagojenost prostorov za nemoteno gibanje učencev s posebnimi potrebami. 
 
 Kljub naštetim težavam so dani osnovni pogoji za uporabo ustreznih učnih pripomočkov pri vzgojno-
izobraževalnem delu. Ocenjujemo, da razpoložljivi prostori in oprema deloma omogočajo kvalitetno izvedbo pouka, na 
nekaterih področjih pa jo tudi ovirajo. 
 
 V letu 2021/2022 bomo nadaljevali z uvajanjem sodobnih metod pouka in z uporabo sodobne tehnologije. V ta 
namen bomo nadaljevali z opremljanjem šolskih prostorov in z usposabljanjem zaposlenih. 
 
 Najboljši prostorski pogoji za pouk so v Podružnici Dražgoše in Podružnici Selca. Drugi dve podružnici imata 
zagotovljene osnovne prostorske in druge pogoje za kvalitetno izvedbo programa z izjemo notranjih površin za pouk 
športa v podružnici Sorica. 
 
 Precej težav imamo z dotrajanostjo prostorov opreme, kar rešujemo v skladu z finančnimi možnostmi. 
 
 Priloga 9: Seznam prostorov z uporabnimi površinami. 

IV.2.4.b) Vizija razvoja prostorskih zmogljivosti 
 
 Število učencev se dolgoročno ne spreminja bistveno, le nekatere bodoče generacije bodo nekoliko večje (npr. 
vpis v Železnikih v letu 2023), zato bo pomanjkanje prostorov v matični šoli v prihodnjih letih še toliko bolj izrazito. 
Primanjkovalo bo predvsem ustreznih prostorov za pouk, za timsko delo, za samostojno delo učencev in za sestajanje 
učiteljskega zbora. 
 Matična šola v Železnikih je potrebna prostorske obnove, saj je prostorsko slabo zasnovana in zato manj uporabna, 
kot bi lahko bila. Dograditev bi bila možna v osrednjem delu, ki je bil pred nekaj leti obnovljen, in v tretjem nadstropju 
južnega dela šolske stavbe, za kar že obstajajo načrti, pridobljeno pa je bilo tudi gradbeno dovoljenje. S tem bi zagotovili 
dobre prostorske pogoje za izvedbo našega programa. 
 V matični šoli v Železnikih se je začela dograditev učilnic v mansardi novega dela, čakamo pa še na celovito 
obnovo. Postopek je odvisen od odločitev Občine Železniki. 

IV.Z.3. Kadro,-ski pogoji 

JV.1.4. Pro'itnr'ike mo:no'ili in mo!no'iti uporahe uCne ll'hnologtje 
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IV.3. Organizacija pouka 
IV.3.1. Diferenciacija 

 Osnovna šola Železniki izvaja v šolskem letu 2021/2022 diferenciacijo v naslednjih oblikah: 
Razred Slovenščina Matematika Angleščina 

1. - 4. razred samo notranja diferenciacija 
5.- 7. razred notranja, po potrebi pa tudi diferenciacija v manjših učnih skupinah 
8. in 9. razred manjše učne skupine manjše učne skupine manjše učne skupine 

IV.3.2. Fleksibilno izvajanje predmetnika 
 Strokovni aktivi v letu 2021/2022 načrtujejo fleksibilno izvajanje predmetnika na naslednji način: 

Razred Predmet Obdobje Način izvajanja 
4., 5. Glasbena umetnost 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Izmenoma 1 oziroma 2 uri tedensko 
6. Gospodinjstvo 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Izmenoma 1 oziroma 2 uri tedensko 

7. 

Likovna umetnost 01. 09. 2021 – 26. 11. 2021 Delitev oddelkov na dve skupini 
Tehnika in tehnologija 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi teden dve uri 
Obdelava gradiv – les 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi četrtek dve uri – izmena A 
Sonce, luna, Zemlja 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi četrtek dve uri – izmena B 
Likovno snovanje 7 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsako drugo sredo dve uri – izmena A 

Sodobna priprava hrane 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak torek in vsako drugo sredo dve uri – 
obe izmeni 

8. 

Biologija 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Izmenoma 1 oziroma 2 uri tedensko 
Geografija 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Izmenoma 1 oziroma 2 uri tedensko 
Tehnika in tehnologija 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi teden dve uri 
Slovenščina 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Izmenoma 3 oziroma 4 ure tedensko 
Likovna umetnost 29. 11. 2021 – 18. 03. 2022 Delitev oddelkov na dve skupini 
Robotika v tehniki 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi torek dve uri – izmena B 
Obdelava gradiv - kovine 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi ponedeljek dve uri –izmena B 
Poskusi v kemiji 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi torek dve uri – izmena A 
Načini prehranjevanja 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi ponedeljek dve uri – izmena A 
Multimedija 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi ponedeljek dve uri –izmena A 

9. 

Slovenščina 01. 09. 2021 – 14. 06. 2022 Izmenoma 4 oziroma 5 ur tedensko 
Likovna umetnost 21. 03. 2022 – 15. 06. 2022 Delitev oddelkov na dve skupini 
Računalniška omrežja 01. 09. 2021 – 14. 06. 2022 Vsako drugo sredo dve uri – izmena B 
Elektrotehnika 01. 09. 2021 – 14. 06. 2022 Vsako drugo sredo dve uri – izmena A 
Elektronika z robotiko 01. 09. 2021 – 14. 06. 2022 Vsako drugo sredo dve uri – izmena A 
Kemija v življenju 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi ponedeljek dve uri – izmena A 
Likovno snovanje 9 01. 09. 2021 – 14. 06. 2022 Vsak drugi torek dve uri – izmena A 

7.&8.&9. Vezenje 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsak drugi petek dve uri – izmena A 
7.&8.&9. Šolsko novinarstvo 01. 09. 2021 – 24. 06. 2022 Vsako drugo sredo dve uri – izmena A 

IV.3.3. Izmene 
 

Teden Izmena  Teden Izmena  Teden Izmena  Teden Izmena 
1. 9. - 3. 9. A  15. 11. - 19. 11. A  31. 1. - 4. 2. A  19. 4. - 22. 4. A 
6. 9. - 10. 9. B  22. 11. - 26. 11. B  9. 2. - 11. 2. B  25. 4. - 26. 4. B 
13. 9. - 17. 9. A  29. 11. - 3. 12. A  14. 2. - 18. 2. A  27. 4. - 2. 5. počitnice 
20. 9. - 24. 9. B  6. 12. - 10. 12. B  21. 2. - 25. 2. počitnice  3. 5. - 6. 5. B 
27. 9. - 1. 10. A  13. 12. - 17. 12. A  28. 2. - 4. 3. B  9. 5. - 13. 5. A 
4. 10. - 8. 10. B  20. 12. - 24. 12. B  7. 3. - 11. 3. A  16. 5. - 20. 5. B 
11. 10. - 15. 10. A  27. 12. - 31. 12. počitnice  14. 3. - 18. 3. B  23. 5. - 27. 5. A 
18. 10. - 22. 10. B  3. 1. - 7. 1. A  21. 3. - 25. 3. A  30. 5. - 3. 6. B 
25. 10. - 1. 11. počitnice  10. 1. - 14. 1. B  28. 3. - 1. 4. B  6. 6. - 10. 6. A 
2. 11. - 5. 11. A  17. 1. - 21. 1. A  4. 4. - 8. 4. A  13. 6. - 17. 6. B 
8. 11. - 12. 11. B  24. 1. - 28. 1. B  11. 4. - 15. 4. B  20. 6. - 24. 6. A 

IV.J.J. Diferenc1acija 

I 
JV.3.2. Fleksibi/110 i:,·a1anje predmetnika 

IV.J.J. lcme11e 
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IV.3.4. Urniki 
 Začetek pouka je ob 820, izjemoma ob 730. Učne ure trajajo 45 minut, med njimi je 5-minutni odmor, razen po 
2. uri (po 1. uri za 1. razred), ko je odmor za malico 20 minut, po 3. uri (po 2. uri za 1. razred) pa petnajstminutni 
rekreativni odmor. Podružnice lahko s svojimi letnimi delovnimi načrti predvidijo drugačen razpored učnih ur. 
 Učenci – vozači se s šolskimi prevozi iz praktično vseh okoliških krajev pripeljejo v šolo prvič okrog 715 in drugič 
do 815. Za čas med poukom in prihodom oziroma odhodom avtobusa imamo na šolah organizirano varstvo vozačev, ki 
je za učence prostovoljno. Razpored varstva vozačev je mesečno objavljen na oglasnih deskah šole. 
 Za učence 1. razreda imamo v Železnikih in v Selcih organizirano jutranje varstvo od 615 do 815. 

 2. – 9. r. Vsebina 1. r. Vsebina 
  700 – 730 Varstvo vozačev  615 – 815 Jutranje varstvo 

0. ura  730 – 815 Varstvo vozačev in dodatne dejavnosti  730 – 815 Varstvo vozačev in dodatne dejavnosti 

  815 – 820 Odmor  815 – 820 Odmor 

1. ura  820 – 905   820 – 905  
  905 – 910 Odmor  905 – 925 Odmor, malica za učence 

2. ura  910 – 955   925 – 1010  
  955 – 1015 Odmor, malica za učence  1010 – 1015 Odmor 

3. ura  1015 – 1100   1015 – 1100  
  1100 – 1115 Odmor, malica za zaposlene  1100 – 1115 Odmor, malica za zaposlene 

4. ura  1115 – 1200   1115 – 1200  
  1200 – 1205 Odmor  1200 – 1205 Odmor 

5. ura  1205 – 1250 Tudi varstvo vozačev  1205 – 1250  

  1250 – 1255 Odmor 

Opomba: Urnik pouka za 1. razred je samo okviren in ni 
obvezujoč. Natančna sta predvsem začetek in konec. 

6. ura  1255 – 1340 Tudi varstvo vozačev 
  1340 – 1345 Odmor 

7. ura  1345 – 1430  

  1200 – 1545 Podaljšano bivanje  1200 – 1545 Podaljšano bivanje 

 Razpored pouka (urnik) praviloma sestavljamo štirikrat letno - ob vsaki menjavi pouka plavanja: 1. septembra, 
30. novembra, 25. januarja in 22. marca. Dostopen je na naši spletni strani. 

V. Obseg in vsebina vzgojno - izobraževalnega dela 
 V šolskem letu 2021/2022 je predvidenih 190 dni pouka v 38 tednih, v devetem razredu 182 dni v 35 tednih. 
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi, ekskurzije, itd. 

V.1. Obvezni program 
V.1.1. Tedensko število ur pouka v obveznem programu 

 
 
Obvezni program v 
skladu z Zakonom o 
osnovni šoli obsega 
obvezne predmete, 
obvezne izbirne 
predmete in ure 
oddelčne skupnosti in je 
obvezen tako za šolo kot 
za učence. 
 
1 Skupno število ur v 7., 
8. in 9. razredu je 
odvisno od izbranih 
izbirnih predmetov. V 
seštevku je število ur, če 
ima učenec izbrani 2 uri 
obveznih izbirnih 
predmetov in nobenega 
neobveznega. 
 

 Razred 
Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
Angleščina  2 2 2 3 4 4 3 3 
Spoznavanje okolja 3 3 3       
Naravoslovje in tehnika    3 3     
Družba    2 3     
Naravoslovje      2 3   
Fizika        2 2 
Kemija        2 2 
Biologija        1,5 2 
Geografija      1 2 1,5 2 
Zgodovina      1 2 2 2 
Domovinska in državljanska kultura in etika       1 1  
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Tehnika in tehnologija      2 1 1  
Gospodinjstvo     1 1,5    
Izbirni predmeti (2 ali 3 ure po izbiri)       2 - 3 2 - 3 2 - 3 
Neobv. izbirni predmeti (do 2 uri po izbiri) 0 - 2   0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 ali 2 0 ali 2 0 ali 2 
Skupaj1 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27 27,5 27,5 
Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

JV.3.4. Urniki 

"' 

I 

i-:J.J. Tedensko Jtevi/o ur pouka ,,, obi·eznem programu 
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V.1.2. Izbirni predmeti 
 Letos bomo izvajali 25 obveznih izbirnih predmetov in sicer: "Sonce, luna, Zemlja", Obdelava gradiv – les, 
Obdelava gradiv – kovine, Elektrotehnika, Poskusi v kemiji, Kemija v življenju, Robotika v tehniki, Elektronika z 
robotiko, Multimedija, Računalniška omrežja, Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja, Vezenje 1 - Osnovni 
vbodi in tehnika nerenja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport - nogomet in odbojka, Nemščina I, 
Nemščina III, Likovno snovanje v 7. in 9. razredu, Gledališki klub, Šolsko novinarstvo, Ples, Ljudski plesi, Starinski 
in družabni plesi. 
 Izvajali bomo tudi šest neobveznih izbirnih predmetov in sicer: 

− v 1. razredu matične šole in podružnic Angleščino, 
− od 4. do 6. razreda matične šole Nemščino, Šport, Tehniko in Računalništvo, 
− od 4. do 5. razreda Podružnice Selca Šport in Tehnikov 7., 8. in 9. razredu pa Nemški jezik. 

 Za ostale izbirne predmete je bilo premalo prijav, zato jih zaradi omejitve števila skupin ne bomo mogli izvajati. 

V.1.3. Dejavnosti ob pouku 
Dejavnost Tedensko in letno število ur na oddelek 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Dopolnilni in dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 32 
Individualna in skupinska pomoč 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 16 
Tretja ura športa Financira občina Železniki. 1 35 1 35  
Nov razširjeni program - poskus dodatnih 9 ur tedensko za 9 skupin - poskus novega koncepta razširjenega programa 
Čipkarska šola 24 ur tedensko – nadstandardni program – financirata občina Železniki in OŠ Železniki 
Interesne dejavnost 70 ur tedensko skupaj s podružnicami oziroma 2 uri na oddelek 

V.1.3.a) Dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč 
 Tako dopolnilni kot dodatni pouk sta za učence prostovoljna, a včasih nujno potrebna. 
 Približno polovico v zgornji tabeli napisanih ur je namenjenih dodatnemu pouku slovenščine, matematike, 
angleščine, fizike in kemije. Pri dodatnem pouku se več oddelkov enega razreda združuje v skupine po predmetih. 
Poučujejo jih mentorice po spodnjem razporedu. Na razredni stopnji poučuje dodatni pouk vsaka učiteljica v svojem 
oddelku. 

Razred Slovenščina Angleščina Matematika Fizika Kemija 
6. Doroteja Prevc  Monika Čemažar   
7. Darja Štibelj Jana Kusterle Vesna Božič   
8. Marija Prevc Tadeja Šuštar Anka Arko Sabina Peternel Magda Šlibar 
9. Anja Burger Bernarda Kejžar Sabina Peternel Alenka Bertoncelj Mihela Lahajnar 

 

 Dopolnilni pouk izvajamo večinoma pri slovenščini, matematiki in angleščini, za kar je namenjenih večina ur. 
Nekaj ur dopolnilnega pouka je namenjenih tudi za ostale predmete po potrebi. Na razredni stopnji učiteljice te ure 
izvajajo kot dopolnilni ali dodatni pouk po potrebi in po lastni presoji. Na predmetni stopnji učitelji oddelke pri 
dopolnilnem pouku združujejo v skupine, ki pa jih med letom po lastni presoji tudi spreminjajo. 
 Ure individualne in skupinske pomoči so namenjene učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč učitelja, 
največkrat individualno. 

V.1.3.b) Dnevi drugih dejavnosti 

− Kulturni, naravoslovni, športni dnevi, delovne akcije in tehniški dnevi 
 Izvedli bomo kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve po programu, ki ga pripravijo razredni aktivi 
od 1. do 5. razreda, družboslovni in jezikovni aktivi za kulturne dneve na predmetni stopnji, aktiv za matematiko in fiziko 
ter naravoslovni aktiv za naravoslovne dneve, aktiv učiteljev tehnične vzgoje in gospodinjstva ter razredni aktivi za 
tehniške dneve in aktiv učiteljev športne vzgoje za športne dneve. 
 Del sredstev za prevoze in spremstva na ekskurzijah in dnevih dejavnosti pokrijemo s sredstvi, ki nam jih dodeli 
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, nekateri programi pa zahtevajo tudi dodaten finančni prispevek staršev. 
 

Dejavnost 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 

 Za organizacijo spremstev sta na osnovi načrta, ki ga izdela organizator dneva, odgovorna ravnateljeva 
pomočnika. Za izvedbo spremstva so odgovorni strokovni delavci, ki so z načrtom izvedbe dneva določeni. Načrti dni 
dejavnosti so del priprav na pouk. 

V.1.2. lzbirni predmeli 

V.1.3. Deja,no.,1i ob pouku 

' • • • • • • 
I I I I I I I 
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− Ekskurzije učencev 
 Ekskurzije učencev so opredeljene kot naravoslovni ali kulturni dnevi. Načrt zanje je del načrta dni dejavnosti. 
Izvedli jih bomo v pomladanskem času, ko bodo razmere to dopuščale. 

V.1.3.c) Proslave, prireditve ter spominski dnevi 
 Organiziramo jih v okviru pouka, zato je udeležba učencev obvezna. 
 Vse prireditve pred državnimi prazniki (Dan samostojnosti in enotnosti, Slovenski kulturni praznik, Dan 
državnosti) morajo vsebovati tudi domoljubne vsebine. 
 Za izvedbo proslav in prireditev skrbi delovna skupina v sestavi: Marjeta Naglič, Valentina Pintar, Polona Kovač, 
Primož Šmid, hišnika in organizatorji proslav. Organizator prireditve skliče delovno skupino v ustrezni sestavi glede na 
vsebino prireditve. 

Vrsta, téma Čas Zadolžitve Kraj, način 

Sprejem prvošolcev 

1. september 2021 
ob 900 in 1100 

Učiteljice v 1. razredu, Marjeta Naglič 
(himna), ravnatelj 

predavalnica OŠ Železniki, 
nagovor 

ob 1030 Učiteljica 1. razreda PŠ Davča 
ob 930 Učiteljica 1. razreda PŠ Dražgoše 
ob 1000 Učiteljici 1. razreda, ravnatelj PŠ Selca, nagovor 
ob 1000 Učiteljica 1. razreda PŠ Sorica 

Teden otroka 4. - 8. oktober 2021 Šolska skupnost razne dejavnosti 
Božič, dan samostojnosti 
in enotnosti, novo leto 

24. 12. 2021 ob 820 (RS), 
ob 1000 (PS) 

Ema Šmid (RS), 
Monika Ficko (PS) 

prireditev v telovadnici in v 
jedilniciOp1 

Slovenski kulturni praznik 4. februar 2022 Barbara Vrhunc (RS), 
Darja Štibelj (PS) 

skupna proslava v športni 
dvoraniOp1 

Dan zdravja 7. april 2022 vodji podmladka Rdečega križa razne dejavnosti 

Zaključek bralne značke april 2022 (PS), 
maj 2022 (RS) Katarina Primožič predstava v OŠ ŽeleznikiOp1 

Valeta 14. junij 2022 Jana Kusterle - organizacija, 
Anja Burger - program, razredniki 9. r. 

športna dvorana, nastopi 
učencevOp1 

Zaključek šolskega leta, 
dan državnosti 24. junij 2022 Majda Demšar (RS), 

Tadeja Šuštar (PS) prireditev v telovadniciOp1 

V.2. Razširjeni program 
 Šola ga mora ponuditi, za učence pa je prostovoljen. 

V.2.1. Šolska svetovalna služba 
 V šolski svetovalni službi delata psihologinja in pedagoginja. Nudita strokovno pomoč učencem, učiteljem in 
staršem pri premagovanju učnih, socialnih, vedenjskih in drugih težav pri učencih in opravljata še mnoga druga dela v 
skladu z njunim letnim delovnim načrtom. Za vse učence, ki jih obravnavata, morata predhodno pridobiti soglasja staršev. 

V.2.2. Šolska knjižnica 
 V šolski knjižnici opravljata delo dve knjižničarki. Ena od njiju opravlja delo tudi na podružnicah. 
 V okviru šolske knjižnice je organiziran učbeniški sklad, ki ga vodita Katarina Primožič in Uršula Bernik. 

V.2.3. Delo z nadarjenimi učenci 
 Vsako leto izdelamo program dela z nadarjenimi učenci. Tudi letošnji vsebuje več enodnevnih dejavnosti v 
trajanju od 2 do 5 ur z različnimi vsebinami: Zmanjšajmo količino odpadne embalaže, Hitro in spretno računanje, Rakete 
na vodni pogon, Glive kvasovke, "Kul" delo z računalnikom, Christmas Afternoon, Beatlomania, Matematični potep v 
angleščini, Escape School, projekt Ko bom velik, bom …, projekt Bralec bralcu, Škofjeloški pasijon, Gledališki inštitut, 
dejavnost Možganci. Izvedli bomo tudi dvodnevni raziskovalni tabor, ki bo zajemal široko paleto dejavnosti. 

V.2.3.a) Raziskovalne naloge 
 Šola je objavila razpis za izdelavo raziskovalnih nalog "Ustvarjalnost za prihodnost". Pomoč pri izvedbi 
pričakujemo od krajevnih podjetij. Rok za prijavo je 30. 11. 2021. 

V.2.4. Dodatna strokovna pomoč 
 V šoli imamo vse več učencev s posebnimi potrebami na raznih področjih. Za njih organiziramo dodatno 
strokovno pomoč na podlagi odločb Zavoda RS za šolstvo. Trenutno izvajamo 93 ur tedensko za 35 učencev (13 ur za 
štiri učence Podružnice Selca, 3 ure za enega učenca Podružnice Dražgoše, 2 uri za enega učenca Podružnice Sorica in 
71 ur za 29 učencev matične šole) in 4 ure za tri otroke iz vrtca. 

V.2.1. So/ska svetovalna sluiba 

~~2.2. .~nl.<ka knJi::mca 

V.2.3. Delo z nadarjenimi uCenci 

V.2.4. Dodatna stroko,·na pomoc 
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V.2.5. Interesne dejavnosti 
 Za interesne dejavnosti imamo na razpolago po 2 uri tedensko na oddelek. Vsak učenec si lahko prostovoljno 
izbere dejavnost po svoji želji in okusu. Pri organizaciji interesnih dejavnosti se povezujemo tudi z zunanjimi klubi, 
organizacijami in društvi (nogometni, atletski klub, organizacija Rdečega križa, …). V priloženi tabeli je naša ponudba 
teh dejavnosti (priloga 10). 
 V okviru interesnih dejavnosti uspešno delujejo otroški in mladinski pevski zbori tako v matični šoli kot na 
podružnicah pod mentorstvom učiteljice glasbene vzgoje Marjete Naglič in učiteljic razrednega pouka na podružnicah. 

V.2.1. Poskus novega koncepta razširjenega programa 
 Izvajali bomo poskus novega koncepta razširjenega programa na področju gibanja in zdravja za dobro 
počutje. Za izvajanje poskusa smo dodatno sistemizirali dejavnosti v obsegu 27,8 ur tedensko, od tega v Podružnici Selca 
4 ure športnih dejavnosti in 1 ura prometnega krožka, v matični šoli v Železnikih pa 17 ur športnih dejavnosti, 1 uro 
socialnih veščin, 2 uri programa MEPI in 1 ura zdrave prehrane. Vse te dejavnosti izvajamo deloma pred poukom, 
večinoma pa po njem. Učencem 7. in 8. razreda ponujamo še dodatno uro športa v rednem urniku. Velik del dejavnosti v 
poskusu izvajamo v podaljšanem bivanju, kjer je vsak dan 1 ura namenjena prehrani in vsaj 1 ura gibanju. 
 Na ta način smo vsem učencem omogočili, da se udeležijo organiziranih športnih dejavnosti najmanj 5 ur 
tedensko, ponudili pa smo jim tudi več dejavnosti s področja zdravja, prehrane in varnosti. 

V.2.2. Podaljšano bivanje 
 S podaljšanim bivanjem omogočimo staršem brezplačno varstvo otrok v času od konca pouka do 1545, učencem 
pa koristno izrabo tega časa. Vanj so vključeni samo pisno prijavljeni učenci. 
 V Osnovni šoli Železniki deluje dvanajst oddelkov podaljšanega bivanja: šest v matični šoli, trije v Podružnici 
Selca, po eden pa v podružnicah Davča, Dražgoše in Sorica. 
 Program podaljšanega bivanja vsebuje opoldanski prosti čas, kosilo, samostojno učenje ter interesne dejavnosti. 
Obseg dela v posameznih oddelkih je odvisen od števila učencev v posameznih časovnih obdobjih. 

 Učenci iz 
razredov Od Do Učitelj Opombe 

Železniki 

1. 1205 1550 Lucija Dolenc 23 učencev 
1. 1205 1410 Darja Štibelj 23 učencev 

2. 1200 1410 Anja Burger, 
Polona Kovač 

18 učencev, v ponedeljek, sredo in četrtek od 1255, 
v ponedeljek do 1435 

2. 1200 1535 Barbara Vrhunc 19 učencev, v ponedeljek, sredo in četrtek od 1255 
3. 1255 1545 Janez Pobežin 27 učencev, v petek od 1205 
4. - 5. 1255 1425 Marjeta Demšar 25 učencev, a hkrati ne več kot 24 

Davča 1. - 5. 1240 1500 Branka Peternelj 12 učencev, v petek od 1200 
Dražgoše 1. - 5. 1205 1500 Andraž Pfajfar 12 učencev, v torek, sredo in petek od 1255 

Selca 

1. & 3. 1200 1545 Darija Langerholc 24 učencev 
2. & 4. 1250 1600 Marija Pohleven 24 učencev, v ponedeljek in petek od 1200 

3. & 5. 1250 1530 Sara Kunštek 
Petra Peternelj 26 učencev, v petek od 1200 do 1520 

Sorica 1. - 5. 1130 1500 Polona Pintar 
(Katarina Benedik) 13 učencev, v sredo, četrtek in petek od 1220 

 V času, ko je število učencev v posameznih oddelkih majhno, oddelke združujemo. Vsak učenec, ki je prijavljen 
v podaljšano bivanje, ima tako možnost organiziranega varstva v Železnikih do 1550, v Davči, Dražgošah in Sorici do 
1500, v Selcih do 1600. 

V.2.3. Jutranje varstvo 
 je organizirano za pisno prijavljene učence 1. razreda vsak dan pouka od 615 do 815. 
 V letošnjem šolskem letu bodo dejavnost v matični šoli vodile Branka Peternelj, Barbara Vrhunc in Damjana 
Kaplja, v Podružnici Selca pa Petra Peternelj. V matični šoli v Železnikih je v jutranje varstvo vključenih 48 prvošolcev 
v dveh skupinah, v Podružnici Selca pa 18 prvošolcev v eni skupini. 

V.2.5. lnteresne deja,·no.<li 

V.2.1. Poskus no,·ega koncepta raz.sirjenega programa 

~~2.2. Pndalj.lann hi\•anje 

V.2.J. Jutranje varstvo 
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V.2.4. Šolska prehrana 
 Vsi učenci naše šole imajo možnost uživanja obrokov šolske prehrane: šolske malice in kosila. Šolsko malico 
lahko dobijo od 905 do 925 (1. in 2. razred) in med odmorom od 955 do 1015 (ostali razredi), kosilo pa od 1230 do 1400. 
Vsakemu učencu priporočamo vsaj en obrok šolske prehrane dnevno. V oddelku podaljšanega bivanja je del programa 
tudi kulturno uživanje hrane - večinoma so učenci v podaljšanem bivanju naročeni na kosilo. Cena malice je predpisana 
z Zakonom o šolski prehrani in znaša 0,90 €, cena kosila za razredno stopnjo je 1,68 € in za predmetno 1,95 €. Cena 
kosila se lahko spremeni po sklepu Sveta Osnovne šole Železniki. 
 V okviru objavljenih cen zagotavljamo tudi obroke dietne prehrane, če je zdravniško predpisana in če starši 
razredniku dajo zadostne podatke o predpisani dieti. Drugih razlik pri šolski prehrani ne moremo zagotavljati. 
 Vodja šolske prehrane je Barbara Vrhunc. 

V.2.5. Učenci vozači, šolski prevozi 
V.2.5.a) Učenci – vozači 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 
Dolenja vas - Selca 7 8 3 9 3         30 
Dolenja vas - Železniki 1         5 9 4 6 25 
Selca - Železniki 3   2     11 10 7 17 50 
Golica - Selca                     
Golica - Železniki               1 2 3 
Lajše - Selca 3 1   2 1         7 
Lajše - Železniki           1 2 1 1 5 
Kališe - Selca                     
Kališe - Železniki             2 1 1 4 
Zabrekve - Selca     1 1           2 
Zabrekve - Železniki           1   1 1 3 
Topolje - Selca   1   1 1         3 
Topolje - Železniki           1 2 1 2 6 
Dražgoše - Železniki           5 2 4 1 12 
Rudno - Železniki 1 3 1   3 2 3 1 2 16 
Prtovč - Železniki     1     1       2 
Podlonk - Železniki   1 3         2 1 7 
Ojstri Vrh - Železniki 1           1     2 
Smoleva - Železniki   1 2 1 1   2 1 1 9 
Martinj Vrh - Železniki 5 1 2 2 1 3 2 4 2 22 
Spodnje Danje - Sorica                     
Sorica - Železniki   1     1 4 3 5 5 19 
Zali Log - Železniki 1   3 2 1 5 4 2 2 20 
Davča - Železniki 1 1 2 4 1 3 5 3 4 24 
Osojna Davča: Čumar - Lovričk - Mravlja 1 1   2 1         5 
Zg. Davča: Zakovkar - Črtičar - Jurež - Kramar 1     1 2         4 
Sp. Davča: Dolinar - Pepe     1   1         2 
Potok - Železniki 2 1 1 1 2 2 5 3 2 19 
Na plavžu - Železniki 1   5 1 9         16 

Skupaj 28 20 27 27 28 44 52 41 50 317 
 Vseh vozačev je 317, kar je skoraj polovica vseh učencev. Precej učencev predvsem 1. razreda se vozi s starši, 
a zanesljive evidence o tem ni. 

V.2.5.b) Varstvo vozačev 
 je organizirano posebej za razredno in predmetno stopnjo in je namenjeno samo učencem – vozačem. 
 Organizirali smo ga z namenom, da bi učencem – vozačem omogočili koristno izrabo časa, ko čakajo na začetek 
pouka ali na šolske prevoze. Na oglasnih deskah po šoli je objavljen razpored učilnic, v katerih je varstvo organizirano 
ter seznam strokovnih delavcev, ki ga vodijo. Vodje varstva vozačev bodo preverjali prisotnost tistih učencev, ki jih bodo 
starši pisno prijavili. 

Razredna stopnja Predmetna stopnja 
 700 – 815  700 – 815 
 1200 – 1340  1250 – 1340 

V.2.4. &,t.,ka prehra11a 

J.-:2.5. UCenci \'O:ai'i, .in/'.ki prevo:i 

I 



- 14 - 

V.2.5.c) Vozni red šolskih prevozov v letu 2021/2022 
Davča (Jemec) - Železniki Železniki - Davča  

635  710 1300 1325 1340  
   1440 1515 1530  

Davča 35 - Železniki Železniki - Davča 35  
620 645  1435 1500   

Martinj Vrh - Železniki Železniki - Martinj Vrh Ivan Špik, 
700 725  1300 1330  s. p. 
745 810  1435 1505   

Zabrekve - Topolje - Železniki Železniki - Topolje - Zabrekve  
650 700 715 1300 1320 1330  
730 740 755 1350 1410 1420  

   1435 Op3 1500 1515  
Dražgoše - Rudno - Železniki Železniki - Rudno - Dražgoše  

650 659 704 1305 1310 1316  
755 804 809 1405 1410 1416  

   1447 1452 1458  
Zg. Sorica - Zali Log - Železniki Železniki - Zali Log - Zg. Sorica  

635 655 705 1302 1310   
740 800 810 1345 1355 1415 Arrriva, d. d. 

   1442 1452 1512 Op1 
Dolenja vas - Selca - Železniki Železniki - Selca - Dolenja vas  

714 717 725 1235 1240 1245  
749 752 757 1307 1312 1317  

   1345 1350 1355  
   1438 1443 1448  

Potok - Železniki Železniki - Potok  
655 720  1300 1320  Janez Rant 
745 805  1345 1410  s. p. 

   1435 Op2 1500   

Prtovč Op6 - Podlonk - Železniki Železniki - Podlonk - Prtovč  
655 705 725 1300 1310 1325 Drago Thaler, s. p. 
735 745 805 1440 1450   

Smoleva - Ojstri Vrh - Golica - Železniki Železniki - Smoleva - Ojstri Vrh  
645 655 705  720 1300 1305 1315  

Ojstri Vrh - Travnik - Smoleva - Železniki Železniki - Golica Matija Šuštar, 
730 735 740 750 1350  1405 s. p. 

Golica - Železniki Op6 Železniki - Ojstri Vrh - Golica Op6  
805  815 1440 1450 1500  

Lajše - Železniki Železniki - Selca Op4 - Lajše - Kališe  
650  705 1255 1300 1310 1320  

Kališe - Železniki 1345 1350 1415 1425 Janez Rihtaršič, 
715  725 1435 Op5 1440 1505 1515 s. p. 

Kališe - Lajše - Selca - Železniki      
745 755 805 810      

 

Opombe: 
 Na temni podlagi so navedeni dodatni ali odloženi prevozi po 1430 zaradi izbirnih predmetov. 
 

Op1 Učenci se na teh relacijah lahko vozijo ob kateremkoli času, če imajo s seboj vozovnico. 
Op2 Zadnji prevoz (1345) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v sredo in petek v A izmeni in v ponedeljek v obeh 

izmenah. 
Op3 Zadnji prevoz (1350) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v četrtek in petek v A izmeni. 
Op4 Voznik v skladu s prostorskimi možnostmi prevaža tudi učence iz Selc (iz Sevnice). 
Op5 Dodaten prevoz je organiziran ob dneh izbirnih predmetov v ponedeljek in torek v B izmeni. 
Op6 Voznika opravljata prevoze na Prtovč in z njega oziroma na Golico in z nje, kadar je to potrebno zaradi šolskega 

urnika. 

V.2.6. Šole v naravi 
 Poletno šolo v naravi s tečajem plavanja za učence 5. razreda matične šole in podružnic smo izvedli od 20. do 
24. septembra 2021 v Ankaranu v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Pedagoška vodja bo 
ravnateljeva pomočnica ga. Marjeta Demšar, vaditelji plavanja pa učitelji, ki imajo opravljeno usposabljanje za učitelja 
plavanja. Za izvedbo so bili poleg njih zadolženi še razredničarke 5. razreda ter učitelji, ki so določeni z izvedbenim 
načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za poletno šolo v naravi, imajo reden 
pouk po urniku. 
 Naravoslovno šolo v naravi za učence 8. razreda bomo izvedli od 24. do 28. januarja 2022, za učence 9. razred 
pa od 4. do 6. novembra 2021, obakrat v domu CŠOD Soča (Tolmin). Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož 
Šmid, za izvedbo te dejavnosti pa zadolženi razredniki in učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. 
Naravoslovni teden je za učence obvezen, lahko pa se odločijo za pouk v šoli. 

• • ' • 
• • ' • 
• • ' • 
• • ' • 
• • ' • 

• • ' • 
• • ' • 

• ' ' • 
• • • ' • 

• • ' • 

• • 
• • 

• • • 

~:2.6. Sole ,, naravi 
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 Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja bomo organizirali za učence 6. razreda od 28. februarja do 4. marca, 
za učence 7. razreda pa od 7. do 11. marca na smučišču Cerkno. Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. Primož 
Šmid, za njeno izvedbo pa so zadolženi: učitelji športa, razredniki 6. in 7. razreda ter učitelji, ki bodo določeni z 
izvedbenim načrtom šole v naravi. Udeležba učencev je prostovoljna. Učenci, ki se ne odločijo za zimsko šolo v naravi, 
imajo reden pouk po urniku. 
 Šole v naravi s svojimi prispevki denarno omogočijo: starši učencev – udeležencev (stroški bivanja in prevoza), 
Občina Železniki (stroški dela v zimski šoli v naravi in subvencioniranje prispevka učencev), Ministrstvo RS za 
izobraževanje, znanost in šport (stroški učiteljev plavanja in subvencioniranje prispevka učencev v letni šoli v naravi) in 
Osnovna šola Železniki (vse ostalo - predvsem materialne stroške, potne stroške zaposlenih, subvencije stroškov, ...). 
Dodatno pomoč pri plačevanju prispevka staršev bomo zagotovili iz sredstev Šolskega sklada. 

V.2.7. Tečajne oblike pouka 
− Učence od 2. do 4. razreda matične šole in Podružnice Selca bomo vključili v 20-urni plavalni tečaj v okviru pouka 

športa. 
− Učence od 5. do 9. razreda in učence ostalih podružnic bomo vključili v 10-urni plavalni tečaj v okviru pouka športa. 

V 6. razredu bomo preverjali znanje plavanja. Plavalne tečaje bodo izvajali po naslednjem razporedu: 
 

2. razred (od … do)  3. razred (od … do)  4. razred (od … do)  5. razred (od … do) 
21. 03. 2022 24. 06. 2022  01. 09. 2021 26. 11. 2021  01. 09. 2021 26. 11. 2021  21. 03. 2022 24. 06. 2022 

6. razred (od … do)  7. razred (od … do)  8. razred (od … do)  9. razred (od … do) 
29. 11. 2021 21. 01. 2022  24. 01. 2022 18. 03. 2022  24. 01. 2022 18. 03. 2022  29. 11. 2021 21. 01. 2022 

Podružnica Davča  Podružnica Dražgoše  Podružnica Selca  Podružnica Sorica 
29. 11. 2021 21. 01. 2022  24. 01. 2022 18. 03. 2022  Glej 2. - 5. razred  29. 11. 2021 21. 01. 2022 
 

− Za učence 5. razreda bo v aprilu kolesarski tečaj s kolesarskim izpitom. Dejavnost spada k interesnim. 
− Učencem 5. razreda ponujamo plavalni tečaj v šoli v naravi v obsegu najmanj 20 ur, 
− učencem 6. razreda pa smučarski tečaj v okviru zimske šole v naravi. 
 Prevoz učencev s podružnic na plavalni tečaj, ki je organiziran v okviru rednega pouka, je za starše brezplačen. 

V.3. Nadstandardne dejavnosti 
 Program nadstandardnih dejavnosti, ki jih šola izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega dela in jih sofinancirajo 
starši, je v prilogi 11. 

V.4. Druge dejavnosti 

V.4.1. Tekmovanja 
 Sodelovali bomo na naslednjih tekmovanjih na šolskem, medobčinskem, regijskem, državnem in tudi 
mednarodnem nivoju: 

− iz slovenščine – za Cankarjeva priznanja (Slavica Mohorč), 
− iz matematike – Kenguru Vegovo na razredni stopnji in Vegovo na predmetni stopnji (Sabina Peternel), 
− iz angleščine (Bernarda Kejžar - 7. r., Tadeja Šuštar - 8. r., Jana Kusterle - 9. r.), 
− za Bralno značko pri slovenščini, pri angleščini in pri nemščini (učitelji slovenščine in tujih jezikov), 
− iz fizike – za Stefanova priznanja (Alenka Bertoncelj), 
− iz kemije – za Preglova priznanja (Magda Šlibar - 8. r. in Mihela Lahajnar - 9. r.), 
− iz biologije – za Proteusova priznanja (Magda Šlibar - 8. r. in Mihela Lahajnar - 9. r.), 
− v raziskovalnih dejavnostih (mentorji raziskovalnih dejavnosti), 
− iz zgodovine (Damjana Demšar), 
− iz geografije (Igor Dražetić), 
− iz računalništva – Bober (Sabina Peternel), 
− iz logike (Monika Čemažar), Logična pošast (Monika Ficko), 
− na revijah pevskih zborov (Marjeta Naglič), 
− v krosu, atletiki, plavanju, nam. tenisu, plesu, smučanju, rokometu, nogometu, odbojki, košarki, športnem plezanju 

itd. (učitelji športa), 
− iz klekljanja (Irena Benedičič), 
− iz poznavanja flore (Magda Šlibar - 8. r. in Mihela Lahajnar - 9. r.), 
− iz znanja o sladkorni bolezni (Magda Šlibar - 8. r. in Mihela Lahajnar - 9. r.), 
− Eko kviz (Mihela Lahajnar). 

 Posamezna tekmovanja vodijo navedeni strokovni delavci, odgovoren pa je vodja aktiva, oziroma strokovni 
delavec, ki ga na sestanku aktiva določijo. Učence prijavi organizator tekmovanja, na tekmovanja, na katerih sodelujejo 
člani klubov, pa vodja aktiva učiteljev športa. 

~~2. 7. Tecajne ohlike pouka 

I I I I 

I I I I 

I I I 

V.4.1. Tekmm·anja 
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V.4.2. Čipkarska šola 
 V letošnjem letu bo dejavnost Čipkarske šole potekala tudi na podružnicah do 2 uri tedensko, v Selcih pa do 3 
ure tedensko. Preostale ure bo učiteljica klekljanja Irena Benedičič poučevala v matični šoli. 
 Šola razpolaga z nekaj opreme za klekljanje, predvsem za učence vozače. Pouk klekljanja financirata Občina 
Železniki – plačo učiteljice, starši stroške materiala za izdelke, ki so last učencev, in Osnovna šola Železniki druge 
materialne stroške. 

V.4.3. Skrb za zdrav telesni in duševni razvoj učencev 
V.4.3.a) Osveščanje za zaščito pred okužbami 

- Razredniki učence seznanijo z nevarnostmi okužb in s pomenom vzdrževanja osebne higiene. 

V.4.3.b) Vsakodnevna higiena 
- umivanje rok in zob, 
- kontrola čiščenja zob pri učencih od 1. do 5. razreda. 

V.4.3.c) Skrb za zdrav razvoj učencev 
 Z Zdravstvenim domom Škofja Loka in z Rdečim križem Slovenije sodelujemo pri izvajanju naslednjih dejavnosti: 

- sistematski pregledi in popravljanje zob učencev v vseh razredih, 
- sistematski zdravniški pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu, 
- pregled sluha v 6. razredu, 
- cepljenje 

· 1. razred: hepatitis B, 
· 3. razred: davica, tetanus, 
· 6. razred: prostovoljno brezplačno cepljenje proti HPV, 
· 8. razred: laboratorijski pregled krvi in urina, 

- programi šol v naravi, 
- vključevanje učencev v zdravstvene kolonije, 
- osveščanje učencev z izvajanjem zdravstveno-vzgojnih predavanj. 

 V 1. in 3. razredu so zdravniški pregledi združeni s cepljenji, zato otroke spremljajo starši. 

V.4.3.d) Zdravstveno-vzgojni in vzgojni programi za učence 
 Po programih Zdravstvenega doma Škofja Loka (ZD) bomo organizirali zdravstveno-vzgojna predavanja za učence 
vseh razredov. Za učence od 3. do 9. razreda bomo organizirali predavanja Safe.si o varnosti na internetu. Predavanja 
bodo potekala v oktobru 2020. Nekaj programov bomo izpeljali sami. 
1. razred: Zdrave navade (ZD) 
2. razred: Osebna higiena (ZD) 
3. razred: Zdrav način življenja (ZD), 

Ne bodi ovčka na internetu (Safe.si) 
4. razred: Preprečevanje poškodb (ZD), 

Ne bodi ovčka na internetu (Safe.si) 
5. razred: Zasvojenost (ZD), "Nevarnosti kajenja"  
6. razred: Odraščanje (ZD), Zasvojenost s sodobnimi 

tehnologijami (Safe.si), Zdrav način 
življenja, Sodobne metode uspešnega 
učenja 

7. razred: Pozitivna podoba in stres (ZD), 
"Alkohol? Ne, hvala.", 
Spletno nasilje in ustrahovanje (Safe.si) 

8. razred: Medsebojni odnosi (ZD), 
Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami (Safe.si), 
Skrita stran mavrice 

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost (ZD), 
Spletno nasilje in ustrahovanje (Safe.si), 
Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami (Safe.si) 

6. - 9. razred: medsebojna učna pomoč 
 
Vsi razredi: program Križišče generacij, medsebojno reševanje 
sporov z mediacijo, sodobne metode uspešnega učenja 
Programe, kjer izvajalec ni posebej naveden, izvaja šolska 
svetovalna služba. 

V.4.4. Organizacije, društva, klubi 
 Na šoli delujejo organizacije in društva, katerih člani so vsi učenci naše šole. Njihov namen je spodbuditi učence 
k aktivnemu sodelovanju v življenju in delu šole. 

Organizacija Vodje, mentorji Vsebina dela, naloge 

Šolska skupnost 
Lucija Dolenc, 
Jana Kusterle, 
Katarina Primožič 

- sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 
- delovanje šolskega otroškega parlamenta, 
- organizacija prireditev za učence ter dobrodelnih in zbiralnih akcij, 
- sodelovanje s šolskimi skupnostmi drugih osnovnih šol. 

Šolsko kulturno – 
umetniško društvo 

Majda Demšar, 
Marija Prevc 

- priprava prireditev v šoli in v kraju, 
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kulturnih dni, 
- pomoč podružnicam pri njihovem delu na tem področju. 

Podmladek orga-
nizacije RK 

Ana Čufer, 
Mihela Lahajnar 

- organizacija in sodelovanje v dobrodelnih in zbiralnih akcijah, 
- medgeneracijsko sodelovanje, 
- sprejem učencev 1. razreda v podmladek RK, 

V.4.2. Cipkanka .fo/a 

J-:4.3. Skrb :;a zdrav telesni in du.\e\.ni ra:voj ru!ence\.· 

V.4.4. Organi:acije, dru.,tva, kluhi 
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- skrb za higieno učencev in čisto okolje. 
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V.5. Ukrepi za zagotavljanje varnosti 

V.5.1. Dežurstva 
 Za zagotavljanje varnosti učencev in nemotenega dela organiziramo naslednje oblike dežurstva: 

Aktivnost, obveznost Odgovorni Izvajalci 
Dosledno izvajanje Hišnega reda, Vzgojnega načrta in 
Pravil šolskega reda vsi zaposleni, učenci in starši vsi zaposleni, učenci in starši 

Preventivni programi za varnost učencev (projekti kot 
npr. Križišče generacij, medsebojna pomoč učencev, 
delavnice in programi za nenasilno reševanje sporov), 

svetovalna služba strokovni delavci šole in najeti 
izvajalci programov 

Zaščita učencev in zaposlenih pred okužbami Primož Šmid, razredniki vsi zaposleni, učenci in starši 
Prometno-varnostna vzgoja Marjeta Demšar, razredniki policist, razredniki 
Prisotnost strokovnih delavcev pri načrtovanih vzgojno-
izobraževalnih dejavnostih (pouk, dnevi dejavnosti, 
prireditve, ...) 

strokovni delavci šole - izvajalci 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti strokovni delavci šole sami 

Vodenje evidence prisotnih učencev in izpeljava 
ustreznih ukrepov v primeru odsotnosti 

strokovni delavci šole - izvajalci 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 

strokovni delavci šole sami, 
svetovalna služba 

Dežurstvo učiteljev na hodnikih med odmori Marjeta Demšar, Primož Šmid, 
vodje podružnic strokovni delavci šole 

Dežurstvo učencev pri glavnem vhodu v šolo, navodila 
učencem in nadzor dežurstva razredniki od 7. do 9. razreda učenci od 7. do 9. razreda 

Varstvo vozačev Marjeta Demšar, Primož Šmid, 
vodje podružnic delavci po razporedu 

Spremstva pri dejavnostih v okviru pouka (razne 
dejavnosti v okviru rednega pouka, dnevi dejavnosti, ...) 

vodje dejavnosti, 
strokovni delavci šole 

strokovni delavci šole po 
razporedu organizatorja 
dejavnosti. 

Načrt postopkov v izrednih razmerah, ki je opredeljen v 
Pravilih šolskega reda Franc Rant, Primož Šmid vsi zaposleni 

Načrt delovanja šole in vrtca v primeru pandemije Primož Šmid vsi zaposleni 

V.5.2. Varstvo vozačev 
 Opredeljeno je v poglavju V.2.5.b. 

V.5.3. Spremstva učencev 1. razreda (vozačev) 
Šolski prevoz Čas Spremstvo Čas Spremstvo 

Potok   1300 
Učiteljice 1. razreda Martinj Vrh   1300 

Zali Log   1300 

V.5.4. Prometna varnost 
 Načrt šolskih poti je sestavni del LDN (priloga 12), obravnavata pa ga učiteljski zbor ter svet staršev. 
 Razredniki v začetku šolskega leta z njim seznanijo učence. 
 Razredniki so ga dolžni obravnavati na roditeljskih sestankih in starše z njim seznaniti. 
 V začetku šolskega leta je na terenu organizirana prometna vzgoja za učence prvega razreda. Vodijo jo 
razredničarke in policisti Policijske postaje Škofja Loka. 
 Za učence 5. razreda izvajamo prometni krožek s kolesarskim tečajem. Po končanem tečaju učenci v 5. razredu 
opravljajo kolesarske izpite. 
 Vsebine prometne vzgoje obravnavajo učitelji pri določenih predmetih v vseh razredih vse šolsko leto (po učnem 
načrtu oddelčnih skupnosti). 
 Šola se pri izvajanju programa prometne vzgoje povezuje s Policijsko postajo Škofja Loka ter organi Občine 
Železniki. 
 Za učence 5. razreda načrtujemo program Jumicar. 

V.5.5. Drugo 
 Vajo iz evakuacije bomo izvedli v vseh enotah v oktobru ali novembru 2021. 

V.5.1. Drl11rstva 

V.5.2. Vanh·o ro:ac.te,· 

~~5.3. Spremsn·a ufencev 1 ra:reda (1'<>:acev) 

I I I I I I 
V.5.4. Promelna \amost 

V.5.5. Drugo 
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V.6. Vključevanje v projekte in poskuse 
! MEPI (mednarodni projekt), 
! Eko šola (državni projekt), 
! Šolska shema (državni projekt), 
! Rastem s knjigo (državni projekt), 
! Nov koncept razširjenega programa (poskus), 
! Šolski učni vrtovi (državni projekt), 
! Križišče generacij (šolski projekt), 
! Medsebojna učna pomoč (šolski projekt). 

V.6.1. MEPI 
 Projekt MEPI je mednarodno priznan projekt, v katerem mladi iščejo samopotrjevanje. Vanj bodo vključeni 
učenci 9. razreda. Na naši šoli ga bo vodila Irma Prevc. 

V.6.2. Eko šola 
 Že pomladi 2010 smo se vključili v državni projekt EKO šola, s katerim želimo izboljšati delovanje šole, med 
učence pa uvesti več solidarnosti in ekološkega načina obnašanja. V oktobru 2011 smo prejeli eko-zastavo. Z aktivnostmi 
bomo nadaljevali, ker imamo tako možnost sodelovanja v določenih programih, ki so koristne za šolo, učence in okolje. 
 Projekt bo na šoli vodila Sabina Peternel. 

V.6.3. Šolska shema 
 V tem programu bomo učencem poleg šolske malice razdelili še približno 20 obrokov svežega sadja ali zelenjave 
slovenske pridelave. 
 Program bo vodila Barbara Vrhunc. 

V.6.4. Rastem s knjigo 
Cilji tega projekta so: 

− učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo 
in užitek, 

− učencem podrobneje predstaviti splošno knjižnico in jih spodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnice, 
sposojanju knjig ter k sodelovanju v različnih dejavnostih, ki jih knjižnice ponujajo ter starostni skupini, 

− spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami, 
− promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja, 
− podpreti razvoj knjižne produkcije za mladino, s poudarkom na izvirnih slovenskih sodobnih avtorjih. 

 Vsi učenci bodo v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili 
delovanje knjižnice. Projekt vodita knjižničark Uršula Bernik in Katarina Primožič v sodelovanju z aktivom učiteljic 
slovenščine. 

V.6.5. Nov koncept razširjenega programa 
 Vključili smo se v poskus "novega koncepta razširjenega programa" na področju gibanja, zdravja in dobrega 
počutja. V tem okviru smo zaposlili strokovnega delavca, ki izvaja interesne športne dejavnosti za naše učence. Poskus 
bo predvidoma trajal do 31. 8. 2023. Več o tem je v poglavju V.2.1. 
 Dejavnosti na naši šoli bo vodil profesor športne vzgoje Aleš Cankar, izvajali pa jih bodo tudi drugi učitelji. 

V.6.6. Šolski učni vrtovi 
 V državni projekt "Šolski učni vrtovi" se je prijavila Občina Železniki. Na naši šoli ga bo vodila ravnateljeva 
pomočnica Marjeta Demšar. 

V.6.7. Križišče generacij 
 V tem projektu, ki ga organizira in vodi Nataša Zavrl, bodo učenci na različnih področjih sodelovali s starejšimi 
in mlajšimi. Gre torej za medgeneracijsko sodelovanje. Vsebine določamo vsako leto na novo. 

V.6.8. Medsebojna učna pomoč 
 Projekt organizira in vodi Nataša Zavrl. Učenci - prostovoljci bodo izvajali učno pomoč drugim učencem. Na 
ta način krepimo tudi čut za medsebojno solidarnost in odgovornost do soljudi. 

V.6.1. AfEPI 

V.6.2. Eko so/a 

V. 6.J. Soi.vka .,lrema 

V.6.4. Ra.vtem s knjigo 

V.6.5. Nov koncepl ra=Jirjenega programa 

V.6.6. So/ski 11cni vrtovi 

V.6. 7. KritiSCe generacij 
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VI. Vsebine in oblike dela strokovnih organov 
VI.1. Učiteljski zbor 

 Učiteljski zbor se sestaja na konferencah. V tem šolskem letu bomo imeli najmanj osem skupnih pedagoških 
konferenc celotnega učiteljskega zbora, ostale pa bodo ločene za razredno in predmetno stopnjo. Po potrebi sklicuje 
ravnatelj še organizacijske konference in konference učiteljskega zbora samo za centralno šolo ali pa za del učiteljskega 
zbora. Razredniki oziroma ravnatelj po potrebi sklicujejo oddelčne ali razredne sestanke učiteljskega zbora. Konference 
učiteljskih zborov so za strokovne delavce obvezne in sodijo v njihovo delovno obveznost. Večinoma se izvajajo v 
popoldanskem času. 
 

Čas Vsebina Nosilci 

ponedeljek, 23. 08. 2021 
obravnava LDN, delovne obveznosti zaposlenih, interesne dejavnosti, 
prednostne naloge, prvi šolski dan, organizacija pouka v letu 2021/2022, 
projekti v tem šolskem letu 

ravnatelj 

četrtek, 09. 09. 2021 zagotavljanje nemotenega poteka dela, zagotavljanje varnosti, izvedba 
ekskurzij in dni dejavnosti vodstvo šole 

sreda, 26. 01. 2022 
četrtek, 27. 01. 2022 

I. ocenjevalna konferenca za razredno stopnjo in za predmetno stopnjo, 
realizacija pouka, uresničevanje LDN vodstvo šole, razredniki 

marec ali april 2022 izvajanje vzgojnega načrta, potek uvajanja novosti k pouku, realizacija 
pouka vodstvo šole, svetovalna služba 

petek, 10. 06. 2022 
torek, 21. 06. 2022 
sreda, 22. 06. 2022 

zaključna ocenjevalna konferenca za 9. razred, za razredno stopnjo in za 
5. – 8. razred 

vodstvo šole, razredniki, vodje 
strokovnih aktivov, svetovalna služba 

petek, 1. julij 2021 

analiza uresničevanja letnega delovnega načrta (poročila), 
pregled šolske dokumentacije učiteljev (dnevniki, redovalnice), 
analiza uspeha, realizacije pouka, odsotnosti, 
okvirna organizacija pouka za novo šolsko leto. 

vodstvo šole 

sreda, 
24. avgust 2022 

analiza dela v preteklem šolskem letu, priprava na začetek šolskega leta, 
organizacija pouka, priprava LDN. 

vodstvo šole, 
strokovni aktivi 

VI.2. Učiteljski zbori oddelkov 
 Učiteljski zbor oddelka sklicuje razrednik. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje 
program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki teže napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter o drugih tekočih 
nalogah. 

VI.3. Razredniki 
 Vsak oddelek ima svojega razrednika – učitelja, ki v oddelku poučuje. Razrednik je dolžan organizirati in 
usmerjati delo oddelka, obveščati učence in starše, opravljati stike s starši, reševati vzgojne težave, voditi predpisano 
dokumentacijo, ... 

VI.4. Strokovni aktivi 
Na naši šoli delujejo naslednji aktivi razrednih in predmetnih učiteljev: 

Organizacija Vodja Aktiv Vodja 

Šolska skupnost 
Lucija Dolenc I. triletje Monika Gasser 
Jana Kusterle II. triletje Andreja Šolar 
Katarina Primožič Likovna umetnost Polona Kovač 

Šolsko kulturno-umetniško društvo Majda Demšar Glasbena umetnost Petra Peternelj 

Podmladek organizacije RK Ana Čufer Slovenščina Slavica Mohorč 
Mihela Lahajnar Naravoslovni Igor Dražetić 

  Matematični Sabina Peternel 
  Tehniški aktiv Monika Čemažar 
  Tuji jeziki Ema Šmid 
  Družboslovni Damjana Demšar 
  Šport Mitja Lorber 
  Knjižnični Uršula Bernik 
  Dodatna strokovna pomoč Irma Prevc 
  Podaljšano bivanje Darja Štibelj 
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VI.5. Pedagoško vodenje 
 Pedagoško delo na šoli vodijo in spremljajo ravnatelj in ravnateljeva pomočnika. Delo in naloge si med seboj 
delijo. Opravljajo dela in naloge opredeljene z zakoni ter druga dela in naloge, določene z načrtom razvoja šole ter letnim 
delovnim načrtom: 
! koristna izraba vseh možnosti in potencialov, s katerimi šola razpolaga, za doseganje načrtovanih ciljev, 
! izvajanje in spremljanje projektov, ki jih izvajamo na šoli, 
! spodbujanje strokovnosti učiteljev v širšem pomenu besede (ne le na predmetnem področju), 
! vodenje dela učiteljskega zbora šole, 
! strokovne razprave, 
! sooblikovanje novih učnih metod in oblik, 
! oblikovanje predlogov za napredovanje pedagoških delavcev v nazive in plačne razrede, 
! obveščanje strokovnih organov šole o ugotovitvah v zvezi s pedagoškim delom. 

 Hospitacije bodo ravnatelj in ravnateljevi pomočniki opravljali po posebnem programu. 

VI.6. Strokovne komisije 
VI.6.1. Knjižnični svet in sklad učbenikov 

 Sestavljajo ga: knjižničarka, predstavniki učiteljev razredne stopnje, podružničnih šol, učiteljev slovenščine, 
vzgojnih predmetov in vrtca. Knjižnični svet se sestaja po potrebi, vendar vsaj trikrat letno in skrbi za nabavo knjig šolske 
in strokovne knjižnice. 
 Vodji učbeniškega sklada sta Uršula Bernik in Katarina Primožič. Skrbita za pravilno delovanje šolskega 
sklada, za izposojo učbenikov, za smotrno porabo sredstev sklada, ... 

VI.6.2. Komisija za subvencioniranje 
 Učencem iz številnejših ter socialno ogroženih družin bomo delno ali v celoti pokrili stroške šolske prehrane, šol 
v naravi in izposoje učbenikov. Sredstva za subvencioniranje prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Občina Železniki. Razdelitev teh sredstev je določena z odločbami CSD ali pa jih ravnatelju predlaga komisija za 
subvencioniranje. Dodatno sofinanciranje stroškov učencev bomo zagotovili iz sredstev Šolskega sklada. 

- Komisija obravnava vloge za subvencioniranje prispevkov učencev iz šolskih sredstev. Pri tem uporablja 
predpisana Pravila subvencioniranja prispevkov učencev in otrok. 

- Komisijo sestavljajo šolski svetovalni delavki in ravnateljeva pomočnika. 

VI.6.3. Pritožbena komisija 
 Pritožbena komisija je sestavljena iz desetih članov. Pooblaščena je za reševanje pritožb v zvezi s pravicami in 
dolžnostmi učencev in v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane po Zakonu o šolski prehrani. 
 Mandat komisije v sedanji sestavi traja do 30. 09. 2024. 

VII. Izobraževanje zaposlenih 
 Izobraževanje strokovnih delavcev je pogojeno z uresničevanjem prednostnih nalog. Pravilnik o šolskem 
koledarju predpisuje načrtovanje najmanj pet dni izobraževanj za vsakega strokovnega delavca. Pri izdelavi načrta smo 
poleg zakonskih zahtev upoštevali še zahteve programa osnovne šole in razpoložljiva sredstva. 

Čas izvedbe Trajanje Izobraževanje Odgovorni 
februar - junij 2022 3 dni Pozitivna disciplina - 14 strokovnih delavcev Franc Rant 
Pouka prost čas 3 dni Izobraževanja za izvedbo programa OŠ in vrtca Marjeta Demšar 
Pouka prost čas 2-3 dni Sestanki študijskih skupin Marjeta Demšar 
april ali maj 2022 1 dan Strokovna ekskurzija zaposlenih Igor Dražetić 
junij 2022 1 dan Zdravje na delovnem mestu Franc Rant 
Po načrtih organizatorjev ³1 dan Programi za usposabljanje tehn. in admin. delavcev Marjeta Demšar 

 Z načrtom je torej predvidenih vsaj 7 dni letno izobraževanj za vsakega strokovnega delavca šole in vrtca, za 
ostale pa najmanj 2 dni. 
 Strokovnim delavcem šole bomo v skladu s finančnimi možnostmi omogočili tudi usposabljanja v tujini, če bodo 
le-ta pripomogla k boljšemu izvajanju programa. 

VIII. Promocija zdravja na delovnem mestu 
 Osnovna šola Železniki zaposlene spodbuja k zdravemu načinu življenja. V ta namen: 

− omogoča zaposlenim brezplačno uporabo šolskih prostorov za rekreativne namene vsaj eno uro tedensko, 
− organizira vsaj en planinski pohod letno, 
− organizira seminar o zdravju na delovnem mestu, 
− organizira ekskurzijo zaposlenih. 

VI.6.I. Knji::nic'ni Sl't?/ in sklad uc'beniko,· 

VI.6.2. Komisija :a subrencioniranje 

Vl.6.3. Pritof!bena komi,ija 
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IX. Šolski sklad 
 Šolski sklad je bil ustanovljen 28. 10. 1999. Namenjen je zbiranju sredstev od fizičnih in pravnih oseb za 
sofinanciranje nadstandardnih programov, ki so natančneje opredeljeni v letnem načrtu sklada. Njegovo delovanje vodi 
upravni odbor, ki ga je Svet staršev imenoval 02. 04. 2014 in je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih in staršev: Alenka 
Bertoncelj, Marjeta Demšar (predsednica), Klemen Jelenc, Darja Lavtar, Martina Markelj, Katja Eržen Bratina in Ema 
Šmid. Šolski sklad deluje v skladu s pravili, ki so bila sprejeta 23. maja 2018. 

X. Svet Osnovne šole Železniki 
 Organ upravljanja zavoda je svet zavoda, ki ga sestavlja enajst članov: po trije predstavniki ustanovitelja in 
staršev ter pet predstavnikov delavcev šole. Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj. Predstavnike staršev voli 
Svet staršev. Med njimi je en predstavnik matične šole, en predstavnik podružnic in en predstavnik vrtca. Predstavnika 
staršev vrtca voli Svet staršev vrtca, predstavnik podružnic pa je izvoljen po krožnem principu, po abecednem redu 
podružnic. Predstavnike delavcev volijo delavci šole in sicer tri člane iz vrst delavcev matične šole v Železnikih, enega 
člana iz vrst delavcev podružnic in Čipkarske šole ter enega člana iz vrst delavcev vrtca. 
 Svet Osnovne šole Železniki sestavljajo predstavniki ustanovitelja Alenka Lotrič, Miran Šturm in Janez Trojar, 
predstavniki staršev Petra Šmid (vrtec), Blaž Kuhar (matična šola) in Primož Pintar (predstavnik staršev učencev 
Podružnice Sorica), predstavniki zaposlenih Monika Čemažar - predsednica (matična šola), Magda Šlibar (matična šola), 
Ema Šmid (matična šola), Martina Peternelj (podružnice) in Alenka Gajgar (vrtec). Mandat sveta v tej sestavi traja do 24. 
januarja 2025. 

XI. Program sodelovanja s starši 
 Šola se povezuje s starši z namenom doseganja skladnejšega delovanja na vzgojno-izobraževalnem področju. 
Oblike povezovanja s starši so pogovorne ure, roditeljski sestanki, udeležba staršev na odprtih učnih urah, pisna 
komunikacija, delovanje Sveta staršev in Sveta šole, povratne informacije z vprašalniki in drugimi raziskavami, 
predavanja za starše, sodelovanje staršev v raznih komisijah in strokovnih skupinah. 
 Načrtujemo najmanj dva roditeljska sestanka za vsak razred: v septembru in v februarju, tretjega pa po 
potrebi. Prvi del septembrskega roditeljskega sestanka za vsak razred bo skupen, kjer se bomo lahko pomenili o raznih 
odprtih vprašanjih, o predlogih za izboljšanje dela, ... Februarski roditeljski sestanki bodo namenjeni predvsem oddelčnim 
zadevam in predlogom za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. 
 Pogovorne ure bomo vsi strokovni delavci imeli ob sredah 6. oktobra, 10. novembra, 8. decembra 2021, 
12. januarja, 16. marca, 6. aprila in 11. maja 2022, predvidoma vse dni ob 17h. O vsaki spremembi starše predhodno 
obvestimo. Poleg tega ima vsak učitelj vsaj eno pogovorno uro tedensko v dopoldanskem času. Pogovorne ure na 
podružnicah in v vrtcu se določijo z letnimi delovnimi načrti teh enot. Enkrat se mesečne pogovorne ure lahko nadomestijo 
z dodatnim roditeljskim sestankom. 
 Vsak učitelj je poleg tega dolžan opraviti še eno pogovorno uro tedensko. Starši se za te pogovorne ure vnaprej 
najavijo, lahko po telefonu v tajništvu šole ali osebno ustreznemu učitelju. 
 Za zagotavljanje enotnosti vzgoje in skrbi za razvoj učencev delavci šole sodelujejo s starši, zlasti pri: 

- vzajemnem prizadevanju za razvoj in vzgojo učencev, 
- organiziranju interesnih dejavnosti in izrabe prostega časa, 
- usmerjanju in poklicnem svetovanju učencem, 
- ponudbi nadstandardnih oziroma plačljivih dejavnosti. 

 Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev oddelkov. Obravnava vzgojno-
izobraževalno in vzgojno-varstveno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Svet staršev vrtca je samostojen. 
 Za starše bomo pripravili: 

– predavanja s področja pozitivne psihologije, 
– predavanja o poklicnem usmerjanju (šolska psihologinja Danica Bradeško). 

XII. Pogovorne ure za učence 
 Vsak učitelj ima vsaj eno uro tedensko rezervirano za pogovore z učenci. 
 Razpored tedenskih pogovornih ur za starše in učence prilagajamo urniku in objavljamo na oglasnih deskah šole 
ter na naši spletni strani. 

XIII. Podružnice in vrtec 
 Posebnosti letnih delovnih načrtov podružnic in vrtca, ki niso vsebovane v tem LDN, so v LDN podružnic in 
vrtca. Ti načrti so v prilogah 1 - 5. 
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XIV. Načrt nakupa opreme in investicij 
 V letu 2021 načrtujemo nakup opreme in investicij ter večjih investicijskih vzdrževanj po naslednjem seznamu: 

Oprema Enota Investicijsko vzdrževanje Enota 
Računalniška oprema vse enote Premestitev strežnika Železniki 
Oprema učilnic Železniki Asfaltiranje PŠ Sorica 
Peskovnik PŠ Davča Preureditev čitalnice Železniki 
Nogometni goli PŠ Davča Tabla z logotipom Vrtec 
Prezračevalne naprave v učilnicah vse enote Talna obloga za igralnico Vrtec 
Novo pohištvo za igralnico Vrtec Motor pri dvigalu Vrtec 
Tenda za teraso Vrtec Ureditev garderobe Vrtec 
Prenosni računalniki Vrtec   
Senčila za igralnice Vrtec   
Omare za kabinet Vrtec Selca   
Senčila za večnamenski prostor Vrtec Selca   

 

 Seznam se dopolni in spremeni v skladu s potrebami in možnostmi s finančnim načrtom za leto 2022. 
 Realizacija je odvisna od proračunskih sredstev Občine Železniki. 

XV. Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta 
 Realizacijo delovnega načrta redno spremljajo ravnatelj in ravnateljeva pomočnika. Na pedagoških konferencah 
bomo vsaj dvakrat letno analizirali kvalitativno in kvantitativno realizacijo delovnega načrta. Za izvajanje in spremljanje 
realizacije delovnega načrta šole so zadolženi vsi delavci šole. O uresničitvi drugih nalog, ki niso bile načrtovane z 
delovnim načrtom, se bomo dogovorili na pedagoških konferencah, v okviru strokovnih aktivov, na svetu šole ali drugih 
organih. 
 Podatki, ki so pomembni za delo in bivanje učencev v šoli, se objavijo na spletni strani Osnovne šole Železniki. 
 
V Železnikih, 31. 08. 2021 V Železnikih, 29. 09. 2021 
 

Franc Rant, Monika Čemažar, 
ravnatelj OŠ Železniki predsednica Sveta OŠ Železniki 
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