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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2015

OSNOVNI ŠOLI ŽELEZNIKI,
(Otoki 13, Železniki)

ob 200-letnici šole v Železnikih.

U T E M E L J I T E V:
Osnovna šola Železniki je sodobna šola, ki vključuje podružnice Davča, Dražgoše, Selca
in Sorica, Vrtec Železniki z enoto v Selcih ter Čipkarsko šolo. Njen začetek sega v leto
1815, ko je župniku Mihaelu Grošlju po dolgotrajnih prizadevanjih le uspelo ustanoviti
prvo šolo v Železnikih - enorazrednico, tako imenovano "trivialko". S tem so bili
postavljeni temelji največje naložbe v Železnikih, naložbe v znanje.
Pouk je na začetku potekal v hiši številka 6, "pri Kovaču", kasneje pa v najetih prostorih
in v odkupljeni hiši dr. Blaža Crobatha. Prostori so vzporedno z razvojem šole postali
premajhni in neprimerni. Gradnjo nove šolske stavbe so načrtovali že leta 1935, tri leta po
drugi svetovni vojni pa je bila zgrajena na današnjem mestu v Otokih. Od leta 1967 so jo
večkrat dograjevali in obnavljali. Nazadnje je bila obnovljena lani.
Šola v Železnikih se je iz enorazredne trivialke razvila v dvorazrednico šele leta 1898, po
prvi svetovni vojni pa v štirirazrednico in leta 1935 v petrazrednico. Po drugi svetovni
vojni pa do leta 1957 je vključevala tudi nižjo gimnazijo. Takrat je postala osemletka. V
letu 1963 so ji priključili podružnice Davča, Dražgoše, Selca, Sorica in Martinj Vrh, pet let
kasneje pa ji je bil dodan še vrtec. Pomembna pridobitev je tudi Čipkarska šola Železniki,
ki je bila ponovno ustanovljena 1994. leta, njeni zametki pa segajo v leto 1907. V letu 1999
je Osnovna šola Železniki postala devetletka.
Vendar pa šola niso stavbe, ne šolski sistem, temveč ljudje.
Prvi učitelj v Železnikih je bil Jakob Demšar, vse do leta 1855, njegov naslednik pa Jožef
Levičnik, zaveden Slovenec, ki je v Železnikih poučeval kar 48 let, do leta 1903. Danes
šolo v Železnikih obiskuje 547 učencev, poučuje pa jih 50 učiteljev in 5 drugih strokovnih
delavcev. Zadnjih 19 let jo vodi ravnatelj Franc Rant.
Učenci Osnovne šole Železniki dosegajo pomembne rezultate na vseh področjih.
Najvidnejši so njihovi uspehi na tekmovanjih iz matematike, slovenščine, angleščine,
biologije, kemije, fizike, zgodovine in klekljanja. Prav tako so izvrstni na športnem

področju, predvsem v atletiki, plavanju in plesu. Posegajo tudi po prvih mestih v državi in
celó v mednarodnem merilu.
Od leta 2000 naprej šola odločno stopa na mednarodna prizorišča:
− v tem času je sodelovala v več uspešnih evropskih projektih,
− letos so se učenci že petič udeležili mednarodnega nogometnega turnirja v
Franciji in osvojili prvo mesto,
− mladinski pevski zbor pa je navdušil poslušalce na zborovskem festivalu v
Italiji.
Vsega tega ne bi bilo mogoče doseči brez vnetega dela vseh zaposlenih ter zelo dobrega
sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo, zato Osnovna šola Železniki zasluženo
prejema Plaketo občine Železniki.
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