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Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki 
 

Ravnatelj: Franc Rant 

Ravnateljevi pomočniki: Marjeta Demšar, Primož Šmid, Martina Markelj (za vrtec) 
 

Telefon:  tajništvo, n. c.  04-500-20-00 (tajnica Bojana Kavčič) 
  ravnatelj  04-500-20-12 
  svetovalna služba 04-500-20-18 
  blagajna  04-500-20-16 
  kuhinja  04-500-20-19 
Fax:     04-500-20-17 
Elektronska pošta:   Uprava@OS-Zelezniki.si 

Spletne strani:   http://www.os-zelezniki.si 

 

Številka transakcijskega računa: 01346-6030688178                       Davčna številka: 36326020 

 

Podružnice, vrtec 

Enota Vodja, naslov Telefon 

Davča Martina Peternelj, Davča 22, Železniki 

Davca@OS-Zelezniki.si 
500-20-09 

Dražgoše 
Jana Lušina, Dražgoše 35, 4228, Železniki 

Drazgose@OS-Zelezniki.si 
500-20-10 

Selca 
Anka Rakovec, Selca 95, 4227, Selca 

Selca@OS-Zelezniki.si 
500-20-04 

Sorica 
Monika Gasser, Zgornja Sorica 3, 4229, Sorica 

Sorica@OS-Zelezniki.si 
500-20-11 

Vrtec Železniki 
Martina Markelj, Otoki 14, 4228, Železniki 

Vrtec@OS-Zelezniki.si 

500-20-30, 

500-20-35, 

500-20-36 

Enota Selca 500-20-08 

Enota Dražgoše  
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Spoštovani starši, dragi učenci! 

 
 Šola je mnogo več kot le izobraževalna ustanova. 
Je tudi žarišče kulturnega dogajanja, za učence pa tudi 
družabno in športno središče. Zagotavljamo dobre pogoje 
za vsestranski razvoj vsakega posameznika. Vabimo vas, 
da te možnosti izkoristite. 
 
 Vsakdo želi biti uspešen pri svojem delu, kar pa je 
možno le, če se pri tem potrudi, če delo opravi tako dobro, 
kot zmore. Uspeh je pogosto odvisen od medsebojnega 
sodelovanja, ki pa ni mogoče brez dobrih medsebojnih 
odnosov. 
 
 Gradimo našo skupnost na strpnosti in 
spoštovanju! 
 
 Zahvaljujemo se vam za zelo dobro dosedanje 
sodelovanje in vas prosimo zanj tudi v bodoče. 

 
Strokovni delavci Osnovne šole Železniki 

vam želimo uspešno delo v šolskem letu 2022/23! 

 

Franc Rant, ravnatelj 
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Organizacija OŠ Železniki 

Shema upravljanja 

 

 Osnovna šola Železniki je javni zavod, ki deluje na področju predšolske vzgoje in 
osnovnega šolstva. Ustanovitelj je občina Železniki, ki je tudi lastnik imetja, s katerim 
upravlja OŠ Železniki. 

 Osnovna šola Železniki vključuje organizacijsko enoto vrtec s 13 oddelki v 
Železnikih, s 3 oddelki v Selcih in z 1 v Dražgošah. Prav tako vključuje tudi 4 podružnice 
osnovne šole in sicer: Davča, Dražgoše, Selca in Sorica. Na podružnicah se učenci šolajo do 
petega razreda, naprej pa v matični šoli v Železnikih. 

 Za organizacijo dela na podružnicah so odgovorni vodje podružnic. 

Ustanovitelj 

 Ustanovitelj šole je Občina Železniki, ki nam za redne in nadstandardne dejavnosti 
zagotavlja del sredstev. 

Upravljanje šole 

 Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga 
trije predstavniki ustanovitelja (Alenka Lotrič, Miran Šturm in Janez Trojar), trije 
predstavniki staršev Petra Šmid - vrtec, Blaž Kuhar - matična šola in Primož Pintar - PŠ 
Selca ter pet predstavnikov zaposlenih (Ema Šmid - predsednica, Uršula Bernik, Magda 
Šlibar, Martina Peternelj in Alenka Gajgar). 

V delo šole se starši vključujete tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja 
in učiteljskega zbora. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti. 
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Pritožbena komisija 
 O vlogah v zvezi s pravicami in dolžnostmi učencev na prvi stopnji odloča ravnatelj, o 
pritožbah v zvezi s pravicami in dolžnostmi učencev pa petčlanski senat pritožbene komisije, 
ki jo sestavlja šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika OŠ Škofja Loka 
Mesto in dva predstavnika staršev. 

Strokovni organi šole 
 Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, ki ga vodi ravnatelj, oddelčni učiteljski 
zbori, ki jih vodijo razredniki, strokovni aktivi pod vodstvom vodij aktivov in razredniki. 

 Za pedagoško vodenje so odgovorni strokovni organi šole: ravnatelj, njegova 
pomočnika, vodje enot, šolski strokovni aktivi, razredniki in učiteljski zbor. 

Skupnost učencev 
 Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolski 
parlament. Delovanje skupnosti učencev usmerjajta učiteljici Lucija Dolenc in Jana Kusterle 
ter knjižničarka Katarina Primožič. 

Stiki med starši in šolo 

 Sodelovanje staršev s šolo je osnovni pogoj za uspešno vzgojo in izobraževanje 
šolajoče se mladine. Strokovni delavci šole smo z vami pripravljeni sodelovati kadarkoli v 
delovnem času. V šolski svetovalni službi ali knjižnici se lahko oglasite od 7h do 14h, najbolje 
po predhodni najavi. Z učitelji in vodstvom šole se lahko pogovorite na organiziranih oblikah 
sodelovanja (pogovorne ure, roditeljski sestanki, …) ali ob vnaprej dogovorjenem času. 
Pokličite! 

 Pogovorne ure bomo vsi strokovni delavci imeli ob sredah 5. oktobra, 9. novembra, 
7. decembra 2022, 11. januarja, 15. marca, 12. aprila in 10. maja 2023, predvidoma vse 
dni ob 17h. Razpored pogovornih ur na podružnicah je objavljen na spletni strani. Vsak 
učitelj ima vsaj še eno pogovorno uro tedensko v dopoldanskem času. Urniki tedenskih 
pogovornih ur so objavljeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski spletni strani. 

 Roditeljske sestanke načrtujemo v septembru, v februarju in še enega po potrebi. 
Zanje boste vabila posebej prejeli. Na njih bomo obravnavali téme, ki so pomembne za vse 
nas: pravila šolskega reda, organizacija pouka, vzgojno delo v oddelkih, kriteriji ocenjevanja, 
šole v naravi, ekskurzije, dnevi dejavnosti, ... 

 Vabili vas bomo tudi na druge oblike sodelovanja. Posebej za vas bodo na šoli tudi 
predavanja, s katerimi vam bomo skušali pomagati pri iskanju poti za učinkovitejšo vzgojo in 
izobraževanje vaših otrok. V letošnjem šolskem letu bomo pripravili: 

– predavanje Družinska e-pravila (5. 10. 2022), 
– predavanje Prepoznavanje lažnih novic (23. 11. 2022), 
– predavanje o usmerjanju otrok v zdrave dejavnosti (marec 2023), 
– predavanja o poklicnem usmerjanju (šolska psihologinja Danica Bradeško). 
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 Vabimo vas, da se teh oblik sodelovanja čim več udeležujete. To bo pomemben 
prispevek k učenčevemu uspehu. Tako se bomo tudi izognili marsikateremu nesporazumu, pa 
še vsa, za uspešno delo potrebna navodila lahko na tak način dobite. Vsekakor je osebni stik 
najbolj učinkovit način sporazumevanja. 

Šolski koledar 

 S poukom smo začeli v četrtek 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za deveti razred je 
četrtek 15. junij 2023, za vse ostale razrede pa se pouk konča v petek 23. junija 2023. 

Ocenjevalna obdobja in ocenjevalne konference 

Ocenjevalno 
obdobje Trajanje Datumi ocenjevalnih konferenc 

Prvo Od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 
 

26. januar 2023 razredna stopnja 

27. januar 2023 predmetna stopnja 

Drugo 
Od 30. 1. 2023 
do 15. 6. 2023 (9. razred), 
do 23. 6. 2023 (ostali razredi) 

12. junij 2023 vsi  
19. junij 2023 razredna stopnja 

20. junij 2023 predmetna stopnja 
 

Prazniki, pouka prosti dnevi in nadomeščanja 

Dan Od Do Opombe 
Jesenske počitnice 31. oktober 2022 4. november 2022 od ponedeljka do petka 

Dan reformacije 31. oktober 2022  praznik, ponedeljek 

Dan spomina na mrtve 1. november 2022  praznik, torek 

Božično-novoletne počitnice 26. december 2022 2. januar 2023 od ponedeljka do ponedeljka 

Božič 25. december 2022  praznik, nedelja 

Dan samostojnosti in enotnosti 26. december 2022  praznik, ponedeljek 

Novo leto 1. januar 2023 2. januar 2023 praznik, nedelja, ponedeljek 

Zimske počitnice 6. februar 2023 10. februar 2023 od ponedeljka do petka 

Slovenski kulturni praznik 8. februar 2023  praznik, sreda 

Velikonočni ponedeljek 10. april 2023  praznik 

Pouka prost dan 26. april 2023  sreda 

Dan upora proti okupatorju 27. april 2023  praznik, četrtek 

Prvomajske počitnice 27. april 2023 2. maj 2023 od četrtka do torka 

Praznik dela 1. maj 2023 2. maj 2023 praznik, ponedeljek, torek 

Dan državnosti 25. junij 2023  praznik, nedelja 

Poletne počitnice 26. junij 2023 31. avgust 2023  
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Drugi pomembnejši dnevi 

Dan, dejavnost Od Do Opombe 

Poletna šola v naravi 26. 9. 2022 30. 9. 2022 5. razred, Debeli rtič 

Naravoslovni teden v naravi 19. 12. 2022 23. 12. 2022 8. razred CŠOD Soča in 

CŠOD Kavka - Tolmin 
Zimska šola v naravi 30. 1. 2023 3. 2. 2023 6. razred, Cerkno 

Vpis v 1. razred 1. 2. 2023 28. 2. 2023 Po razporedu, ki bo objavljen. 

Informativna dneva v srednjih šolah 17. 2. 2023 18. 2. 2023 petek, sobota, 9. razred 

Ekskurzije 1. 3. 2023 10. 6. 2023  

Nacionalno 
preverjanje 
znanja 

Slovenščina, 
Matematika, 

Angleščina, 
Domovinska in 
državljanska 
kultura ter etika 

4. in 8. maj 
2023 

10. 5. 2023 

 6. in 9. razred 

Valeta 14. 6. 2023  9. razred 

Popravni  izpiti - 1. rok 16. 6. 2023 

26. 6.  2023 

29. 6. 2023 

7. 7.  2023 

9. razred 

1. do 8. razred 
Predmetni  in popravni izpiti – 2. rok 18. 8. 2023 31. 8. 2023 1. do 9. razred 

 

V šolskem letu 2022/23 je 190 dni pouka, za 9. razred pa 183. 

Urnik šolskega zvonca 

 Odmor Trajanje Opombe 

Pred-ura  730-815 Samo izjemoma v višjih razredih. 

1. 815-820 820-905  

2. 905-910 910-955  

3. 955-1015 1015 - 1100 Odmor za šolsko malico. 

4. 1100- 1115 1115 - 1200  

5. 1200 - 1205 1205 - 1250  

6. 1250- 1255 1255 - 1340 Pouk le izjemoma - predvsem za višje 
razrede. 7. 1340- 1345 1345 - 1430 

Podružnice določijo razpored šolskih ur v svojih letnih delovnih načrtih. 
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Mednarodno sodelovanje 

 Načrtujemo udeležbo mladinskega pevskega zbora na enem od mednarodnih 
zborovskih festivalov, šola je vključena tudi v mednarodni projekt MEPI, ki ga vodi Uršula 
Bernik.  

V tednu od 16. do 22. septembra 2022 smo sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti, 
v katerega se je prijavila Občina Železniki. Zbrali smo podatke o prihajanju otrok v šolo in 
podatke o nevarnih odsekih šolskih poti. Skupaj z Občino Železniki bomo ugotovili, kako bi 
odpravili zaznane nevarnosti na šolskih poteh. Projekt je vodila Marjeta Demšar. 

 Udeleževali se bomo mednarodnih natečajev. 

 Pripravljali se bomo tudi na sodelovanje z drugimi evropskimi šolami, v katerem bodo 
aktivno sodelovali predvsem učenci. 

Drugi projekti 

 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 Šolski shemi bomo učencem brezplačno izven šolske malice zagotovili vsaj dvajset 
obrokov svežega sadja ali zelenjave slovenske pridelave. Vse stroške nam  povrne Agencija 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Dejavnosti v zvezi s tem vodi Barbara Vrhunc.  

Sodelovali bomo v državnem projektu Rastem s knjigo, s katerim želimo učencem 
predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter 
kot zabavo in užitek. Želimo jim tudi podrobneje predstaviti splošno knjižnico in jih 
spodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnic. Promovirali bomo vrhunske slovenske 
avtorje s področja mladinskega leposlovja. Vsi učenci bodo v okviru pouka obiskali osrednjo 
splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice. Projekt vodita 
knjižničarki Uršula Bernik in Katarina Primožič v sodelovanju z aktivom učiteljic 
slovenščine. 

  

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. Dejavnosti izvajamo deloma pred poukom, 
večinoma pa po njem. Učencem 7. in 8. razreda ponujamo še dodatno uro športa v rednem 
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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. Poskus bo predvidoma trajal do 31. 8. 
2023. Dejavnosti na naši šoli bo vodil profesor športne vzgoje Aleš Cankar, izvajali pa jih 
bodo tudi drugi učitelji. 

Že kar nekaj let sodelujemo v državnem projektu "Šolski učni vrtovi", v okviru 
katerega smo na šolskem vrtu uredili zelenjavni in sadni vrt. Projekt vodi ravnateljeva 
pomočnica Marjeta Demšar. 

 V projektu Izbrani motivi klekljane dediščine iz Železnikov bomo zbrali muzejsko 
gradivo o vzorcih in čipkah iz čipkarske zbirke Muzeja Železniki. Pri starejših klekljaricah iz 
Železnikov in okolice, bomo pridobili informacije in gradiva ter izbrali prepoznavne motive. 
Vzorce bomo obdelali v mednarodni barvni skali (MBS), kar bo omogočalo »branje vzorcev« 
vsem zainteresiranim. Seveda pa bomo tudi izrisali sodobne vzorce in iz njih izdelali čipke. 
Na koncu projekta pa bomo izdali publikacijo z zbranim gradivom. Projekt bo vodila Irena 
Benedičič. 

 
 Izvajali bomo projekt Križišče generacij, za katerega smo se odločili sami. Bistvo je v 
povezovanju mlajših in starejših  pri skrbi za varnost v cestnem prometu, sodelovanju med 
osnovnošolci in otroki iz vrtca, druženju generacij ob ročnih delih in še kaj. Gre torej za 
medgeneracijsko sodelovanje. Projekt vodi šolska pedagoginja Nataša Zavrl. 

 Nadaljujemo pa tudi s šolskim projektom  Medsebojna učna pomoč. Kot izhaja že iz 
imena projekta, bodo učenci - prostovoljci nudili učno pomoč drugim učencem. Na ta način 
krepimo tudi čut za medsebojno solidarnost in odgovornost do soljudi. Tudi ta projekt vodi 
Nataša Zavrl. 
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Pouk, razredništva na razredni stopnji 

Razred Razrednik Poučujejo še, opombe 
1., 2., 3. Davča Martina Peternelj vodja podružnice, 

OPZ Ema Šmid - AN Mitja Lorber 
- plavanje 

4., 5.      Davča Damjana Podobnik  
OPB      Davča Branka Peternelj 12.00 - 15.00 
1., 2., 3. Dražgoše Nataša Vrhunc OPZ in plavanje 

Petra Tolar - 
AN 

Mitja Lorber 
- plavanje

4., 5.     Dražgoše Jana Lušina 
(vodja) 

Marjeta Naglič - 
GUM 

Damjana 
Lotrič - šport 

OPB    Dražgoše Andraž Pfajfar 12.00 - 15.20 
   

1. Selca Majda Pogačnik in
Petra Peternelj 

Petra Tolar - AN 

2. Selca Mojca Berce 
Petra Tolar - AN Ana Luznar - plavanje 

3. Selca Anka Rakovec 
(vodja) 

4. Selca Damijana Habjan, 
OPZ 

Petra Tolar - 
AN 

Ana Luznar - 
plavanje

Andraž Pfajfar – 
šport 

5.  Selca Sonja Čenčič Damijana Habjan - GUM 
OPB 1. r.     Selca Darija Langerholc 12.00 - 16.05 
OPB 2., 3. r. Selca Tamara Gartner Nadomešča Damjana Flajnik 12.00 – 16.00 
OPB 4., 5. r. Selca Petra Peternelj in 

Anja Burger 
Nadomešča Sara Kunštek  12.50 - 15.40 

Jutranje varstvo Petra Peternelj 6.15 - 8.15 
   

1., 2., 3. Sorica Monika  Gasser OPZ, vodja podružnice Katarina 
Benedik - AN Mitja Lorber 

- plavanje 4., 5.     Sorica Katarina Benedik Polona Pintar - GUM Bernarda 
Kejžar – AN 

OPB    Sorica Polona Pintar (v torek in četrtek od 11.30) 12.20 – 15.00 
   

1. a Ana Čufer Jerneja Šturm in Lucija 
Dolenc (vzgojiteljici)

Ema Šmid - AN 
1. b Tamara Gartner 
OPB 1. razred Petra Kokalj Lucija Dolenc (do 14.25) 12.05 - 15.50 
Jutranje varstvo Branka Peternelj, Barbara Vrhunc in Darja Štibelj 6.15 - 8.15 
2. a Barbara Demšar Ema Šmid – AN Damjana Lotrič, Ana 

Luznar – PL 2. b Danica Triler 
OPB 2. razred Damjana Kaplja, Jerneja Šturm, Petra Tolar, Darja Štibelj  12.05 - 14.35 

Barbara Vrhunc (v torek in petek od 12.05) 12.50 - 15.35 
3. a Irena Bradeško Ema Šmid – AN Aleš Cankar, Mitja 

Lorber – PL 3. b Urša Kalan 
OPB 3. razred Janez Pobežin (v petek od 12.05) 12.50 - 15.45 
4. a Majda Demšar Andraž Pfajfar- šport, 

Petra Tolar - AN
Andraž Pfajfar, Damjana 
Lotrič, Valentina Pintar - PL 4. b Mateja Markelj Andraž Pfajfar- šport, 

Ema Šmid - AN 
5. a Andreja Šolar Petra Tolar - AN Aleš Cankar - PL 
5. b Andreja B. Rant Ema Šmid - AN 
OPB 4., 5. razred Marjeta Demšar 12.50 - 14.30 
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Pouk, razredništva na predmetni stopnji 

Razred Razrednik, 
poučuje Poučujejo še 

6. a 
Jana Kusterle - 
angleščina 
 

SL Anja Burger (nadomešča jo Sara Kunštek) 
MA Monika Ficko 
AN Jana Kusterle 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Aleš Jensterle, Damjana Lotrič 
GO Damjana Kaplja 
GE        Igor Dražetić 
NS        Mihela Lahajnar 
TT Monika Ficko 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

6. b Igor Dražetić - 
geografija 

SL Darja Štibelj 
AN Bernarda Kejžar 
NS        Mihela Lahajnar 
MA Sabina Peternel 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Aleš Jensterle, Damjana Lotrič 
GO Damjana Kaplja 
TT Monika Ficko 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

6. c Damjana Demšar - 
zgodovina 

SL Doroteja Prevc 
MA Monika Čemažar 
AN Bernarda Kejžar 
NS Mihela Lahajnar 
GE        Igor Dražetić 
ŠP Aleš Jensterle, Damjana Lotrič 
GO Damjana Kaplja 
TT Monika Ficko 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

7. a Magda Šlibar - 
naravoslovje 

SL Slavica Mohorč 
MA      Monika Čemažar 
AN Jana Kusterle 
GE Igor Dražetić 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Damjana Lotrič, Mitja Lorber 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK Janja Janc

7. b 
Monika Čemažar - 
tehnika in tehnologija 
in matematika 

SL Doroteja Prevc 
AN Jana Kusterle 
NS Magda Šlibar 
GE Igor Dražetić 
ZG Janja Janc 
ŠP Ana Luznar, Mitja Lorber 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK Janja Janc

7. c Monika Ficko - SL Marija Prevc 
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Razred Razrednik, 
poučuje Poučujejo še 

tehnika in tehnologija 
in matematika 

AN Bernarda Kejžar 
NS Magda Šlibar 
GE Igor Dražetić 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Ana Luznar, Mitja Lorber 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK Janja Janc

8. a Anka Arko - 
matematika in fizika 

SL Marija Prevc, Anja Burger (nadomešča jo Sara Kunštek) 
AN Jana Kusterle, Bernarda Kejžar 
BI, KE Mihela Lahajnar 
GE Igor Dražetić 
ZG Janja Janc 
ŠP Valentina Pintar, Aleš Jensterle 
TT Vesna Božič 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK Damjana Demšar

8. b 
Vesna Božič - 
matematika, tehnika in 
tehnologija 

SL Darja Štibelj, Marija Prevc 
AN Tadeja Šuštar 
BI, KE Mihela Lahajnar 
FI Anka Arko 
GE Igor Dražetić 
ZG        Damjana Demšar 
ŠP Valentina Pintar, Aleš Jensterle 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK Damjana Demšar

8. c Darja Štibelj - 
slovenščina 

MA Primož Šmid, Vesna Božič 
AN Tadeja Šuštar 
BI, KE Mihela Lahajnar 
FI Anka Arko 
GE Igor Dražetić 
ZG        Damjana Demšar 
ŠP Valentina Pintar, Aleš Jensterle 
TT Vesna Božič 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK      Damjana Demšar

8. d Aleš Jensterle -  
šport 

SL Marija Prevc, Anja Burger (nadomešča jo Sara Kunštek) 
MA Primož Šmid, Anka Arko 
AN Jana Kusterle, Bernarda Kejžar 
BI, KE Mihela Lahajnar 
FI Anka Arko 
GE Igor Dražetić 
ZG        Damjana Demšar 
ŠP Damjana Lotrič, Aleš Jensterle 
TT Vesna Božič 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič 
DK      Damjana Demšar



~ 12 ~ 
 

Razred Razrednik, 
poučuje Poučujejo še 

9. a Tadeja Šuštar - 
angleščina 

SL Slavica Mohorč, Doroteja Prevc, Marija Prevc 
MA Sabina Peternel, Anka Arko 
AN Bernarda Kejžar 
BI, KE Magda Šlibar 
FI Alenka Bertoncelj 
GE Igor Dražetić 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Ana Luznar, Mitja Lorber 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

9. b Slavica Mohorč - 
slovenščina 

MA Anka Arko, Vesna Božič 
AN Bernarda Kejžar, Tadeja Šuštar 
BI, KE Magda Šlibar 
FI Sabina Peternel 
GE Igor Dražetić 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Ana Luznar, Mitja Lorber 
LI         Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

9. c Sabina Peternel - 
fizika 

SL Slavica Mohorč, Doroteja Prevc, Marija Prevc 
MA Sabina Peternel, Anka Arko 
AN Bernarda Kejžar, Tadeja Šuštar 
BI, KE Magda Šlibar 
GE Igor Dražetić 
ZG Damjana Demšar 
ŠP Ana Luznar, Mitja Lorber 
LI Polona Kovač (nadomešča jo Nina Sladič) 
GL Marjeta Naglič

Legenda: 
Obvezni predmeti: SL - Slovenščina, MA - Matematika, AN - Angleščina, NS - 
Naravoslovje, BI - Biologija, KE - Kemija, FI - Fizika, GE - Geografija, ZG - Zgodovina, ŠP 
- Šport, GO – Gospodinjstvo, TT - Tehnika in tehnologija, LI - Likovna umetnost, GL - 
Glasbena umetnost, DK - Domovinska in državljanska kultura in etika. 

Diferenciacija 

Osnovna šola Železniki izvaja v šolskem letu 2022/2023 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 
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Izbirni predmeti 

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali 21 obveznih izbirnih predmetov in sicer: Daljnogledi in 
planeti, Obdelava gradiv – kovine, Elektrotehnika, Poskusi v kemiji, Elektronika z robotiko, 
Računalniška omrežja, Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja, Vezenje 3 – 
Angleško vezenje in rišelje vezenje, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport – 
nogomet in odbojka, Nemščina I, Nemščina II, Likovno snovanje v 7., 8. in 9. razredu, 
Literarni klub, 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, 
Računalništvo in Umetnost, v 4. in 5. razredu PŠ Selca Šport in Tehniko. 

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

Izbirni predmet Izvajalci Predstavitev IP 
1. razred 
Angleški jezik Ema Šmid, Petra Tolar Učni načrt 

4., 5. in 6. razred 
Nemški jezik Branka Peternelj  Predstavitev-NIP-Nemscina 
Umetnost Marjeta Naglič, Polona Kovač, 

Andreja B. Rant, Majda Demšar
 NIP-Umetnost 

Tehnika Sonja Čenčič, Monika Ficko  Predstavitev-NIP-Teh 
Računalništvo Sabina Peternel  Predstavitev-NIP-Rac 
Šport  Aleš Cankar  Predstavitev-NIP-Sport 
Samo 7. razred 
Sonce, Luna Zemlja Anka Arko  Predstavitev-SLZ 
Obdelava gradiv – les Vesna Božič  Predstavitev-OGL 
Urejanje besedil Alenka Bertoncelj  Predstavitev-UBE 
Rastline in človek Magda Šlibar  Predstavitev-RastlineInClovek

Sodobna priprava hrane Damjana Kaplja  Predstavitev-SPH 
Šport za sprostitev učitelji športa  Predstavitev-SportZaSprostitev

Ples Valentina Pintar  Predstavitev-PLE 
Turistična vzgoja Damjana Demšar  Predstavitev-TVZ-1 
Ansambelska igra Marjeta Naglič  

Samo 8. razred 
Daljnogledi in planeti Anka Arko  Predstavitev-DaljnoglediPlaneti

Obdelava gradiv – kovine Monika Čemažar  Predstavitev-Kovine 
Multimedija Alenka Bertoncelj  Predstavitev-MME 
Robotika v tehniki Sabina Peternel  Predstavitev-RobotikaTehnika
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Poskusi v kemiji Mihela Lahajnar  Predstavitev-POK 
Načini prehranjevanja Damjana Kaplja  Predstavitev-NPR 
Šport za zdravje učitelji športa  Predstavitev-SportZaZdravje

Življenje človeka na Zemlji Igor Dražetić  Predstavitev-ZCZ 
Ljudski plesi Valentina Pintar  Predstavitev-LPL 
Samo 9. razred 
Elektrotehnika Monika Čemažar  Predstavitev-Elektrotehnika 
Računalniška omrežja Alenka Bertoncelj  Predstavitev-ROM 
Elektronika z robotiko Sabina Peternel  Predstavitev-ElektronikaRobotika

Kemija v življenju Magda Šlibar, Mihela Lahajnar  Predstavitev-KEZ 
Raziskovanje domačega kraja Igor Dražetić  Predstavitev-RD kraja 

Izbrani šport - nogomet Aleš Jensterle  

Izbrani šport - odbojka Ana Luznar  Predstavitev-Odbojka 
Starinski in družabni plesi Valentina Pintar  Predstavitev-SDP 
Gledališki klub Anja Marin Predstavitev-GledaliskiKlub 

Retorika    

7. in/ali 8. in/ali 9. razred 
Obdelava gradiv - umetne Monika Ficko Predstavitev_UmetneSnovi 

Nemščina I, II, III in NIP (7., Branka Peternel  Predstavitev-NI1-NI2-NI3 
Glasbena dela (8. in 9.) Marjeta Naglič  

Šolsko novinarstvo (8. in 9.) Tadeja Šuštar  Predstavitev-SNO 
Likovno snovanje 1, 2, 3 (7., 8. Polona Kovač  Predstavitev-LikSnovanje 
Vezenje 2 (7., 8. in 9.) Damjana Kaplja  Predstavitev-Vezenje2 
Verstva in etika I (7., 8. in 9.)    

 

Druge dejavnosti 
Šolska svetovalna služba 

 

V šolski svetovalni službi sta zaposleni univ. dipl. psihologinja Danica Bradeško in 
univ dipl. pedagoginja in prof. sociologije Nataša Zavrl. Temeljni cilj svetovalne službe je 
optimalni razvoj učenca ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v 
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, 
tako da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi 
institucijami. Psihologinja in pedagoginja sta dosegljivi vsak delovni dan od 7. do 14. ure in v 
času pogovornih ur. Njuno delo na centralni šoli in na podružničnih šolah zajema naslednje 
dejavnosti: Vodita postopek za subvencioniranje šolske prehrane in učbenikov. Sodelujeta in 
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spremljata delo učencev s posebnimi potrebami in koordinirata timske sestanke učencev, ki 
jim je dodeljena t.i. dodatna strokovna pomoč. Glede na potrebe obiskujeta tudi podružnične 
šole. Po pridobitvi soglasja staršev s strani razrednika nudita psihološko in pedagoško pomoč 
učencem. Pri reševanju problemov učencev sodelujeta s starši, učitelji in vodstvom šole. 
Koordinirata projekt medsebojne učne pomoči med učenci. Organizirata nekatera predavanja 
za starše, učitelje in učence. RK Šk. Loka vsako leto pripravi preventivni socialno zdravstveni 
program za učence vseh razredov, ki ga koordinirata. Tudi psihologinja in pedagoginja 
izvajata preventivni program za učence različnih razredov. Koordinirata uveljavljanje statusa 
učenca s povečanim obsegom obveznosti. Psihologinja izvaja vse aktivnosti, ki so povezane s 
poklicnim usmerjanjem in vpisom v srednjo šolo. Obe sodelujeta z Zdravstvenim domom 
(zdravniški pregledi otrok, komisija za odložitev šolanja), s Centrom za socialno delo (pomoč 
pri reševanju družinske problematike) in OE RK Šk. Loka (letovanje otrok). Glede na potek 
dela s posameznim učencem sodelujeta s pediatrinjo, spec. klinične psihologije, 
pedopsihiatrinjo, specialno pedagoginjo in logopedinjo. Organizirata in izvedeta vpis v prvi 
razred in sodelujeta pri oblikovanju oddelkov. Udeležujeta se roditeljskih sestankov, 
pogovornih ur, problemskih, študijskih, pedagoških in ocenjevalnih konferenc in izvajata 
nadomeščanja. Udeležujeta se seminarjev glede na letni plan dela. Vodita zbirko podatkov o 
učencih. 

Knjižnica in učbeniški sklad 
 

Knjižnica je zakladnica, 
katere vrata so vedno odprta vsem, 

ki so željni znanja. 
 

V knjižnici sta zaposleni Uršula Bernik in Katarina Primožič. Knjižničarki skrbita 
tudi za delovanje knjižnic na podružničnih šolah v Davči, Dražgošah, Selcih in Sorici. 
Knjižnične zbirke na vseh štirih podružnicah redno dopolnjujemo z novostmi. 

Šolska knjižnica je dobro založena s knjigami in revijami vseh vrst, ki bi utegnile 
zanimati odraščajočo mladino in šolske strokovne sodelavce. Letno kupimo na vsakega 
učenca približno eno novo enoto knjižničnega gradiva. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 
do 13.30 ure, za učence pa veljajo posebna pravila. 

Na šoli izposojamo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposoditi si je mogoče vse 
učbenike, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. Letno izposojnino za učbenike plača 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Za starše je brezplačna. 

Komplete delovnih zvezkov za prvo triado pa bomo v šolskem letu 2022/2023 kupili v 
šoli, ker jih bo v celoti plačalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci jih bodo 
dobili prvi šolski dan. Delovni zvezki so za učence prve triade brezplačni.  

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda naročite in plačate starši. Knjigarno oz. 
papirnico, kjer boste kupili delovne zvezke (npr. DZS, Mladinska knjiga, Kopija nova, Tops, 
Go2school), si izberete sami. Za delovanje sklada skrbita Uršula Bernik in Katarina Primožič. 
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Šolski strokovni aktivi 
 

 Strokovni aktivi združujejo strokovne delavce posameznih področij. Njihova naloga je 
izboljševanje vzgojno-izobraževalnega dela, usklajevanje meril za ocenjevanje, načrtovanje 
povezovanja z drugimi predmetnimi področji ter obravnavanje pripomb staršev in učencev. 

Organizacija Vodja Aktiv Vodja 

Šolska skupnost 
Lucija  Dolenc Slovenščina Marija Prevc 
Jana  Kusterle Naravoslovni Igor Dražetić 

Katarina  Primožič Matematični Anka Arko 

Šolsko kulturno-umetniško 
društvo 

Majda  Demšar Tehniški aktiv Monika Ficko 

Podmladek organizacije RK Ana  Čufer Tuji jeziki Ema Šmid 

Mihela  Lahajnar Družboslovni Damjana Demšar 

Aktiv Vodja Šport Damjana Lotrič 

I. triletje Monika Gasser Knjižnični Uršula Bernik 

II. triletje Andreja Šolar Dodatna strokovna 
pomoč

Manca Maretič 
Paulus 

Likovna umetnost Nina Sladič, Polona Kovač Podaljšano bivanje Lucija Dolenc 

Glasbena umetnost Marjeta Naglič   

 

Dodatni in dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč 
 

 Poleg rednega pouka učencem nudimo še dodatni pouk slovenščine, angleščine, 
matematike, fizike in kemije ter dopolnilni pouk slovenščine, angleščine in matematike. 

 Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na 
zahtevnejši ravni. Poučuje ga en mentor v več oddelkih istega razreda (glejte tabelo), na 
razredni stopnji pa vsak v svojem oddelku. 

Razred Slovenščina Angleščina Matematika Fizika Kemija 
6. Anja Burger 

Sara Kunštek 
 Sabina Peternel   

7. Doroteja Prevc Bernarda Kejžar Monika Čemažar   
8. Darja Štibelj Jana Kusterle Vesna Božič Anka Arko Mihela Lahajnar
9. Slavica Mohorč Tadeja Šuštar Anka Arko Sabina Peternel Magda Šlibar 

 

Dopolnilni pouk je pomoč učencem, ki imajo zaradi kateregakoli razloga težave z učno 
snovjo. Poučujejo ga večinoma učitelji slovenščine, matematike in angleščine v svojem 
oddelku. Za ostale predmete se dopolnilni pouk in individualna pomoč zagotavljata po 
potrebi. 
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 Tako dodatni kot dopolnilni pouk praviloma izvajamo pred začetkom prve učne ure ali 
po koncu pete učne ure. 

 Izvajali bomo tudi individualno in skupinsko pomoč učencem, ki jim dopolnilni in 
dodatni pouk ne zadostujeta. Take oblike dela si učenci ne bodo mogli izbrati sami, temveč se 
bodo zanjo odločile šolske strokovne službe skupaj s starši in z razredniki. 

 Dodatno strokovno pomoč izvajamo za učence, ki imajo tako določeno z odločbo 
Zavoda RS za šolstvo. Ta oblika pomoči se izvaja individualno ali v manjših skupinah, 
praviloma v času pouka. Trenutno izvajamo 98 ur tedensko za 42 učencev. 

Tečajne oblike pouka 

 Vse učence razen prvošolcev bomo v okviru pouka športa vključili v brezplačne tečaje 
plavanja. Tečaje plavanja izvajamo tudi v poletni šoli v naravi, v obsegu najmanj 20 ur. Del 
sredstev za to dejavnost prispeva Občina Železniki, del pa Osnovna šola Železniki. 

 Za učence 5. razreda bo v aprilu kolesarski tečaj s kolesarskim izpitom. Ta vsebina 
spada k interesnim dejavnostim, ki jo izvajajo Andreja Šolar, Andreja Bogataj Rant, Majda 
Demšar ter Mateja Markelj. 

Učencem 6. razreda pa vsako leto omogočimo smučarski tečaj v okviru zimske šole v 
naravi, ki bo v letošnjem šolskem letu potekala na smučišču Cerkno. 

Varstvo vozačev, jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda, ki jih starši pripeljejo v šolo pred 7. 
uro, lahko pa že ob 615. V Železnikih in v Selcih je organizirano od 615 do 815. V letošnjem 
šolskem letu bodo dejavnost v matični šoli vodile Branka Peternelj, Barbara Vrhunc in Darja 
Štibelj, v Podružnici Selca pa Petra Peternelj. V matični šoli v Železnikih je v jutranje varstvo 
vključenih 45 prvošolcev v dveh skupinah, v Podružnici Selca pa 17 prvošolcev v eni skupini. 

 Za vse učence – vozače, ki so pisno prijavljeni, je organizirano varstvo vozačev, od 
prihoda avtobusov, do začetka pouka ter od konca pouka do odhoda avtobusov. 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. V okviru 
varstva vozačev spremljamo učence prvega razreda od avtobusa do šole in nazaj. 

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. 
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Učenci 

iz 
razredov 

Od Do Učitelj Opombe 

Železniki 

1. 1205 1550 Petra Kokalj 24 učencev 
1. 1205 1425 Lucija Dolenc 24 učencev 

2. 1205 1435 
Damjana Kaplja, 
Jerneja Šturm, 
Petra Tolar,     
Darja Štibelj 

19 učencev, v petek od 1250 do 1435 

2. 1250 1535 Barbara Vrhunc 14 učencev, v torek in petek od 1205 
3. 1250 1545 Janez Pobežin 28 učencev, v petek od 1205 
4. - 5. 1250 1430 Marjeta Demšar 32 učencev, a hkrati ne več kot 24 

Davča 1. - 5.  1500 Branka Peternelj 8 učencev, začetek po koncu pouka 
Dražgoše 1. - 5. 1250 1500 Andraž Pfajfar 13 učencev, v ponedeljek in četrtek od 1205 

Selca 

1. & 3. 1200 1605 Darija Langerholc 24 učencev 
2. & 4. 1250 1600 Marija Pohleven 26 učencev, v sredo in petek od 1200 

3. & 5. 1250 1540 Sara Kunštek,  
Petra Peternelj 

26 učencev, v petek od 1200 do 1600 

Sorica 1. - 5. 1220 1500 Polona Pintar 12 učencev, v torek in četrtek od 1130 
 

 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. 

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. 

Šole v naravi 

Poletno šolo v naravi s tečajem plavanja za učence 5. razreda matične šole in podružnic smo 
izvedli od 26. do 30. septembra 2022 v Ankaranu v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS 
na Debelem rtiču. Pedagoška vodja je bila 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. 

 Naravoslovno šolo v naravi za učence 8. razreda bomo izvedli od 19. do 23. decembra 
2023 v domovih CŠOD Soča (Tolmin) in Kavka (Livške Ravne). Pedagoški vodja bo 
ravnateljev pomočnik g. Primož Šmid, za izvedbo te dejavnosti pa zadolženi razredniki 8. 
razreda 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. 
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 Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja bomo organizirali za učence 6. razreda od 30. 
januarja do 3. februarja na smučišču Cerkno. Pedagoški vodja bo ravnateljev pomočnik g. 
Primož Šmid, za njeno izvedbo pa so zadolženi: učitelji športa, razredniki 6. razreda ter 
učitelji, ki bodo določeni z izvedbenim načrtom šole v naravi. 

 Udeležba v šolah v naravi je za učence prostovoljna. Učence, ki se določene šole v naravi 
ne bodo želeli ali mogli udeležiti, bomo vključili k rednemu pouku. Stroške dela za letno šolo 
v naravi in za naravoslovni teden zagotavlja Osnovna šola Železniki, za zimsko šolo v naravi 
pa občina Železniki. Prispevek staršev za te programe je omejen na neposredne stroške 
(bivanje, prevozi, ...). Staršem, ki bi s plačilom imeli težave, omogočamo subvencioniranje 
prispevka. V takem primeru boste svetovalni službi ali tajništvu šole izročili ali poslali pisno 
vlogo na ustreznem obrazcu, ki ga dobite v šolski svetovalni službi. 

Čipkarska šola 

 Čipkarska šola ima v Železnikih izjemno bogato tradicijo, saj deluje že od leta 1907. 
Poleg tega se lahko pohvalimo še s čipkarskimi dnevi, saj so se v letu 2022 odvijali že 60. 
povrsti. To so čipkarski dnevi z najdaljšo tradicijo v Sloveniji in na to smo res ponosni. 

Klekljanje na OŠ Železniki poučuje profesorica 
Irena Benedičič. V čipkarsko šolo se lahko vključijo vsi 
učenci od 1. do 9. razreda. V letošnjem letu bo dejavnost 
Čipkarske šole potekala tudi na podružnicah do 2 uri 
tedensko, v Selcih pa do 3 ure tedensko, glede na število 
prijav. Preostale ure bo učiteljica klekljanja poučevala v 
matični šoli. Učenci imajo priložnost sodelovati tudi na 
državnih tekmovanjih v klekljanju, kjer dosegajo izjemne rezultate. Letos pa naša čipkarska 
šola sodeluje tudi v državnem projektu »Izbrani motivi klekljane dediščine iz Železnikov.« 

 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. 

Čipkarska šola Železniki je vpisana tudi v Register žive kulturne dediščine. 

Za vse, ki vas izbrana tematika še bolj zanima, pa je na spletni strani zbrano še veliko 
preteklih dogodkov ter dodatnih informacij. 

Tekmovanja 

Šola učencem daje možnost udeležbe na precejšnjem številu tekmovanj: 
 iz slovenščine – za Cankarjeva priznanja, 
 iz matematike – Kenguru na razredni stopnji in za Vegova priznanja na predmetni 

stopnji, 
 iz angleščine, 
 za Bralno značko pri slovenščini, pri angleščini in pri nemščini, 
 iz fizike – za Stefanova priznanja, 
 iz kemije – za Preglova priznanja, 
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 iz biologije – za Proteusova priznanja, 
 v raziskovalnih dejavnostih, 
 iz zgodovine, 
 iz geografije, 
 iz računalništva – Bober, 
 iz logike – Logična pošast, 
 na revijah pevskih zborov, 
 v krosu, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, plesu, smučanju, rokometu, nogometu, 

odbojki, košarki, športnem plezanju itd., 
 iz klekljanja, 
 iz poznavanja flore, 
 iz znanja o sladkorni bolezni, 
 Eko kviz. 

 
 Učenci se na tekmovanja pripravljajo pri dodatnem pouku posameznih predmetov in 
pri interesnih dejavnostih. Poleg tega se bomo z izdelki učencev udeleževali raznih natečajev 
in razpisov, tudi mednarodnih. Ti izdelki bodo nastajali večinoma pri rednem pouku, nekateri 
pa tudi pri interesnih dejavnostih. 

 Posamezna tekmovanja vodijo strokovni aktivi, odgovoren pa je vodja aktiva, oziroma 
strokovni delavec, ki ga na sestanku aktiva določijo. 

Šolska prehrana 

Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. 
Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika 
prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje. 

Vsi učenci naše šole imajo možnost uživanja 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 šolske 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.  

Šola mora v okviru objavljenih cen zagotoviti tudi obroke dietne prehrane. Starši so 
dolžni zagotoviti potrdilo lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke 
predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo 
(za učence, ki imajo trajno predpisane diete in potrdilo že imamo, to ne velja). Drugih razlik 
pri šolski prehrani nismo dolžni zagotavljati.  

Dolžnost staršev je, da v primeru odsotnosti obrok odjavijo. Odjava je možna tudi za 
tekoči dan, do 8.30 ure. Obroke, ki niso odjavljeni je potrebno plačati. Če obrok ni bil 
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odjavljen, se plača polna cena malice, ne glede na to, ali ima učenec prehrano 
subvencionirano ali ne. Obroke se odjavi preko aplikacije moja MALICA. Stroške prehrane 
se poravna preko položnice enkrat mesečno.  

Vodja šolske prehrane je Barbara Vrhunc. 

Denarne zadeve in subvencioniranje 

 Šola učencem nudi marsikaj: šolsko prehrano, ekskurzije, šolo v naravi, učbenike, … 
Vse to nekaj stane. Žal smo prisiljeni del teh sredstev računati tudi vam - staršem. Le z 
rednim plačevanjem stroškov bo lahko šola nemoteno delovala. V nasprotnem primeru bi 
bila ogrožena naša osnovna dejavnost na škodo naših učencev. Skoraj vse stroške boste 
plačali s položnicami. Vse informacije vam lahko ponudi blagajničarka Mateja Tušek, na 
telefonski številki 04-500-20-16. 

 Tudi letos smo zagotovili dodatna sredstva za subvencioniranje šol v naravi in 
drugih stroškov. Če menite, da določenega prispevka ne morete plačati, prosimo, da oddate 
pisno vlogo za znižanje prispevka ali pa se oglasite osebno. Če bo le možno, vam bomo 
ugodili. 

 Kriteriji in postopki subvencioniranja so objavljeni na naši spletni strani. Na šoli 
deluje tudi komisija za subvencioniranje, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavki in 
ravnateljeva pomočnika. Subvencioniranje šolske prehrane je urejeno z Zakonom o šolski 
prehrani in s Pravili o šolski prehrani. 

Šolski sklad 

Tempo življenja nam narekuje, da moramo slediti napredku. Ta težnja pa zahteva 
uporabo določenih sredstev in naprav, kar presega naše finančne zmogljivosti. Zato smo se 
skupaj s Svetom staršev in Svetom šole že leta 1999 odločili ustanoviti šolski sklad, v 
katerem zbiramo med drugim tudi prispevke od vas - staršev. Šolski sklad upravlja upravni 
odbor, v sestavi: Sonja Čenčič, Anka Arko, Andreja Šolar, Martina Tolar, Klemen Jelenc, 
Darja Lavtar in Katja Eržen Bratina. Šolski sklad deluje v skladu s pravili, ki so bila sprejeta 
22. decembra 2021.  

Prispevki v Šolski sklad so prostovoljni. Tako zbrana sredstva so namenska in jih 
bomo porabili le za namene, za katere bodo zbrana in v skladu z odločitvijo upravnega 
odbora. 

Elektronski dostop  

 eAsistent je rešitev za šole, ki se razvija že več kot 10 let. Pokriva vse ključne procese 
na šoli z namenom, da pomaga nadgraditi izobraževanje v šolah.  

Že deveto leto našo dokumentacijo o pouku vodimo elektronsko s spletnim 
programom eAsistent. S tem je tudi staršem omogočen spletni dostop do nekaterih podatkov. 
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V ta namen morate izpolniti prijavnico, ki ste jo prejeli. Predlagamo vam, da izberete 
brezplačen dostop, ki povsem zadošča. 

 

Zdravstveno varstvo 

Z zdravstvenim domom Škofja Loka sodelujemo pri organizaciji sistematskih 
zdravniških pregledov, obveznega cepljenja, pregleda sluha, sistematskih pregledov zob 
in učenja pravilnega čiščenja in nege zob. Skupaj pripravimo tudi program šol v naravi ter 
poskrbimo za vključevanje učencev v zdravstvene kolonije, predvsem v nižjih razredih. 

Šolska zobna ambulanta deluje v prostorih vrtca pri osnovni šoli v Železnikih. 

Za vse razrede organiziramo v sodelovanju z območno organizacijo RK in z Zavodom 
za Zdravstveno varstvo predavanja na temo zdravega življenja, s čimer bi radi učencem 
pomagali pri odločitvah za pravo življenjsko pot. 

Bralna značka 

Vedno manj je ljudi, ki se jim zdi branje nepomembno, nezanimivo, dolgočasno ipd. Mladim 
bralkam in bralcem postaja knjiga zanesljiva in zanimiva sopotnica. Zavedajo se, da jim 
knjige ponujajo sprostitev, zabavo in znanje. To dokazuje tudi njihovo vztrajanje in 
sodelovanje pri Bralni znački. 

 Knjižničarki vsako leto pripravita priporočilne sezname, ki so učencem lahko v pomoč 
pri izbiri knjige, niso pa obvezujoči. Mentorice bralne značke (učiteljice razredne stopnje, 
slovenistke in knjižničarki) pa učencem povedo, kako bo potekalo delo.  

 Veliko fantov in deklet ostaja zvestih branju in »znački« vsa osnovnošolska leta 
(branju pa seveda za vedno, saj je »bralni virus« neozdravljiv). Te vztrajne, »zlate« bralke in 
bralce ob koncu osnovne šole nagradimo s knjižnimi nagradami. Zadnja leta je za bogato 
knjižno darilo poskrbelo Društvo Bralna značka. 

 Uradni zaključek gibanja je vsako leto 2. aprila, ob mednarodnem dnevu otroških in 
mladinskih knjig.  

 Za nagrado in spodbudo k branju se bodo v tem šolskem letu v mesecu aprilu učenci  
predmetne stopnje srečali z enim od slovenskih literarnih ustvarjalcev, otroci z razredne 
stopnje pa si bodo v maju ogledali lutkovno predstavo. 

Interesne dejavnosti 

 Učencem ponujamo bogato paleto interesnih dejavnosti. Precej teh dejavnosti je v 
popoldanskem času, nekaj pa tudi že ob  7h zjutraj. Interesne dejavnosti izvajamo v prostorih 
šole, na športnem igrišču, v kulturnem domu v Železnikih ali pa kar v naravi. Urnik si lahko 
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ogledate na šolski oglasni deski in na spletni strani, razpored dejavnosti pa je v spodnji tabeli. 
Naša ponudba je odvisna predvsem od interesa učencev, zato so spremembe povsem možne. 
Sodelovanje v interesnih dejavnostih je prostovoljno. Učenci se prijavijo pri mentorju 
najkasneje do 30. septembra, izjemoma tudi kasneje. O možnosti vključitve v interesne 
dejavnosti so bili učenci pravočasno obveščeni. 

Interesna dejavnost Razred Izvajalci 
Šolska skupnost 1. – 9. Lucija Dolenc, Jana Kusterle, Katarina Primožič 
Dramsko-recitacijski krožek 1. – 9. Majda Demšar, Marija Prevc 
Otroški pevski zbor 1. – 5. Marjeta Naglič 
Mladinski pevski zbor 6. – 9. Marjeta Naglič 
Glasbeni krožek 1., 6.-9. Marjeta Naglič 
Folklorni krožek 1. – 9. Andreja Bogataj Rant 
Literarni krožek in glasilo 1. – 9. Slavica Mohorč 
Oblikovanje in likovna podoba 
šole 

6. – 9. Polona Kovač 

Pravljični krožek 2. Uršula Bernik 
Zgodovinski krožek 6. – 9. Damjana Demšar, Janja Janc 
Razširjeni program – športne 
dejavnosti 

1. – 9. Aleš Jensterle, Ana Luznar, Damjana Lotrič, Mitja 
Lorber, Aleš Cankar 

Športno plezanje, nogomet 3. – 9. Aleš Jensterle 
Ritmika 1. – 9. Valentina Pintar 
Planinski krožek 1. – 9. Majda Demšar, Marjeta Demšar, Primož Šmid, Andreja 

Šolar, Tadeja Šuštar 
Razširjeni program – Čas za nas 1. – 5. Suzana Pečnik, Irma Prevc 

Razširjeni program – MEPI 9. Uršula Bernik, Suzana Pečnik, Irma Prevc, Igor Dražetić, 
Polona Kovač, Andraž Pfajfar 

Kolesarski izpiti, prometni 
krožek 

5. r. Andreja Šolar, Andreja Bogataj Rant, Majda Demšar, 
Mateja Markelj 

Bralne urice 3. Manca Maretič Paulus 
Naravoslovni krožek 8., 9. Mihela Lahajnar, Magda Šlibar 
Vesela šola 4., 5. Suzana Pečnik, Manca Maretič Paulus 
Razširjeni program – Jejmo 
zdravo 

6. – 7. Damjana Kaplja 

Matematična delavnica 6. – 9. Monika Ficko 
Računalništvo 3. Alenka Bertoncelj 
Logika 6. – 9. Vesna Božič, Monika Čemažar 
Podmladek RK 6. – 9. Ana Čufer, Mihela Lahajnar 

 



~ 24 ~ 
 

Podružnica Davča 

Interesna dejavnost Razred Izvajalci 
Pevski zbor 1. – 5. 

Martina Peternelj Ročna dela 1. – 4. 
Dramski krožek 1. – 4. 
Šport za sprostitev 1. – 5. Damjana Podobnik in Martina Peternelj 
Umetnost 4. in 5. Damjana Podobnik 
Čipkarska šola 1. – 5. Irena Benedičič 
 

Podružnica Dražgoše 

Interesna dejavnost Razred Izvajalci 
To zmorem tudi jaz 1. – 5. Nataša Vrhunc 
Otroški pevski zbor 1. – 5. 
Športni krožek 4. in 5. Andraž Pfajfar 
Tehnični krožek 3. – 5. Jana Lušina 

Podružnica Selca 

Interesna dejavnost Razred Izvajalci 
Pevski zbor 1. in 2. Petra Peternelj 
To zmoremo tudi mi  1. in 2. 
Otroški pevski zbor 3. – 5. Damijana Habjan 
Ročna dela 3. – 5. 
Dramsko – recitacijski krožek 3. – 5. Mojca Berce 
Telovadni krožek 1. – 5. Majda Pogačnik 
Folklora 1. – 5. Sonja Čenčič 
Računalništvo 2. – 5. Alenka Bertoncelj 
Prometni krožek 4. Sonja Čenčič in Darija Langerholc 
Čipkarska šola 1. – 5. Irena Benedičič 

 

Podružnica Sorica 

Interesna dejavnost Izvajalci Razred 
Otroški pevski zbor Polona Markelj 

1. – 5. 

Ritmika Valentina Pintar 
Športni krožek 
Ročna dela Tadeja Tolar in Monika Gasser 
Dramski krožek Tadeja Tolar 
Turistični krožek Bernarda Kejžar in Monika Gasser 
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Predmetnik 
 

 V šolskem letu 2022/2023 je predvidenih 190 dni pouka (deveti razred 183 dni) v 
38 tednih. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, 
šole v naravi, celodnevne ekskurzije, …. 

Tedensko število ur pouka 
v obveznem programu 

 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     
Fizika        2 2 
Kemija        2 2 
Naravoslovje      2 3   
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    
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Izbirni predmeti (1-3 po 
izbiri) 1 

      2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni predmeti 2 <=2   <=2 <=2 <=2 <=2 <=2 <=2 
Skupaj 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
 

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. 

2Učenci 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda lahko izberejo tudi neobvezni izbirni predmet. 
Prvošolci lahko izberejo angleščino kot prvi tuji jezik. V 4., 5. in 6. razredu izbirajo med 
drugim tujim jezikom, umetnostjo, športom, tehniko in računalništvom, v 7., 8. in 9. razredu 
pa lahko izberejo nemščino kot drugi tuji jezik. 

Letno število dni drugih dejavnosti 

 Od skupnega števila šolskih dni je predvidenih 15 dni dejavnosti. 

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

 Načrt dni dejavnosti sestavijo šolski strokovni aktivi v matični šoli in vodje podružnic za 
podružnice. 

 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. 

 Ekskurzije učencev so opredeljene kot naravoslovni ali kulturni dnevi. Načrt zanje je del 
načrta dni dejavnosti. Izvedli jih bomo v pomladanskem času. 

 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. 

 Namen dni dejavnosti je uporaba pridobljenega znanja v praksi. Nekaj teh dni učenci 
opravijo v šolah v naravi. 
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Šolski okoliš, pot v šolo 

 Našo šolo obiskujejo učenci iz vasi in naselij: Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Golica, 
Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, 
Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, 
Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje in Železniki. 

Prevozi 

 Organizacija šolskih prevozov je v pristojnosti Občine Železniki, ki za ta namen 
prispeva sredstva. Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ter učenci iz naselij Selca, 
Dolenja vas, Rudno, Smoleva, Na Plavžu ter iz spodnjega dela Studena imajo zagotovljen 
prevoz v šolo in iz šole. Učenci, ki jih avtobus pripelje predčasno, oziroma čakajo na prevoz 
domov, se lahko zadržujejo v prostoru, kjer je organizirano varstvo vozačev ali pa se 
zaposlijo v čitalnici ali v knjižnici. Razpored varstva vozačev je mesečno objavljen na vidnem 
mestu.  

Več od polovice učencev OŠ Železniki je vozačev, zato je organizacija prevozov precej 
zahtevna. Tudi pri samem izvajanju lahko zaradi tega pride do posameznih težav, ki pa jih 
zagotovo lahko rešimo z dogovori. Če pride v zvezi s prevozi do zapletov, se poskušajte 
najprej uskladiti z voznikom, lahko pa tudi z vodstvom Osnovne šole Železniki ali z upravo 
Občine Železniki. 

 V spodnji tabeli je predvideni vozni red šolskih prevozov za šolsko leto 2022/2023. 

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   
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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 za tabelo: 
 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 sredo in četrtek v A izmeni in 
vsak ponedeljek. 
Op4 Voznik v skladu s prostorskimi možnostmi prevaža tudi učence iz Selc (iz Sevnice). 
Op5 Dodaten prevoz je organiziran ob dneh izbirnih predmetov vsak ponedeljek in v četrtek v A 
izmeni. 
Op6 Voznika opravljata prevoze na Prtovč in z njega oziroma na Golico in z nje, kadar je to 
potrebno zaradi šolskega urnika. 
 

Varna pot v šolo 

 Posebno pozornost smo namenili prometni varnosti. Žal varnosti na cestah ne moremo 
bistveno popraviti, bomo pa storili vse za varno gibanje v okolici šolskih stavb in za 
kvalitetno prometno vzgojo naših učencev. Učencem - vozačem 1. razreda smo zagotovili 
spremstvo od avtobusa v šolo in po koncu pouka na avtobus. Tudi letos izvajamo projekt 
PEŠBUS, ki je starše zelo navdušil, celo do te mere, da so iz Dašnice in zgornjega dela 
Železnikov prešli na celoletno izvajanje. 

 Učence 5. razreda bomo pripravljali na opravljanje izpita za vožnjo s kolesom. 

 Poskušali bomo vplivati na druge odgovorne ustanove, da bi skupaj zagotovili boljšo 
prometno varnost in zmanjšali dejavnik tveganja na poti v šolo in iz šole. 

 Največ pa učenci lahko storite sami zase, če se držite pravil. Največ nevarnosti preži v 
strnjenih naseljih in ob zelo prometnih poteh. Možnosti nesreč lahko precej zmanjšate, če za 
pot v šolo in domov uporabljate bolj varne poti, ki so opisane v šolskem prometno-
varnostnem načrtu. 

Starši, če se le dá, vašega prvošolčka večkrat pospremite tudi sami do šole in ga poučite o 
nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli 
vratu nosijo rumene rutke. V mraku naj bodo učenci opremljeni s svetlimi odbojnimi telesi, 
npr. s kresničko. Veliko za varnost naših otrok lahko naredimo odrasli udeleženci v prometu s 
svojim obnašanjem in zgledom. 
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 Vsi učenci ste dolžni za pot v šolo in domov uporabljati pločnike, kjerkoli je možno, sicer 
pa hoditi po skrajni levi strani ceste. Ob dneh s slabo vidljivostjo bodite opremljeni s 
kresničko. Za prehajanje čez ceste ste dolžni uporabljati označene prehode za pešce, če teh ni, 
pa pregledne odseke cest. 

 Učenci iz Dašnice pojdite v šolo po cesti skozi spodnji del Dašnice ob potoku Dašnica, 
po pešpoti mimo športne dvorane, prečkajte cesto Podlonk - Železniki in vstopite v šolo pri 
telovadnici. 

 Učenci iz Loga za šolsko pot uporabljate cesto skozi Log, mimo blokovskega naselja Na 
Kresu, mimo športne dvorane, prečkate cesto Podlonk - Železniki in vstopite v šolo pri 
telovadnici. 

 Učenci iz Češnjice in Studena hodite po pločniku ob regionalni cesti do prehoda za 
pešce nasproti šole, kjer prečkate cesto in vstopite v šolo skozi glavni vhod. 

 Učenci iz naselij Na plavžu in Racovnik hodite po pločnikih ob regionalni cesti in čez 
prehod za pešce do šole. Učenci z naselja Na plavžu za pot v šolo uporabljate pločnik ob 
regionalni cesti ob Sori. 

 Učenci s Trnja hodite po pločniku do šole. Glavno cesto prečkate na prehodu za pešce 
pri šoli. 

 Učenci, ki se pripeljete z avtobusom iz Podlonka, prihajate v šolo skozi zadnji vhod. 
Vozači iz smeri Selca, Dolenja vas, Dražgoše, Rudno greste od postaje po pločniku do 
prehoda za pešce, ki ga previdno prečkate in pridete skozi glavni vhod v šolo. Učenci, ki se 
pripeljete iz smeri Davča, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Sorica, Zali Log, greste od postaje po 
pločniku do šole. 

 Učenci predmetne stopnje hodite k pouku športa iz šole v športno dvorano. Pri tem 
morate prečkati cesto Železniki - Podlonk. Na tej poti hodite disciplinirano, v skupini in po 
navodilih učiteljev športa. Uporaba koles, skirojev in podobnih pripomočkov ni dovoljena. 

 Posebna pozornost bo veljala najmlajšim šolarjem - prvošolcem. Po zakonu jih mora 
spremljati starejša oseba - razen izjemoma s pismenim dovoljenjem staršev v območjih 
umirjenega prometa. Za spremstvo iz avtobusa ter nazaj bomo poskrbeli v šoli, za varnost v 
vozilu odgovarja voznik, za varno pot od doma do avtobusa ali do šole in nazaj pa morate 
poskrbeti starši. 

 Parkirišče pri glavnem vhodu šole je namenjeno delavcem šole in gostom, štiri parkirna 
mesta pa so namenjena ustavljanju. Ker je parkirišče majhno, ne prenese toliko prometa, kot 
bi želeli. Zato vas prosimo, da na njem ne puščate svojih vozil. 

 Učencem ni dovoljeno puščanje koles pri vhodu, temveč v za to namenjeni kolesarnici, ki 
smo jo uredili na zadnji strani šole. Za varnost svojih koles so odgovorni sami. 
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Šolski red 

 Da bi se v šoli vsi bolje počutili, je nujno spoštovanje Pravil šolskega reda, predvsem 
pa medsebojno spoštovanje. Temelj našega reda je hišni red, ki ga moramo spoštovati, da bo 
življenje in delo v šoli nemoteno potekalo. Za dobro počutje lahko največ storimo sami - z 
medsebojnim spoštovanjem, s kulturnim obnašanjem in z vedrim pogledom na svet ustvarimo 
vzdušje zaupanja in dobrega razpoloženja. Hišni red, Pravila šolskega reda in ostali 
pomembni dokumenti so objavljeni na naši spletni strani.  

♣ V šolo pridi pravočasno, a kvečjemu 10 minut pred začetkom pouka. 
♣ Kolo pusti v kolesarnici oziroma na zadnji strani šole. 
♣ Takoj po prihodu v šolo obuj copate in odloži odvečno obleko. 
♣ Po hodnikih in stopniščih hodi umirjeno, obzirno, po desni strani. Pri tem spoštuj druge. 
♣ V razred pridi pred zvonjenjem. 
♣ Šolsko lastnino uporabljaj odgovorno in v skladu z njenim namenom. 
♣ Pred koncem pouka ne zapuščaj šolskih prostorov brez vednosti učitelja. 
♣ Med poukom si dolžan sebi, sošolcem in učiteljem omogočiti nemoteno delo. 
♣ Reditelj preda urejeno učilnico reditelju naslednjega oddelka. 
♣ Med odmorom se pripravi na naslednjo šolsko uro. 
♣ Na svojem mestu počakaj, da ti reditelj prinese malico. 
♣ Malico pojej kulturno, na svojem mestu in pospravi za seboj. 
♣ Ob času obvestil po ozvočenju - ponavadi ob 1050 - pozorno poslušaj. 
♣ Preberi tudi sporočila na oglasnih deskah po šoli. 
♣ Po končanem pouku se po nepotrebnem ne zadržuj v prostorih šole. 
♣ Vozači počakate do odhoda avtobusa v organiziranem varstvu. 
♣ Upoštevaj navodila dežurnega učitelja in dežurnega učenca. 
♣ Od tebe pričakujemo tudi polno drobnih prijaznosti, s katerimi sebi in drugim polepšaš 

življenje. 
 

Vsi zaposleni v šoli vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto 2022/2023! 

                  


