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Spoštovani učenci, starši ter delavci šole!  
 

Ob vsakem začetku novega šolskega leta se začne pisati nova zgodba. Vanjo stopate vi, 
učenci in starši, s svojimi pričakovanji, željami, načrti in novimi izkušnjami. Vanjo 
stopamo mi, vsi  delavci šole, ki bomo s svojim strokovnim znanjem, vsak na svojem 
področju skrbeli, da se bo tudi v šolskem letu 2017/18 napisala zgodba, ki bo še posebej 
ostala v prijetnem spominu vsem nam. To leto je namreč 60-letnica naše šole v Lipnici. 
Tudi naše jubilejno leto začenjamo z zanosom in pričakovanji, polni upanja in načrtov. 
Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do 
zastavljenega cilja. V neprijaznih in nepredvidljivih časih, v katerih se je znašla naša 
družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati, da je šola tista organizacija, 
v kateri s pozitivnim in prijaznim odnosom odpiramo svoja vrata. Tako so naša vrata 
odprta vsem, ne glede na položaj, v katerem se je kdo znašel. Pogumno potrkajte in 
povejte. Prisluhnili bomo in pomagali. 
 

Drage učenke in učenci, vsekakor je šola v prvi vrsti namenjena vam. Ravno zato bodite 
do sebe zahtevni in odgovorni, samostojno opravljajte svoje naloge in s spoštovanjem 
vzemite vse najboljše, kar vam ponujamo. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. Vsi 
zaposleni pričakujemo od vas lep odnos do vsega, kar vam nudi možnosti za razvoj. 
Pokažite spoštovanje do učiteljev in ostalih zaposlenih, do šole kot ustanove, ki vam daje 
temeljno podlago za uspeh v življenju in vam nudi prijetno okolje za ustvarjalni razvoj. 
Osnovni pogoji uspešnega učenja so dobro branje z razumevanjem, sledenje in 
poslušanje razlag v šoli, redno pisanje domačih nalog, s katerimi boste ponavljali učno 
snov, ter sprotno učenje, ne le pred testom ali spraševanjem med poukom. Zavedati se 
morate, da dober učni uspehi omogoča tudi kakovostnejši prosti čas, ki bo le tako 
sproščen in igriv. Imejte jasno zastavljene cilje, zaupajte v svoje sposobnosti in imejte 
pozitiven odnos do učenja. Zavedati se morate, da ste za svoj učni uspeh odgovorni 
sami, starši in učitelji vam lahko ustvarjamo le spodbudno okolje. 
 

V prihajajočem šolskem letu vam želim veliko uspehov in prijetnih trenutkov. Skupaj z 
vami se bomo za vse to trudili tudi vsi zaposleni na šoli. 
 

Spoštovani starši, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v 
odnosu do vas, sošolcev, zaposlenih na šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim s 
svojim zgledom in z dobrim sodelovanjem z nami uresničiti vse cilje. Svojim otrokom 
privzgajate delovne navade (skrb za sobo, šolske potrebščine ipd.). Preplet delovnih 
navad (večino jih učenci pridobijo doma) in učnih pristopov (se učenci naučijo v šoli) so 
učne navade. Le-te so pomembne za uspešno šolanje in nenazadnje za življenje. Gre 
namreč za eno ključnih življenjskih sposobnosti, ki jih mora otrok razvijati že pred 
vstopom v šolo in med samim šolanjem. Učne navade bo vaš otrok v prvi vrsti pridobil z 
vašo pomočjo. Spodbujajte ga, motivirajte ga, predvsem pa mu bodite za vzor. 
 

Cenjeni sodelavci, naj nam ne zmanjka pedagoškega zanosa, odgovornega dela in 
zavedanja, da smo družbi potrebni. Menim, da je vizija naše šole: »Sodelujmo, da bomo 
prepoznavni,« vizija v pravem pomenu tudi v našem 60. šolskem letu. 
 
 Alenka Cuder, prof. 
 ravnateljica 
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PODATKI O ŠOLI 
 

IME IN SEDEŽ ŠOLE 
 

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 

Lipnica 12, 4245 Kropa 
 

 

Ravnateljica: Alenka Cuder 
Pomočnik ravnateljice: Denis Kaltenekar 
Tajnica: Silvana Ahačič 
Računovodkinja: Darinka Fister 
Svetovalna delavka:  Katja Nastran 
  
Telefonske številke  
Tajništvo: 04 533 71 00 
Ravnateljica: 04 533 71 01 
Pomočnik ravnateljice: 04 533 71 11 
Računovodstvo: 04 533 71 02 
Svetovalna služba: 04 533 71 09 
Zbornica: 04 533 71 03 
Kuhinja: 04 533 71 05 
Knjižnica: 04 533 71 07 
Zobna ambulanta: 04 533 71 06 
Specialna pedagoginja: 04 533 71 10 
  
Elektronski naslovi  
Spletna stran: http://www.os-lipnica.si 
E-pošta: os-lipnica@guest.arnes.si 

ravnateljica@os-lipnica.si 
 
  PODRUŽNICA 
Podružnična šola Ovsiše 
Ovsiše 56 
4244 Podnart 
 

 

Pedagoški vodja: Vilma Kravanja - Gosnik 
Telefon: 04 533 00 10 

 
 

PODATKI O USTANOVITELJU 

Ustanoviteljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica je Občina Radovljica s sedežem na: 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 
 
 
  

mailto:os-lipnica@guest.arnes.si
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ŠOLSKI OKOLIŠ 

V odloku akta o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Staneta Žagarja Lipnica z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
27/1996) obsega šolski okoliš, iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to 
šolo, naslednja naselja: 
● Kamna Gorica, 
● Kropa, Brezovica, 
● Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Mišače, 
● Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, 

Rovte in Zaloše. 
 
Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti 
okoliša podružnico na Ovsišah, kjer se odvija program od 1. do 5. razreda. Šolski okoliš 
podružnice obsega naselja: 
● Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte 

in Zaloše. 

 
 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA, DOLOČENEGA Z AKTOM O 

USTANOVITVI, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA 

UČENCE 

Glej 5. člen Hišnega reda, ki je objavljen na spletni strani šole. 

 
 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

UPRAVITELJ ŠOLE 

Šolo upravljata ravnateljica Alenka Cuder in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, 
sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet 
predstavnikov delavcev šole. 
 
Predstavniki ustanovitelja: 
● Tea Beton, 
● Vesna Koselj, 
● Bine Perič. 
 
Predstavniki šole: 
● Mojca Brezovec, 
● Josipa Jakša, 
● Andrej Kavčič, 
● Uroš Švab, 
● Saša Valjavec. 
 
Predstavniki staršev: 
● Anja Hajdinjak Jovanović, 
● Mateja Jelenc Arnšek, 
● Vladka Mladenović. 

 
PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV 

Predstavnike Sveta staršev za vsako oddelčno skupnost izberejo starši na prvem 
roditeljskem sestanku v septembru. 
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ZNAČILNOSTI PROGRAMA ŠOLE 
 

PREDMETNIK ZA OSNOVNO ŠOLO 

Obvezni program 
 

                 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 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Domovinska in 
državljanska kultura 
in etika 

      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in 
tehnika 

   3 3     

Tehnika in 
tehnologija 

     2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Neobvezni izbirni predmeti 
 

                RAZRED   
PREDMET 

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

Angleščina 2         

Tehnika    1 1 1    

Šport     1 1 1    

Nemščina    2 2 2    

 
Številčni podatki v preglednicah kažejo na tedensko število ur posameznega predmeta. 
 
Obvezni tečaji in preverjanja 
● 2. razred: 10-urni tečaj plavanja 
● 3. razred: 10-urni tečaj plavanja 
● 5. razred: kolesarski tečaj z izpitom 
● 6. razred: preverjanje plavanja 
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FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
 

DNEVI 
DEJAVNOSTI 

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

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 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Razširjeni program 
 

             RAZRED 
PREDMET 

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

Individualna in 
skupinska pomoč 
za nadarjene in 
učence z učnimi 
težavami  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in 
dodatni pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne 
dejavnosti 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      

Jutranje varstvo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      

Šola v naravi     ✓  ✓  ✓    

 
Fleksibilni predmetnik je namenjen razbremenitvi učencev, ker pouk posameznih 
predmetov poteka v strnjeni obliki ali pa samo v prvem oz. drugem ocenjevalnem 
obdobju. 
 
7.–9. razred (izbirni predmeti): 
V prvem ocenjevalnem obdobju se izvaja izbirni predmet poskusi v kemiji (POK), v 
drugem ocenjevalnem obdobju pa se izvaja izbirni predmet projekti iz fizike in ekologije 
(PFE). Vsi ostali izbirni predmeti potekajo preko celega leta. 
 
6. razred 
Zgodovino imajo učenci dve uri tedensko v prvem ocenjevalnem obdobju, geografijo pa 
dve uri tedensko v drugem ocenjevalnem obdobju. 
 

4.—6. razred (neobvezni izbirni predmeti): 
Neobvezni izbirni predmet tehnika se izvaja v dveh skupinah. Prva skupina ima pouk tega 
predmeta dve uri tedensko v prvem, druga pa v drugem ocenjevalnem obdobju. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
Lipnica 

1. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Lipnica, marec 2018)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 To sem jaz (Lipnica, september 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin bo znan naknadno) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2018) 

 Ekodan (Lipnica, april 2018) 

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Pusti grad (september 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica, januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 

 Športne igre in orientacija (Kropa, junij 2018) 

 

2. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Lipnica, marec 2018)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Gozd ali Voda (Lipnica, oktober 2017) 

 Travnik (Ovsiše, maj 2018) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2018) 

 Ekodan (Lipnica, april 2018) 

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Pusti grad (september 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica, januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 

 Športne igre in orientacija (Kropa, junij 2018) 
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3. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Lipnica, marec 2018)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Sadovnjak (Resje, september 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin bo znan naknadno) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2018) 

 Ekodan (Lipnica, april 2018) 

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Pusti grad (september 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica, januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 

 Športne igre in orientacija (Kropa, junij 2018) 

 

4. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Groharjeva domačija (Sorica, maj 2018) 

 Kovaški muzej (Kropa, april 2018) 

 Prireditev ob 60-letnici (Lipnica, marec 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Kraljestvo gliv (Lipnica, september 2017) 

 Snovi (Lipnica, oktober, 2017) 

 Skrb za zdravje: zdravstvena vzgoja (Radovljica, maj 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Voziček na notranji pogon (Lipnica, november 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Ročne spretnosti (Lipnica, februar 2018) 

 Kolo (Lipnica, april 2018)   

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Talež (oktober 2017) 

 Badminton, tenis, orientacija (Lipnica, oktober 2017) 

 Smučanje in sankanje (Kamna Gorica ali Pokljuka, februar/marec 2018) 

 Atletski mnogoboj (Lipnica, maj 2018) 

 Športne igre (igrišča ob bazenu v Kropi, junij 2018)  
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5. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Ogled Brežic in brežiškega gradu (šola v naravi, oktober 2017) 

 Prireditev ob 60-letnici (Lipnica, marec 2018) 

 Groharjeva domačija (Sorica, maj 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Kraljestvo gliv (Lipnica, september 2017) 

 Prst (Lipnica, oktober 2017) 

 Ekodan (Lipnica, maj 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Mahač (Lipnica, januar 2018) 

 Ročne spretnosti (februar, 2018) 

 Spretnostni poligon (Lipnica, maj 2018)  

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Talež (oktober 2017) 

 Štafetne igre v vodi (šola v naravi, Terme Čatež, oktober 2017) 

 Pohod (šola v naravi, Terme Čatež, oktober 2017)  

 Smučanje in sankanje (Kamna Gorica ali Pokljuka, februar/marec 2018) 

 Prometni poligon (Lipnica, maj 2018) 

 
6. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Kino in zaključna prireditev (Lipnica, oktober, 22. december 2017, 22. junij 2018) 

 Groharjeva domačija (Sorica, maj 2018) 

 Rajže po poteh triglavskih pravljic (Dovje/Mojstrana, maj/junij 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Fuxova brv (Kamna Gorica, 27. 9. 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin še ni znan) 

 Naravoslovni dan v šoli v naravi (Trilobit, april 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Luka Koper in solinarstvo (Koper, Sečovlje, 20. 9. 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Tehniški dan v šoli v naravi (Trilobit, april 2018)  

 Izdelovanje barčic (Lipnica, 7. 3. 2018)  

ŠPORTNI DNEVI 

 Preverjanje plavanja (Radovljica, oktober 2017) 

 Smučanje, tek na smučeh, krpljanje/drsanje/pohod (Kranjska Gora/Bled/Lipnica, 

februar 2018) 

 Pohod (šola v naravi, Trilobit, april 2018)  

 Lokostrelstvo, plezanje, kolesarjenje (šola v naravi, Trilobit, april 2018)  

 Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2018) 
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7. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Obisk knjižnice A. T. Linharta (Rastem s knjigo) in potep skozi zgodovino Radovljice 

(Radovljica, oktober 2017) 

 Gledališka predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi (Ljubljana, april 2018) 

 Kino in zaključna prireditev (Lipnica, oktober, 22. december 2017, 22. junij 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Hiša eksperimentov (Ljubljana, 12. 10. 2017) 

 Eksotične živali (Lipnica, februar 2018) 

 Orientacija in zemljevidi (Lipnica, junij 2018)  

TEHNIŠKI DNEVI 

 Celje in Logarska dolina (Celje, 26. 9. 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Vurnikovi dnevi (Radovljica, junij 2018) 

 Hidroelektrarna Moste (Moste, marec 2018)  

ŠPORTNI DNEVI 

 Igre na snegu (šola v naravi, Pokljuka, januar/februar 2018) 

 Pohod (šola v naravi, Pokljuka, januar/februar 2018) 

 Tek na smučeh – klasična tehnika (šola v naravi, Pokljuka, januar/februar 2018) 

 Smučanje, tek na smučeh, krpljanje/drsanje/pohod (Kranjska Gora/Bled/Lipnica, 

februar 2018) 

 Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2018) 

8. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Prešernovo mesto in Gorenjski muzej (Kranj, oktober 2017) 

 Gledališka predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi (Ljubljana, april 2018) 

 Kino in zaključna prireditev (Lipnica, oktober, 22. december 2017, 22. junij 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Vrtiljak poklicev (19. oktober 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin še ni znan) 

 Organski sistemi (Lipnica, maj 2018)  

TEHNIŠKI DNEVI 

 Celje in Logarska dolina (Celje, 26. 9. 2017) 

 Delavnice na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj (Kranj, november 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Izdelava izdelkov za prireditev Evropska vas (Lipnica, april 2018) 

ŠPORTNI DNEVI 

 Atletski mnogoboj (Lipnica, september 2018) 

 Jesenski pohod (Lipnica, okolica šole, oktober 2017) 

 Smučanje, tek na smučeh, krpljanje/drsanje/pohod (Kranjska Gora/Bled/Lipnica, 

februar 2018) 

 Bowling in streljanje z zračno puško (Radovljica, marec 2018)  

 Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2018) 
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9. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Gledališka predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi (Ljubljana, april 2018) 

 Zaključna ekskurzija (Slovenska obala, junij 2018) 

 Kino in valeta (Lipnica, oktober, 22. december 2017, junij 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Posočje (18. september 2017) 

 Vrtiljak poklicev (Kranj, 19. 10. 2017) 

 Obdelava podatkov in statistika (Lipnica, januar 2018)  

TEHNIŠKI DNEVI 

 Odkrivamo s poskusi (24. oktober 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, 5. december 2017)  

 Delavnice na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj (Kranj, november 2017) 

 Priprava na valeto (Lipnica, junij 2018)  

ŠPORTNI DNEVI 

 Športne igre na bazenu v Kropi (september 2017) 

 Pohod na Vodice (oktober 2017) 

 Skupinska vadba, fitnes, vadba na kolesih (Kranj, november 2017)  

 Smučanje, tek na smučeh, krpljanje/drsanje/pohod (Kranjska Gora/Bled/Lipnica, 

februar 2018) 

 Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2018) 

Ovsiše 

1. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Podnart, maj 2018)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 To sem jaz (Ovsiše, september 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin bo znan naknadno) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2017)  

 Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2018) 

 Ekodan (Ovsiše, april 2018)   

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod po okoliških vaseh (oktober 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Testiranje za športno vzgojni karton in pohod nazaj do Ovsiš (april 2018) 

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 
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2. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Podnart, maj 2018)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Gozd ali Voda (Ovsiše, oktober 2017) 

 Travnik (Ovsiše, maj 2018) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2017)  

 Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2018) 

 Ekodan (Ovsiše, april 2018)   

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod po okoliških vaseh (oktober 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Testiranje za športno vzgojni karton in pohod nazaj do Ovsiš (april 2018) 

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 
 

3. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Predstava v Linhartovi dvorani (Radovljica, oktober 2017) 

 Glasbeno dopoldne (Lipnica, december 2017) 

 Lutkovna predstava in obisk s Prešernom povezanih krajev (Kranj, februar 2018) 

 Prireditev za starše (Podnart, maj 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Sadovnjak (Resje, september 2017) 

 Skrb za zdravje: sistematski pregled (Radovljica, termin bo znan naknadno) 

 Naravne znamenitosti Bohinja (Bohinj, junij 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2017)  

 Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2018) 

 Ekodan (Ovsiše, april 2018)   

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod po okoliških vaseh (oktober 2017) 

 Smučanje/sankanje s pohodom (januar 2018) 

 Drsanje v Radovljici ali pohod čez tri mostove (februar 2018)  

 Testiranje za športno vzgojni karton in pohod nazaj do Ovsiš (april 2018) 

 Pohod iz Drage na Planinco (maj 2018) 
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4. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Groharjeva domačija (Sorica, maj 2018) 

 Kovaški muzej (Kropa, april 2018) 

 Kulturna prireditev za starše (Podnart, maj 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Kraljestvo gliv (Ovsiše, september 2017) 

 Snovi (Ovsiše, oktober, 2017) 

 Skrb za zdravje: zdravstvena vzgoja (Radovljica, maj 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Voziček na notranji pogon (Lipnica, november 2017) 

 Novoletne delavnice (Lipnica, november 2017)  

 Ročne spretnosti (Lipnica, februar 2018) 

 Kolo (Lipnica, april 2018)   

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Jamnik (oktober 2017) 

 Smučanje in sankanje (Kamna Gorica ali Pokljuka, februar/marec 2018) 

 Testiranje za športno vzgojni karton in pohod nazaj do Ovsiš (april 2018) 

 Atletski mnogoboj (Lipnica, maj 2018) 

 Športne igre (Podnart, junij 2108) 

 

5. razred 
KULTURNI DNEVI 

 Ogled Brežic in brežiškega gradu (šola v naravi, oktober 2017) 

 Groharjeva domačija (Sorica, maj 2018) 

 Kulturna prireditev za starše (Podnart, maj 2018) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 Kraljestvo gliv (Ovsiše, september 2017) 

 Prst (Ovsiše, oktober 2017) 

 Ekodan (Lipnica, maj 2018) 

TEHNIŠKI DNEVI 

 Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2017)  

 Mahač (Ovsiše, januar 2018) 

 Ročne spretnosti (Ovsiše, februar 2018) 

 Spretnostni poligon (Lipnica, maj 2018) 

ŠPORTNI DNEVI 

 Pohod na Jamnik (oktober 2017) 

 Štafetne igre v vodi (šola v naravi, Terme Čatež, oktober 2017) 

 Pohod (šola v naravi, Terme Čatež, oktober 2017)  

 Smučanje in sankanje (Kamna Gorica ali Pokljuka, februar/marec 2018) 

 Prometni poligon (Lipnica, maj 2018) 
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OBLIKE DIFERENCIACIJE 

Z ukinitvijo Pravilnika o diferenciaciji v osnovni šoli nam novi zakon nalaga poučevanje v 
manjših skupinah od 4. do 9. razreda pri slovenščini, angleščini in matematiki glede na 
normative, ki so podani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Lipnica 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Akvarij 6.–9. r. Katja Gantar 

Angleška bralna značka 4.–9. r. 
7.–9. r. 

Andrej Kavčič 
Andreja Lakner 

Dramski krožek 4.–6. r. Danijela Rakovec 

Finžgarjeva bralna značka 
 

1. r.  
2. r. 
3. r. 
4. r. 
5. r. 
6.–9. r. 
7.–9. r. 

Urška Šimnic Novak  
Danijela Rakovec 
Polona Frelih 
Tanja Miklavčič Lukančič 
Ana Maček 
Breda Gašperin 
Katarina Perič 

Geografski krožek 6.–9. r. Boštjan Kališnik 

Glasbene urice 1.–3. r. Polona Frelih 

Kljunasta flavta 3.–9. r. Polona Frelih 

Kovaški krožek 3.–9. r. Kovaški muzej Kropa, Katarina Perič 

Logika za najmlajše 3.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič 

Logika 6.–9. r. Andreja Muhvič 

Matematične zanke in uganke 1.–3. r. Urška Šimnic Novak 

Mladinski pevski zbor 6.–9. r.  Matjaž Kokalj 

Nemška bralna značka 4.–9. r. Katarina Perič 

Otroški pevski zbor 1.–5. r. Matjaž Kokalj 

Osnove grafičnega oblikovanja 5.–9. r. Andrej Kavčič 

Planinski krožek  1.–9. r. Mojca Brezovec 

Pravljični krožek 1.–2. r. Urška Šimnic Novak 

Priprave na tekmovanja 4.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič 

Priprava na tekmovanja iz 
angleščine 

7.–9. r. Andrej Kavčič 
Andreja Lakner 

Priprava na športna tekmovanja 6.–9. r. Bojan Tisak 

Prostovoljno delo 7.–9. r. Katja Nastran 

Razgibanke 4.–5. r. Klavdija Ahačič in Katarina Perič 

Šolski parlament  5.–9. r. Katja Gantar 

Ustvarjalne urice 2.–3. r. Mojca Brezovec 
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Ovsiše 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Angleška bralna značka 4.–5. r. Andreja Lakner 

Dramski krožek 3.–4. r. Jana Penca Ponikvar 

Finžgarjeva bralna značka 1. r. 
2. r. 
3. r. 
4. r. 
5. r. 

Mojca Brezovec 
Saša Valjavec 
Jana Penca Ponikvar 
Marjeta Koselj 
Vilma Kravanja - Gosnik 

Folklorna skupina Voše 1.–9. r. Vilma Kravanja - Gosnik 

Otroški pevski zbor 1.–5. r. Matjaž Kokalj 

Planinski krožek 1.–5. r. Mojca Brezovec 

Priprave na tekmovanja  3.–5. r. Vilma Kravanja - Gosnik 

Ročna dela 3.–5. r. Marjeta Koselj 

Ustvarjalne urice 1.–3. r. Mojca Brezovec 

Za radovedne 4.–5. r. Vilma Kravanja - Gosnik 

 
 

PROGRAM ŠOLE V NARAVI 

Načini in poti, kako spoznati in usvojiti učno snov v šolskih dneh, so različni. Šola v naravi 
je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Naša šola učencem nudi 
tri šole v naravi, od tega eno v centru šolskih in obšolskih dejavnosti, dve pa v lastni 
organizaciji šole. 
 

Učenci 5. razreda se bodo od 9. 10. do 13. 10. 2017 udeležili šole v naravi v Čatežu ob 
Savi. 
 

V času med 9. in 13. 4. 2018 bodo učenci 6. razreda preživljali šolo v naravi v CŠOD 
Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. 
 
Učenci 7. razreda bodo od 19. do 23. 3. 2018 šolo v naravi preživeli na Pokljuki. Spoznali 
bodo osnove začetne in nadaljevalne šole smučarskega teka. 
 
 

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

ŠPORTNA PANOGA STOPNJA KRAJ/DATUM 

ATLETIKA 
Medobčinsko prvenstvo 
Področno prvenstvo 

Bled, maj 2018 
Kranj, maj 2018 

KROS Medobčinsko prvenstvo Radovljica, oktober 2017 

ATLETSKI TROBOJ Medobčinsko prvenstvo Lipnica, april 2018 

KOŠARKA 
fantje 9. razred in mlajši 

Medobčinsko prvenstvo Radovljica, november 2017 

KOŠARKA  
fantje 7. razred in mlajši 

Medobčinsko prvenstvo Radovljica, januar 2018 

MALI NOGOMET  
fantje 8. in 9. razred 

Medobčinsko prvenstvo 
Zg. Gorje, do novembra 
2017 

MALI NOGOMET  
fantje 7. razred in mlajši 

Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do marca 2018 

PLEZANJE Področno tekmovanje Šenčur, april 2018 
NAMIZNI TENIS Medobčinsko prvenstvo Lesce, do decembra 2017 
TEK PO MAMUTOVIH SLEDEH Področno tekmovanje Kranj, oktober 2017 
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TEKMOVANJA V ZNANJU V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

TEKMOVANJE STOPNJA DATUM 

LOGIKA Šolsko 28. 09. 2017 
 Državno 21. 10. 2017 

ANGLEŠČINA za 9. r. Šolsko 15. 11. 2017 
 Območno 18. 01. 2018 
 Državno 20. 03. 2018 

ANGLEŠČINA za 8. r. Šolsko 16. 10. 2017 
 Državno 20. 11. 2017 

ANGLEŠČINA za 7. r. Šolsko 31. 01. 2018 
 Državno 28. 02. 2018 

NEMŠČINA za 9. r. Šolsko 
Državno 

22. 11. 2017 
13. 03. 2018 

NEMŠČINA (bralno tekmovanje Bücherwurm) Šolsko 15. 03. 2018 

CANKARJEVO TEKMOVANJE Šolsko 12. 12. 2017 
 Območno 24. 01. 2018 
 Državno 10. 03. 2018 

MEHURČKI (tekmovanje iz slovenščine za 1. VIO) Šolsko 06. 04. 2018 

ZGODOVINA Šolsko 05. 12. 2017 
 Območno 01. 02. 2018 
 Državno 17. 03. 2018 

GEOGRAFIJA Šolsko 16. 01. 2018 
 Območno 07. 03. 2018 
 Državno 13. 04. 2018 

KEMIJA Šolsko 15. 01. 2018 
 Državno 24. 03. 2018 

FIZIKA Šolsko 06. 02. 2018 
 Območno 16. 03. 2018 
 Državno 14. 04. 2018 

MATEMATIKA (KENGURU) Šolsko 15. 03. 2018 
 Državno 21. 04. 2018 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Šolsko 
Državno 

5. 10. 2017 
18. 11. 2017 

VESELA ŠOLA za 4.–9. r. Šolsko  14. 03. 2018 
 Državno  11. 04. 2018 
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PROJEKTI 

Naši učitelji nenehno iščejo nove poti in drugačne načine dela z učenci. Ustvarjanje 
krajših projektov je postalo stalna oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti 
pri učencih, zato jih bomo nekaj izvedli tudi v letošnjem šolskem letu.  
 
Branje za sanje in znanje  
Projekt za dvig bralne pismenosti in predstavnih ter sporazumevalnih 
zmožnosti učencev od 6. do 9. razreda na šoli teče že deveto leto. Cilj je, 
da bi vsak učenec prebral vsaj eno knjigo mesečno, saj nas branje bogati. 
 
Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila 

 Evropski teden mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. 
septembrom, je tradicionalna evropska pobuda, ki 
spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih 
ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše 
načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih 
mest. ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki 
povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne 
transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša 

dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. K pestremu dogajanju se 
pridružujemo tudi učenci in učitelji OŠ Staneta Žagarja Lipnica, tako na matični kot 
podružnični šoli. Na DAN BREZ AVTOMOBILA 22. septembra pa že tradicionalno učenci 
v spremstvu učiteljev v šolo pridejo peš. 
 
Korpus Šolar 
Na naši šoli bomo nadaljevali s sodelovanjem v 
vseslovenskem projektu »Nadgradnja korpusa Šolar«, ki 
se zaključuje z letošnjim šolskim letom. Korpus Šolar je 
prosto dostopna zbirka besedil slovenskih osnovnošolcev 
in srednješolcev, ki omogoča raziskovanje njihove pisne 
jezikovne zmožnosti in težav pri pisanju besedil, hkrati pa 
je zelo pomemben vir podatkov jezikoslovcem in učiteljem za pripravo jezikovnih 
priročnikov, učnih vsebin in gradiv. Več informacij o korpusu Šolar je dostopnih na strani 
http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar. V projektu lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. 
razreda. 
 
Noč z Andersenom 

Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih 
razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem 
dnevu H. C. Andersena v aprilu. Vsako leto je izbrana druga Andersenova 
pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge 
dejavnosti na dogodku. 

 
Rastem s knjigo 
Gre za nacionalni projekt spodbujanja 
bralne kulture. Cilj projekta je 
osnovnošolce motivirati za branje 
mladinskega leposlovja slovenskih 
avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju 
splošnih knjižnic. Sedmošolci letos ob 
obisku knjižnice A. T. Linharta v Radovljici prejmejo knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. 
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Rekreativni odmor v Lipnici 
Rekreativni odmori bodo potekali preko celega šolskega leta po razporedu med glavnim 
odmorom (11.00—11.10) v veliki telovadnici oziroma na šolskem dvorišču, kjer imajo 
učenci možnost igranja košarke, malega nogometa, odbojke, badmintona, plesa … Po 
večurnem intenzivnem umskem delu so vsi, zlasti slabokrvni učenci, potrebni telesne in 
duševne sprostitve. Kratka rekreacija pripomore k izboljšanju počutja in zdravja 
posameznika. 
 
Rekreativni odmor na Ovsišah 
V jutranjem varstvu in po malici bomo čim večkrat odšli za kratek čas na igrišče, oziroma 
v prostor, namenjen rekreaciji. S tem bomo izpolnjevali potrebo po gibanju, pravilni drži 
in sprostitvi otrok med šolskim delom. 
 
Tek podnebne solidarnosti 
Učenci in učitelji OŠ Staneta Žagarja Lipnica bomo v tem šolskem letu v okviru OPB-ja 
sodelovali v projektu Tek podnebne solidarnosti, ki poteka v okviru Slovenske Karitas.  
Tekli bomo v znamenju solidarnosti do ljudi v najrevnejših državah, predvsem v Afriki, ki 
jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so k njim najmanj 
prispevali. Učenci bodo imeli delavnice na temo problematike podnebnih sprememb in o 
namenu teka. Zdrav duh v zdravem telesu za vse! 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

V petek, 17. novembra 2017, bomo obeležili dan slovenske hrane, s 
katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s 
kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih 
aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski 
zajtrk, ki se mu priključuje tudi naša šola. 
 

Shema šolskega sadja in zelenjave 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom 
Shema šolskega sadja (SŠS). Gre za promocijski 
ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju 
sadja in zelenjave. Evropska unija je državam 
članicam namenila določena finančna sredstva za 
brezplačno razdeljevanje svežega sadja in 
zelenjave učencem, pri čemer daje velik pomen 
vključevanju spremljajočih izobraževalnih in 
promocijskih aktivnostih (sodelovanje z lokalnimi dobavitelji, naravoslovni dnevi, 
delavnice na temo zdrave prehrane …). Namen in cilji projekta SŠS so: spodbujanje 
zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in 
zelenjave, ustavitev trenda zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotovitev trajnega 
povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, omogočanje enakih 
možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in 
mladostnikom v EU, preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in 
debelosti pri otrocih in mladih, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki. Na naši šoli 
bomo Shemo šolskega sadja izvajal skozi vse šolsko leto. Vsem učencem od 1. do 9. 
razreda bomo vsaj dvakrat mesečno ponudili brezplačni obrok sadja oz. zelenjave. Več 
informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: www.shemasolskegasadja.si. 
 

Policija na obisku 
V letošnjem šolskem letu bo vsak razred obiskal policist s policijske postaje Radovljica. 
Policist bo glede na razred obravnaval naslednje teme: prometna varnost, vandalizem, 
vrstniško nasilje, nasilje v družini, droge, neznanci, varnost na spletu, pirotehnika, kraje, 
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varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, 
varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itn. 
 
Povabimo sonce v šolo 
Teden otroka bo pod geslom Povabimo sonce v šolo potekal od 2. do 8. oktobra. 
Osredotočili se bomo na »radovedno« šolo, veselje do novega, odprtega in uporabnega 
znanja, svetle prihodnosti. Otroci in mladi si želijo bolj ustvarjalnega učenja in 
razmišljanja. Tema se navezuje na temo Otroškega parlamenta, ki je letos Šolstvo in 
šolski sistem. V Tednu otroka bomo organizirali različne prostočasne in razvedrilne 
dejavnosti za učence (družabne igre, kino, likovne delavnice ...). 
 
Ročne spretnosti 
Projekt je namenjen učencem v podaljšanem bivanju, ki se želijo preizkusiti na področju 
ustvarjalnega oblikovanja in praktičnih spretnosti – od risanja, pletenja, kvačkanja, 
barvanja, oblikovanja gline, izdelave voščilnic ipd. Cilj okrepiti motorične sposobnosti 
naših učencev bomo uresničevali tudi skozi različne krajše projekte: 
 Podarimo modro srce – izdelovali bomo modra srca z dobrimi mislimi in tako 

pomagali do izobrazbe otrokom iz socialno šibkejšega okolja (Podarimo modro srce).  
 Oblikuj ekologično vrečko – s svojim kreativnim sodelovanjem oblikovanja 

ekoloških vrečk za večkratno uporabo bomo simbolično podprli akcijo čiščenja 
slovenskih rek. 

 Rožnate pletenine – v sodelovanju z društvom Hospic bomo v okviru ti. Rožnatega 
oktobra (svetovnega meseca ozaveščanja o raku dojk) kvačkali in pletli rožnate 
pletenine, s katerimi bodo v oktobru ovita drevesa v Radovljici in na Bledu. Tako 
bomo pomagali opozoriti na pomen zdravega načina življenja ter zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. 

 
Šolski parlament 
Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika 
demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na 
občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Cilji 
programa so: 
‒ uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah; 
‒ vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter 

multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega 
dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot 
so npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga; 

‒ nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno 
sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, 
izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, itd.; 

‒ »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši); 
‒ razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za 

strpnost); 
‒ razvijanje sodelovalne kulture; 
‒ razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti; 
‒ usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje 

informacij; 
‒ spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega 

mišljenja; 
‒ razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega 

okolja. 
Tema letošnjega Šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. 
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Varno na kolesu 
Učenci 5. razredov bodo sodelovali v projektu Varno na kolesu, ki poteka v 
okviru štirih sklopov nalog, s pomočjo katerih bomo na ustvarjalen in 
inovativen način odkrivali nevarne cestne odseke v našem kraju, se učili o 
pomembnosti upoštevanja prometnih predpisov in o prometnih znakih, 
spoznavali, kako pomembna je ustrezna kolesarska oprema. Pripravljali 
bomo tudi kolesarski kotiček, ki ga bomo sproti dopolnjevali in spreminjali. 

 
Varno v vrtec in šolo 
Ta projekt je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje različne projekte na 
področju trajnostnega razvoja. Podpira ga Agencija za varnost v prometu. Namen 
projekta je spodbuditi otroke k razmišljanju o varnosti v prometu, varnosti na poti v vrtec 
in šolo ter spoznavanju varnosti v avtomobilu. 
 
Zdrava šola 
Zdrava šola je projekt, ki ga izvajamo pod okriljem Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v 
zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe 
za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem 
področju za učence, učitelje in starše. Letošnja rdeča nit delovanja 
slovenske mreže zdravih šol je usmerjena v gibanje, prehrano in duševno 
zdravje. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne projekte in 
dejavnosti: Gibanje z razlogom, Evropski teden mobilnosti, ločeno zbiranje odpadnih 
materialov, Dan brez avtomobila, razdeljevanje sadja in zelenjave, rekreativni odmori, 
ozaveščanje o hrupu, prostovoljstvo, varnost v prometu, Tek podnebne solidarnosti, 
kuharska tekmovanja, šolski vrt, solidarnostne akcije, obeleževanje svetovnih in 
mednarodnih dni, povezanih s cilji Zdrave šole itd. 
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PREGLED IZBIRNIH PREDMETOV 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 
učencev, saj jih le-ti izbirajo sami na osnovi svojih želja in ponudbe šole. 
 
V tem šolskem letu so učenci izbrali 11 obveznih izbirnih predmetov in 3 neobvezne. 
 
Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018 
 

IZBIRNI PREDMET OZNAKA  UČITELJ 

Izbrani šport – košarka IŠP Bojan Tisak 

Likovno snovanje 2 LS2 Mateja Fon Špitalar 

Nemščina 1 NI1 Katarina Perič 

Nemščina 3 NI3 Katarina Perič 

Obdelava gradiv: les OGL Robert Primc 

Osnovni vbodi in tehnike vezenja VEO Andreja Mašič Zupan 

Poskusi v fiziki in ekologiji PFE Andreja Muhvič 

Poskusi v kemiji POK Katja Gantar 

Šport za sprostitev ŠPO Denis Kaltenekar 

Šport za zdravje ŠZZ Bojan Tisak 

Urejanje besedil UBE Andreja Mašič Zupan 
 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018 
 

IZBIRNI PREDMET OZNAKA  UČITELJ 

Tehnika – Lipnica NRA Robert Primc 

Šport – Lipnica NŠP Denis Kaltenekar 

Nemščina – Ovsiše N2N Katarina Perič 

Angleščina – Lipnica N1A Andrej Kavčič 

Angleščina – Ovsiše N1A Katarina Nečimer Jensterle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Šolsko leto 2017/2018 

22  Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU 

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se znanje učencev 
preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverja zmožnosti in 
obvladovanje standardov znanja, določenih z učnim načrtom. 
Za vse učence je preverjanje obvezno. 
 
Nacionalno preverjanje znanja se bo izvedlo v naslednjih terminih: 
● slovenščina – 4. 5. 2018 za 6. in 9. razred, 
● matematika – 7. 5. 2018 za 6. in 9. razred, 
● angleščina – 9. 5. 2018 za 6. razred, 
● glasbena umetnost – 9. 5. 2018 za 9. razred. 

 
 
 

 
 

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 2017/2018 

LETO DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

petek 1. 9.  začetek pouka 

sobota 30. 9. delovna sobota (namesto 7. 4. 2018) 

ponedeljek–petek 30. 10. –3. 11. jesenske počitnice 

torek 31. 10. dan reformacije 

sreda 1. 11. dan spomina na mrtve 

petek 22. 12.  
proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 

ponedeljek  25. 12.  božič 

torek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek–torek 25. 12.–2. 1. novoletne počitnice 

ponedeljek–torek 1. 1.–2. 1. novo leto 

 sreda 31. 1  zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

sreda 7. 2. 
proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 

četrtek 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek in sobota 9. in 10. 2.  informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–petek 19. 2.–23. 2.  zimske počitnice 

ponedeljek 2. 4. velikonočni ponedeljek 

petek 27. 4. dan upora proti okupatorju 

petek–sreda 27. 4.–2. 5.  prvomajske počitnice 

torek–sreda 1.–2. 5. praznik dela 

petek 15. 6. 
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 
učence 9. razreda; razdelitev spričeval in 
obvestil 

petek 22. 6.  

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 
učence od 1. do 8. razreda; razdelitev 
spričeval in obvestil, proslava pred 
dnevom državnosti 

ponedeljek 25. 6.  dan državnosti 

torek–petek 26. 6. –31. 8. poletne počitnice 
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ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 
 
 
 
 
 

RAZRED DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

1. a 5 18 23 

2. a 10 12 22 

3. a 8 6 14 

4. a 8 5 13 

5. a 7 10 17 

LIPNICA 38 51 89 

1. o 6 4 10 

2. o 2 4 6 

3. o 4 10 14 

4. o 2 4 6 

5. o 6 5 11 

PS OVSIŠE 20 27 47 

6. a 10 6 16 

6. b 10 6 16 

7. a 16 11 27 

8. a 16 9 25 

9. a 5 10 15 

9. b 4 10 14 

LIPNICA 61 52 113 

ŠOLA 119 130 249 

 
Število učencev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

 DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

1. VIO 35 54 89 

2. VIO 43 36 79 

3. VIO 41 40 81 

Skupaj 118 130 249 

 

Število učencev po razredih 
 

 DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

1. razred 11 22 33 

2. razred 12 16 28 

3. razred 12 16 28 

4. razred 10 9 19 

5. razred 13 15 28 

6. razred 20 12 32 

7. razred 16 11 27 

8. razred 16 9 25 

9. razred 9 20 29 

Skupaj 119 130 249 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

V šolskem letu 2017/2018 sta v šolski svetovalni službi zaposleni psihologinja Katja 
Nastran in specialna pedagoginja Klavdija Ahačič. V skladu z veljavnimi standardi in 
normativi svetovalni delavki skrbita za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem 
in staršem ter sodelujeta z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
Psihologinja Katja Nastran v šolskem letu 2017/2018 dela s skrajšanim delovnim časom, 
in sicer: ponedeljek (7:00–14:00), torek (7:30–12:00), sreda (7:30–14:30), četrtek 
(11:00–14:30), petek (7:30–13:00). Za starše je dosegljiva preko telefona 04 533 71 09 
ali po elektronski pošti (katja.nastran@os-lipnica.si). 
 

 
Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih: 
● Učenje in poučevanje (učenje učnih strategij, sodelovanje z razredniki, pomoč pri 

reševanju različnih problemov v razrednih skupnostih, sodelovanje s starši itn.). 
● Poklicna orientacija (pomoč učencem pri odkrivanju njihovih poklicnih interesov, 

informiranje učencev in staršev o posameznih poklicih in srednjih šolah, poklicno 
svetovanje, vpis v srednje šole, informiranje o štipendijah itn.). 

● Šolanje (vpis v prvi razred, urejanje prepisov, urejanje matične knjige in skrb z 
urejeno dokumentacijo o učencih, spremljanje ponavljavcev, sodelovanje z učitelji pri 
urejanju socialnih odnosov v razredih, zagotavljanje varnega socialnega okolja itn.). 

● Šolska vzgoja, klima in red (sodelovanje pri preventivnih dejavnostih, organizacija in 
vodenje prostovoljnega dela učencev, predavanja za starše itn.). 

● Telesni, osebni in socialni razvoj učencev (usmerjanje in spremljanje otrok s 
posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč za otroke 
s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši otrok z učnimi težavami in s starši otrok 
s posebnimi potrebami, svetovanje staršem pri vzgojni in učni problematiki, 
evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev itn.). 

● Socialno-ekonomske stiske učencev in njihovih družin (subvencioniranje v naravi, 
sodelovanje v komisiji za socialna vprašanja itn.). 

● Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci (sodelovanje s 
centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo, Zavodom RS za šolstvo, 
Zavodom RS za zaposlovanje itn.). 

 
Sodelovanje s starši 
Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev in 
skrbnikov pričakujemo, da redno spremljajo otrokovo šolsko delo ter da so v odnosih s 
šolo odkriti, pošteni in odgovorni in tako zgled svojim šolarjem. 
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Dodatna strokovna pomoč 
V šolskem letu 2017/2018 bo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi 
potrebami, ki jim po odločbi o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč specialnega 
pedagoga, izvajala profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike Klavdija Ahačič. 
Za starše je dosegljiva po predhodnem dogovoru preko telefona 04 533 71 10 ali po 
elektronski pošti (klavdija.ahacic@os-lipnica.si). 
 
Na šoli bo vodila tudi skupino za učno pomoč učencem z učnimi težavami (brez odločbe 
o usmeritvi), ki se bo zbirala štirikrat tedensko po pouku. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

"Ko prebereš novo knjigo, je, kot da si pridobil dobrega prijatelja,  
ko jo vnovič prebereš, je, kot da si srečal starega prijatelja." 
Kitajska modrost 

 
Knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. 
Naša knjižnica je prostorna in pregledna in ima kar 
precej gradiva. Vsi, učenci in učitelji, ste toplo 
vabljeni, da se čim večkrat sprehodite med njenimi 
policami, kaj preberete, poiščete nove ideje in 
pridobite informacije, povezane s poukom in lastnimi 
interesi. Čitalniški prostor je v prvi vrsti namenjen 
branju, učenju, izdelovanju domačih nalog in 
referatov, kar ni ovira, da učenci v knjižnici ne bi našli 
kotička za sprostitev ob družabnih igrah in prijetnem 
tihem kramljanju. V dogovoru s knjižničarjem in 
učitelji lahko na stenah knjižnice razstavite svoje 
likovne in literarne izdelke ali sedete za računalnik, 
da bi opravili šolske obveznosti oziroma za zabavo. 
 
V knjižnici vas bo sprejel, vam izposodil gradivo, 
svetoval in pomagal pri iskanju informacij z 
računalnikom Uroš Švab. 
 
Izposoja 
Knjižnica je odprta vsak dan v času pouka od 7.00 do 
14.30. Morebitne občasne spremembe tega urnika 
bodo pravočasno objavljene na knjižničnih vratih. 
Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja 
skupaj z učiteljico enkrat tedensko obiščejo knjižnico 
in si lahko izposodijo knjige. 
 
Na dom se izposoja vse gradivo, ki je v prostem 
pristopu, razen revij in referenčne zbirke (slovarji, 
leksikoni, enciklopedije in drugi priročniki). Rok 
izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni. Čas izposoje 
gradiva lahko učenci po potrebi podaljšajo, kar pa ne 
velja za knjige s seznama za domače branje. 
 
Hudo poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enakim ali 
sorodnim gradivom. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača ustrezen 
denarni znesek, ki ga določi knjižničar. 

 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 
Šola vzdržuje predpisan učbeniški sklad. Prenova učbeniškega sklada po veljavnih učnih 
načrtih poteka postopoma. Učbenike dobijo vsi učenci, razen če se jim starši odpovejo, 
ker želijo kupiti nove (lastne) učbenike. Pričakujemo, da bodo učenci z gradivi iz 
učbeniškega sklada lepo ravnali in nanje skrbno pazili. Vodja učbeniškega sklada je Uroš 
Švab. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 

Urnik individualnih pogovornih ur za starše (Lipnica) 
 

RAZRED RAZREDNIK DAN URA 

1. razred Urška Šimnic Novak četrtek 12.00–12.45 

2. razred Danijela Rakovec ponedeljek 09.10–09.55 

3. razred Polona Frelih torek 11.10-11.55 

4. razred Tanja Miklavčič Lukančič petek 08.20–09.05 

5. razred Ana Maček ponedeljek 11.10–11.55 

6. a Andreja Lakner četrtek 11.10–11.55 

6. b Katja Gantar četrtek 10.15–11.00 

7. a Boštjan Kališnik četrtek 08.20–09.05 

8. a Andreja Muhvič torek 08.20–09.05 

9. a Katarina Perič ponedeljek 09.10–09.55 

9. b Andrej Kavčič ponedeljek 12.00–12.45 

 NERAZREDNIKI   

 Klavdija Ahačič po dogovoru  

 Mojca Brezovec po dogovoru  

 Mateja Fon Špitalar četrtek 08.20–09.05 

 Breda Gašperin petek 11.10–11.55 

 Denis Kaltenekar ponedeljek 12.50–13.35 

 Matjaž Kokalj sreda 10.15–11.00 

 Andreja Mašič Zupan po dogovoru  

 Elizabeta Mikolič po dogovoru  

 Katja Nastran po dogovoru  

 Veronika Šmid po dogovoru  

 Uroš Švab po dogovoru  

 Tončka Terlikar četrtek 12.00–12.45 

 Bojan Tisak ponedeljek 10.15–11.00 

 
Urnik individualnih pogovornih ur za starše (Ovsiše) 
 

RAZRED RAZREDNIK DAN URA 

1. razred Saša Valjavec petek 12.00–12.45 

2. razred Saša Valjavec petek 12.00–12.45 

3. razred Jana Penca Ponikvar sreda 10.15–11.00 

4. razred Vilma Kravanja - Gosnik sreda 11.10–11.55 

5. razred Vilma Kravanja - Gosnik sreda 11.10–11.55 

 NERAZREDNIKI   

 Mojca Brezovec po dogovoru  

 Marjeta Koselj sreda 09.05–09.55 

 Katarina Nečimer Jensterle po dogovoru  

 Veronika Šmid po dogovoru  

 
Urnik dopoldanskih pogovornih ur se v 2. ocenjevalnem obdobju spremeni zaradi 
spremembe urnika. 
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Skupne pogovorne ure za starše 
 

Popoldanske pogovorne ure bodo na matični šoli vsak drugi četrtek v mesecu:  
september 2017 – roditeljski sestanki, 12. 10. 2017, 9. 11. 2017, 14. 12. 2017, 11. 1. 
2018, februar 2018 – roditeljski sestanki s pogovornimi urami, 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 
maj – roditeljski sestanki po razporedu in skupne pogovorne ure 10. 5. 2018. 
 
Na podružnični šoli Ovsiše bodo popoldanske pogovorne ure vsak drugi torek v 
mesecu: september 2017 – roditeljski sestanki, 10. 10. 2017, 7. 11. 2017, 12. 12. 2017, 
9. 1. 2018, februar 2018 – roditeljski sestanki s pogovornimi urami, 13. 3. 2018, 10. 4. 
2018, maj – roditeljski sestanki po razporedu in skupne pogovorne ure 8. 5. 2018. 
 
Tako na matični šoli kot na podružnični šoli Ovsiše popoldanske pogovorne ure potekajo 
od 17.00 do 18.30. 
 
Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2017/2018 (Lipnica) 
 

RAZRED RAZREDNIK 1. sestanek 2. sestanek 3. sestanek 

1. a Urška Šimnic Novak 05. 09. 2017 
ob 17.00 

05. 02. 2018 
ob 17.00 

15. 05. 2018 
ob 17.00 

2. a Danijela Rakovec 06. 09. 2017 
ob 17.00 

27. 02. 2018 
ob 17.00 

31. 05. 2018 
ob 17.00 

3. a Polona Frelih 18. 09. 2017 
ob 17.00 

01. 02. 2018 
ob 17.00 

23. 05. 2018 
ob 17.00 

4. a Tanja Miklavčič Lukančič 11. 09. 2017 
ob 17.00 

07. 02. 2018 
ob 17.00 

10. 05. 2018 
ob 17.00 

5. a Ana Maček 12. 09. 2017 
ob 17.00 

15. 02. 2018 
ob 17.00 

22. 05. 2018 
ob 17.00 

6. a Andreja Lakner 13. 09. 2017 
ob 17.00 

14. 03. 2018 
ob 17.00 

16. 05. 2018 
ob 17.00 

6. b Katja Gantar 13. 09. 2017 
ob 17.00 

14. 03. 2018 
ob 17.00 

16. 05. 2018 
ob 17.00 

7. a Boštjan Kališnik 07. 09. 2017 
ob 17.00 

05. 02. 2018 
ob 17.00 

08. 05. 2018 
ob 17.00 

8. a Andreja Muhvič 14. 09. 2017 
ob 17.00 

12. 02. 2018 
ob 17.00 

21. 05. 2018 
ob 17.00 

9. a Katarina Perič 19. 09. 2017 
ob 17.00 

06. 02. 2018 
ob 17.00 

15. 05. 2018 
ob 17.00 

9. b Andrej Kavčič 
 

19. 09. 2017 
ob 17.00 

06. 02. 2018 
ob 17.00 

15. 05. 2018 
ob 17.00 

 
Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2017/2018 (Ovsiše) 
 

RAZRED RAZREDNIK 1. sestanek 2. sestanek 3. sestanek 

1. in 2. r.  Saša Valjavec 06. 09. 2017 
ob 17.00 

15. 02. 2018 
ob 17.00 

16. 05. 2018 
ob 17.00 

3. r. Jana Penca Ponikvar 12. 09. 2017 
ob 17. 00 

07. 02. 2018 
ob 17.00 

30. 05. 2018 
ob 17.00 

4. in 5. r. Vilma Kravanja - Gosnik 12. 09. 2017 
ob 17.00 

15. 02. 2018 
ob 17.00 

22. 05. 2018 
ob 17.00 
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JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo je organizirano na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše, in sicer 
za učence prvega razreda od 6.30 ure zjutraj do začetka pouka. Če je v oddelku prostor, 
se lahko vključijo tudi starejši učenci. Na željo staršev oz. učencev ponudimo tudi zajtrk. 
Učiteljice v jutranjem varstvu na matični šoli v Lipnici so Mateja Fon Špitalar, Tanja 
Miklavčič Lukančič, Danijela Rakovec, Ana Maček in Tončka Terlikar. Učiteljice v 
jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše pa so Marjeta Koselj, Mojca Brezovec, Saša 
Valjavec in Vilma Kravanja - Gosnik. 
 
 

PODALJŠANO BIVANJE 

Otrok se lahko v oddelek podaljšanega bivanja vključi takoj po pouku in ostane v šoli do 
16.05. Učenci iz posamezne skupine se zberejo v razredu, kjer se začne odvijati program: 
kosilo, sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa. Učitelji 
v podaljšanem bivanju na matični šoli so Elizabeta Mikolič, Andreja Mašič Zupan, Mateja 
Fon Špitalar, Robert Primc in Uroš Švab. S skupino učencev z učnimi težavami bo v okviru 
podaljšanega bivanja štirikrat tedensko delala specialna pedagoginja Klavdija Ahačič. 
Učiteljici podaljšanega bivanja na podružnični šoli sta Katarina Nečimer Jensterle in 
Veronika Šmid. 
 
 

 
 
 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava 
prehrana je še posebej pomembna za otroke, ker je odraščanje obdobje intenzivnega 
fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Prehranjevalne 
navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način 
prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. 

Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se nanj naročijo. 
Učenci, ki obiskujejo jutranje varstvo, se lahko naročijo tudi na zajtrk. Učenci, ki so 
vključeni v daljšo obliko podaljšanega bivanja, imajo možnost popoldanske malice. 
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Na kosilo se lahko naročijo učenci tudi en dan prej v kuhinji ali dnevno do 9. ure. V 
primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni ali drugih vzrokov morajo starši omenjeno 
spremembo sporočiti razredniku ali kuharici šole. 

Cene šolske prehrane 
● Malica: 0,80 € 
● Zajtrk: 0,60 € 
● Popoldanska malica: 0,60 € 
● Kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,50 € 
● Kosilo za učence 6. do 9. razreda: 2,85 € 

Stroške prehrane starši poravnajo po položnicah. 
 

Organizacija malic in kosil 

● Čas zajtrka je ob 7.00 uri. 
● Učencem od 1. do 5. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec. 
● Učenci malicajo v učilnicah po drugi šolski uri. 
● Za nemoten potek malice so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je v razredu. 
● Čas kosila je od 12.00 do 13.50. 
● Čas popoldanske malice je ob 14.30 (na Ovsišah ob 15.00). 
● Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri. 
● Dežurni učenci imajo vstop v jedilnico v času delitve malice, ostali učenci pa v času 

kosila. 
● Tudi v letošnjem šolskem letu bomo imeli v sklopu projekta Shema šolskega sadja in 

zelenjave nekajkrat na leto dodatno brezplačno razdeljevanje sadja ali zelenjave. 
Datumi razdeljevanja bodo objavljeni na šolskih jedilnikih. 

● Če gredo učenci na športni, kulturni ali naravoslovni dan, organizator dejavnosti 
poskrbi, da učenci ta dan dobijo šolsko malico. 

● Jedilniki malice in kosil so tedensko izobešeni na oglasnih deskah v šoli in na šolski 
spletni strani. 

 
Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje spodbujajo kulturo zdravega in 
pravilnega prehranjevanja pri učencih. Organizator šolske prehrane je Veronika Šmid. 
Kuharice na matični šoli so Josipa Jakša, Vida Grilc in Erika Potočnik, na podružnični šoli 
Ovsiše pa Irena Štular. 

Subvencioniranje šolske prehrane 

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, starši na šoli oddate le 
prijavo na malico oz. kosilo, ki jo vsi učenci prejmejo ob koncu šolskega leta in velja za 
naslednje šolsko leto. 

Upravičenost do subvencionirane prehrane se bo ugotavljala na podlagi uvrstitve v 
dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti 
oz. do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo 
zaprosijo tako, da na pristojnem Centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za 
subvencijo malice in kosila. 
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IZMENSKOST POUKA IN ŠOLSKI ZVONEC 

 
Pouk poteka enoizmensko. 
Urnik zvonjenja v Lipnici 
 

predura 07.30–08.15 

1. ura 08.20–09.05 

2. ura 09.10–09.55 

 odmor za malico 

3. ura 10.15–11.00 

 rekreativni odmor 

4. ura 11.10–11.55 

5. ura 12.00–12.45 

6. ura 12.50–13.35 

 odmor za kosilo 

7. ura 13.50–14.35 

 
Urnik zvonjenja na Ovsišah 
 

predura 07.30–08.15 

1. ura 08.20–09.05 

2. ura 09.10–09.55 

 odmor za malico 

3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.50 

5. ura 11.55–12.40 

 odmor za kosilo 

6. ura 12.55–13.40 

7. ura 13.45–14.30 

 
ORGANIZACIJA AVTOBUSNIH PREVOZOV 

 

Prihodi v šolo 

Kamna Gorica–OŠ Lipnica 
Kamna Gorica–OŠ Lipnica  

07.14 
08.06 

  
Kropa–OŠ Lipnica 
Kropa–OŠ Lipnica  

07.13 
08.04 

  
Podnart–OŠ Lipnica  
Podnart–OŠ Lipnica 

07.05 
07.50 

  
Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica 
Otoče–Mišače–Prezrenje–Dobrava–OŠ Lipnica 

06.40 
07.30 

  
Prezrenje–Ovsiše (KOMBI) 
Zaloše–Podnart–Ovsiše (KOMBI) 
Podnart–Ovsiše (KOMBI) 

08.04 
07.52 
08.12 

 

Odhodi iz šole domov 

Lipnica–Kamna Gorica 
Lipnica–Kamna Gorica 
Lipnica–Kamna Gorica (REDNI) 

13.00 
13.45 
15.01 

 
Lipnica–Kropa (REDNI) 
Lipnica–Kropa 
Lipnica–Kropa 
Lipnica–Kropa (REDNI) 

12.10 
13.08 
13.55 
15.15 

 
Lipnica–Podnart (REDNI) 
Lipnica–Podnart 
Lipnica–Podnart 
Lipnica–Podnart (REDNI) 

12.10 
13.08 
13.55 
15.15 
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Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče 
Lipnica–Dobrava–Prezrenje–Mišače–Otoče 

13.10 
13.55 

 
Ovsiše–Prezrenje–Podnart (KOMBI) 
Ovsiše–Podnart–Zaloše (KOMBI) 
Ovsiše–Prezrenje–Zaloše (KOMBI) 

13.50 
14.00 
14.10 

 
Vozni red velja od 1. 9. 2017. O morebitnih spremembah in dodatnih prevozih vas bomo 
pravočasno obvestili. 
 
 

VARSTVO VOZAČEV 

Učenci od 6. do 9. razreda na prevoz počakajo v knjižnici oz. se vključijo v interesne 
dejavnosti na šoli. Ostali učenci počakajo na prevoz v OPB. 
 
 

PREDPISI O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH UČENCEV 
 
● Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 20/2011 in 

vsi ostali) 
● Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007 in vsi ostali) 
● Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010) 
● Vzgojni načrt (na osnovi Zakona o osnovni šoli: Ur. l. RS, št. 102/2007; 2. seja Sveta 

zavoda OŠ Staneta Žagarja Lipnica, dne 10. 3. 2009) 
● Pravila šolskega reda (na osnovi Zakona o osnovni šoli: Ur. l. RS, št. 102/2007, 2. 

seja Sveta zavoda OŠ Staneta Žagarja Lipnica, dne 10. 3. 2009) 
● Hišni red 
● Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Ur. l. RS, št. 102/07) 
 
Vsi pomembni zakoni in pravilniki s področja šolstva so objavljeni na šolski spletni strani 
http://www.os-lipnica.si v rubriki Pravilniki. 

 
 

KAM PO POMOČ? 
 

Center za socialno delo Radovljica 
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica 
04 537 14 00 
gpcsd.radov@gov.si 
www.csd-radovljica.si 
 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Gotska 18, 1000 Ljubljana 
01 583 75 00 
info@scoms-lj.si 
www.scoms-lj.si 
 
"TOM" – telefon za otroke in mladostnike 
116 111 
vsak dan: 12.00–20.00 
telefonski klic je brezplačen 
www.e-tom.si 
 

http://www.scoms-lj.si/
http://www.e-tom.si/
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Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
dežurni SOS telefon: 080 11 55 
drustvo-sos@drustvo-sos.si 
www.drustvo-sos.si 
 
Krizni center za mlade "Kresnička" 
Triglavska cesta 18, 4240 Radovljica 
04 531 69 30 
krizni.center@telemach.net 
www.kc-kresnicka.si 
 
Moderirani forum Vzgoja otrok in družine 
www.med.over.net 
 
Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA 
Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana 
01 425 03 38 
svetovalnica.muza@gmail.com 
www.svetovalnicamuza.si 
 
Spletna svetovalnica za mlade 
www.tosemjaz.net 
 
Zavod MISSS 
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 
Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana 
01 510 16 70 
misss@guest.arnes.si 
www.misss.si 
 
Zveza prijateljev mladine 
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
01 239 67 20 
www.zpms.si 
 
Dispanzer za mentalno zdravje ZD Jesenice 
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice 
04 586 81 41 
 
Dispanzer za mentalno zdravje ZD Kranj 
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj 
04 208 22 50 
 
Otroški dispanzer ZD Radovljica 
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica 
04 53 70 330 
 
Psihološka ambulanta ZD Radovljica 
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica 
04 53 70 326 
 
Zavod LogOut – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta 
Metelkova 15, 1000 Ljubljana 
www.logout.si 

http://www.drustvo-sos.si/
http://www.med.over.net/
http://www.svetovalnicamuza.si/
http://www.misss.si/
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