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Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci! 
 
Vstopamo v šolsko leto 2022/23, ki bo prineslo nove priložnosti in izzive. Vsi upamo, da 
se bo pouk izvajal v šoli. Pomembno je, da ohranimo optimizem in vero v lepši jutri. 
 
Šolsko leto 2022/23 bo zelo posebno za vse prvošolce in njihove starše. Tako v Lipnici 
kot na Ovsišah boste prvošolci odkrivali nova znanja in spretnosti tako v učilnici kot v 
prelepi okolici šole. Veseli smo, da tako matična kot podružnična šola nudita izvrstne 
pogoje za učenje in igro tudi v naravi. Vsi se bomo potrudili, da boste prvošolci nove 
spretnosti pridobivali predvsem s pomočjo igre in izkustvenega učenja ter da boste imeli 
veliko priložnosti za gibanje. 
 
Zadnja tri šolska leta so temeljito spremenila ne le šolsko življenje, ampak tudi življenje 
na sploh. V novih pogojih za učenje smo se vsi morali zelo potruditi, da smo delo uspešno 
opravili. V tem času smo si pridobili nova znanja in spretnosti za uspešno delo ne le v 
šoli, ampak tudi na daljavo. Ponovno se je izkazalo, kako pomembno je graditi 
sodelovanje vseh deležnikov učnega procesa. 
 
Tudi v šolskem letu 2022/23 bosta naši prioriteti skrbna komunikacija med učenci, 
njihovimi starši in učitelji ter ostalimi zaposlenimi in skrb vseh za varno in spodbudno 
učno okolje. Varno in spodbudno učno okolje je pravica in odgovornost vsakega izmed 
nas. Če se bomo vsi potrudili, bomo v šolo prihajali z veseljem in bomo vsi imeli optimalne 
pogoje za delo. 
 
Pred pričetkom novega šolskega leta vam, dragi učenci, želimo, da zaupate vase, da 
boste skupaj s sošolci in svojimi učitelji dosegli cilje, ki jih boste skupaj oblikovali. 
Pogumno in optimistično vstopite v novo šolsko leto in podajte roko vsem novim 
priložnostim. 

 
               Zdenka Varl, ravnateljica 
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PODATKI O ŠOLI 
 

IME IN SEDEŽ ŠOLE 
 

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 
Lipnica 12, 4245 Kropa 

 

 

Ravnateljica: Zdenka Varl 
Pomočnik ravnateljice: Denis Kaltenekar 
Tajnica: Silvana Ahačič 
Računovodkinja: Irena Bertoncelj 
Svetovalni delavci:  Katja Nastran  

Maja Cimerman Franjić 
David Kebler 
Manja Žemva 

  
Telefonske številke  
Tajništvo: 04 533 71 00 
Ravnateljica: 04 533 71 01 
Pomočnik ravnateljice: 04 533 71 11 
Računovodstvo: 04 533 71 02 
Zbornica: 
Računalnica: 

04 533 71 03 
04 533 71 04 

Svetovalna služba: 04 533 71 09 
Pedagoginja: 04 533 71 10 
Knjižnica: 04 533 71 07 
Kuhinja: 04 533 71 05 
Zobna ambulanta: 04 533 71 06 
  
Elektronski naslovi  
Spletna stran: http://www.os-lipnica.si 
E-pošta: os-lipnica@guest.arnes.si 

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

 

Pedagoški vodja: Vilma Kravanja - Gosnik 
Telefon: 041 786 730 

 

 

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 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, 
● Andrej Potočnik, 
● Dalibor Šolar. 
 
Predstavniki šole: 
● Maja Cimerman Franjić, 
● Breda Gašperin, 
● Nina Gorkič, 
● Urška Šimnic Novak (predsednica Sveta šole), 
● Saša Valjavec. 
 
Predstavniki staršev: 
● Julija Erman, 
● Andreja Fister, 
● Lea Murko. 

 
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    

Računalništvo    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. Pouk posameznih 
predmetov poteka v strnjeni obliki ali pa samo v prvem oz. drugem ocenjevalnem 
obdobju. 
 
7.–9. razred (izbirni predmeti) 
Izbirni predmet poskusi v kemiji (POK) se izvaja kot blok ura samo v prvem, rastline in 
človek (RČL) pa v drugem ocenjevalnem obdobju. V prvem ocenjevalnem obdobju se 
izvaja tudi izbirni predmet načini prehranjevanja (NPH). Učenci izbirnega predmeta šport 
za sprostitev (ŠSP) so razdeljeni v dve skupini. V prvem ocenjevalnem obdobju bo 
potekal pouk za prvo skupino, v drugem pa za drugo skupino. Vsi ostali izbirni predmeti 
potekajo preko celega leta. 
 
6. razred 
Učenci 6. razreda bodo imeli pouk zgodovine dve uri tedensko v prvem ocenjevalnem 
obdobju, pouk geografije pa bo zanje potekal dve uri tedensko v drugem ocenjevalnem 
obdobju. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
Lipnica 

1. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Kropa, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• To sem jaz (Ovsiše, september 2022) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Lipnica, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2023) 

• Gibanje (Lipnica, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na Ovsiše in športne igre v Podnartu (Lipnica, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Kros in vodne športne igre na bazenu (Kropa, junij 2023) 

2. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Kropa, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Gozd, voda ali travnik (Lipnica, oktober 2022/maj 2023) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Lipnica, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2023) 

• Snovi (Lipnica, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na Ovsiše in športne igre v Podnartu (Lipnica, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Kros in vodne športne igre na bazenu (Kropa, junij 2023) 
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3. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Kropa, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Sadovnjak (Resje, september 2022) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Lipnica, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Lipnica, marec 2023) 

• Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti (Lipnica, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na Ovsiše in športne igre v Podnartu (Lipnica, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Kros in vodne športne igre na bazenu (Kropa, junij 2023) 

4. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Kino predstava v Radovljici (Radovljica, december 2022) 

• S skladatelji v Disneyeve risanke (Ljubljana, 7. 3. 2023) 

• Kovaški muzej (Kropa, maj 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Lipnica, 18. 11. 2022) 

• Čutila (Lipnica, november 2022) 

• Narodni muzej ali Prirodoslovni muzej Slovenije (Ljubljana, pomlad 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, november 2022) 

• Voziček na notranji pogon (Lipnica, januar 2023) 

• Ročne spretnosti (Lipnica, februar 2023) 

• Izdelek iz škatle (Lipnica, junij 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Jesenski pohod na Talež (Talež, september 2022) 

• Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica/Kranjska Gora, februar 2023) 

• Atletski mnogoboj (Lipnica, maj 2023) 

• Plavanje (Radovljica, junij 2023) 

• Športne igre (igrišča ob bazenu v Kropi, junij 2023)  
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5. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Ogled Brežic in Brežiškega gradu (Brežice, 10.—14. 10. 2022) 

• Kino predstava v Radovljici (Radovljica, december 2022) 

• S skladatelji v Disneyeve risanke (Ljubljana, 7. 3. 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Lipnica, 18. 11. 2022) 

• Šotna barja in TNP (Pokljuka, oktober 2022) 

• Belarjevi dnevi (Trenta, maj 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Lipnica, februar 2023) 

• Spretnostni poligon (Lipnica, maj 2023) 

• Izdelek iz škatle (Lipnica, junij 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Trim steza Obla gorica (Radovljica, september 2022) 

• Pohod na Sv. Vid (Brežice, 10.—14. 10. 2022) 

• Štafetne igre v vodi (Terme Čatež, 10.—14. 10. 2022) 

• Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica/Kranjska Gora, februar 2023) 

• Atletika (Lipnica, april 2023) 

6. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Filmska predstava (Lipnica/Radovljica, 23. 12. 2022) 

• S skladatelji v Disneyeve risanke (Ljubljana, 7. 3. 2023) 

• Rajže po poteh triglavskih pravljic (Mojstrana, maj/junij 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Fuxova brv (Kamna Gorica, september 2022) 

• Škocjanski zatok, Piran, Sečovlje, jama Dimnice (Slovenska obala, 8. 9. 2022) 

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

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Lipnica, 2. 12. 2022)  

• Izdelava barčic (Lipnica, marec 2023) 

• Tehniški dan v šoli v naravi (CŠOD Radenci, 6. 3. 2023—10. 3. 2023) 

• Tehniški dan v šoli v naravi (CŠOD Radenci, 6. 3. 2023—10. 3. 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Preverjanje znanja plavanja (Radovljica, oktober 2022) 

• Smučanje, tek, krpljanje, drsanje, pohod (Kranjska Gora/Bled, februar 2023) 

• Pohod (Radenci, 6.—10. 3. 2023) 

• Plezanje, lokostrelstvo, orientacija (Radenci, 6.—10. 3. 2023) 

• Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2023) 
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7. razred 
KULTURNI DNEVI 

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

(Radovljica, oktober 2022) 

• Filmska predstava (Lipnica/Radovljica, 23. 12. 2022) 

• Narodna galerija (Ljubljana, termin še ni znan) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Eksotične živali (Lipnica, februar 2023) 

• Orientacija in zemljevidi (Pokljuka, 20. 3. 2023—24. 3. 2023) 

• Živali in rastline Triglavskega narodnega parka (Pokljuka, 20. 3. 2023—24. 3. 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Šempeter, Celje, Velenje, Logarska dolina (Celje/Velenje, 21. 9. 2022) 

• Novoletne delavnice (Lipnica, 2. 12. 2022)  

• Tehniški muzej Slovenije (Bistra, oktober 2022) 

• Vurnikovi dnevi in vitraž (Radovljica, junij 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Jesenski pohod (september 2022) 

• Smučanje, tek, krpljanje, drsanje, pohod (Kranjska Gora/Bled, februar 2023) 

• Tek na smučeh – klasična tehnika (Pokljuka, marec 2023) 

• Tek na smučeh – drsalna tehnika (Pokljuka, marec 2023) 

• Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2023) 

8. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Prešernovo mesto in Gorenjski muzej (Kranj, oktober 2022) 

• Reformatorji na odru (Ljubljana, 30. 11. 2022) 

• Filmska predstava (Lipnica/Radovljica, 23. 12. 2022) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Hiša eksperimentov in znamenitosti Ljubljane (Ljubljana, november 2022) 

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

• Organski sistemi (Lipnica, maj 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Krško in znamenitosti Dolenjske (Krško, termin še ni znan) 

• Astronomski večer (Lipnica, oktober 2022) 

• Robotkov dan (TŠC Kranj, november 2022) 

• Novoletne delavnice (Lipnica, 2. 12. 2022) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Jesenski pohod (september 2022) 

• Bowling in pohod (Radovljica, november 2022) 

• Smučanje, tek, krpljanje, drsanje, pohod (Kranjska Gora/Bled, februar 2023) 

• Atletski mnogoboj (Lipnica, april 2023) 

• Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2023) 
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9. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Reformatorji na odru in Bankarium (Ljubljana, 30. 11. 2022) 

• Filmska predstava (Lipnica/Radovljica, 23. 12. 2022) 

• Obisk Moderne galerije (Ljubljana, maj 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Pokrajina ob reki Soči (Posočje, 12. 9. 2022) 

• Obdelava podatkov in statistika (Lipnica, november 2022)  

• Poklicno usmerjanje (Lipnica, november 2021) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Astronomski večer (Lipnica, oktober 2022) 

• Tehniški muzej Slovenije (Bistra, oktober 2022) 

• Novoletne delavnice (Lipnica, 2. 12. 2022) 

• Priprava valete (Lipnica, 14. 6. 2023)  

ŠPORTNI DNEVI 

• Jesenski pohod (september 2022) 

• Skupinska vadba, fitnes, vadba na kolesih (Kranj, december 2022)  

• Smučanje, tek, krpljanje, drsanje, pohod (Kranjska Gora/Bled, februar 2023) 

• Odbojka na mivki, tenis, plezanje, namizni tenis (Besnica, maj 2023) 

• Športne igre z žogo – tekmovanje med razredi (Lipnica, junij 2023) 

Ovsiše 

1. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Podnart, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• To sem jaz (Ovsiše, september 2022) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Ovsiše, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2023) 

• Gibanje (Ovsiše, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na po okoliških vaseh (Ovsiše, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Športno vzgojni karton in pohod na Ovsiše (Lipnica, maj 2023) 
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2. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Podnart, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Gozd, voda ali travnik (Ovsiše, oktober 2022/maj 2023) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Ovsiše, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2023) 

• Snovi (Ovsiše, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na po okoliških vaseh (Ovsiše, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Športno vzgojni karton in pohod na Ovsiše (Lipnica, maj 2023) 

3. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Umetniki domačega kraja (Kamna Gorica, september 2022) 

• Filmska predstava v Linhartovi dvorani in ogled starega mestnega jedra Radovljice 

(Radovljica, oktober 2022) 

• Obisk gledališke predstave (Ljubljana, februar 2023) 

• Prireditev za starše, letni koncert (Podnart, maj/junij 2023)  

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Sadovnjak (Resje, september 2022) 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Ovsiše, 18. 11. 2022) 

• Arboretum Volčji Potok (Volčji Potok, april 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Ovsiše, marec 2023) 

• Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti (Ovsiše, maj 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Pohod na po okoliških vaseh (Ovsiše, september 2022) 

• Plavalni tečaj (Radovljica, september/december 2022) 

• Drsanje/sankanje/pohod ob Savi čez tri mostove (Radovljica, januar 2023) 

• Pohod na sv. Peter nad Begunjami (Begunje, maj 2023) 

• Športno vzgojni karton in pohod na Ovsiše (Lipnica, maj 2023) 
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4. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Kino predstava v Radovljici (Radovljica, december 2022) 

• S skladatelji v Disneyeve risanke (Ljubljana, 7. 3. 2023) 

• Kovaški muzej (Kropa, maj 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Ovsiše, 18. 11. 2022) 

• Čutila (Ovsiše, november 2022) 

• Narodni muzej ali Prirodoslovni muzej Slovenije (Ljubljana, pomlad 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2022) 

• Voziček na notranji pogon (Ovsiše, januar 2023) 

• Ročne spretnosti (Ovsiše, februar 2023) 

• Izdelek iz škatle (Ovsiše, junij 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Jesenski pohod na Talež (Talež, september 2022) 

• Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica/Kranjska Gora, februar 2023) 

• Atletski mnogoboj (Lipnica, maj 2023) 

• Športno vzgojni karton in pohod na Ovsiše (Lipnica, maj 2023)  

• Plavanje (Radovljica, junij 2023) 

5. razred 
KULTURNI DNEVI 

• Ogled Brežic in Brežiškega gradu (Brežice, 10.—14. 10. 2022) 

• Kino predstava v Radovljici (Radovljica, december 2022) 

• S skladatelji v Disneyeve risanke (Ljubljana, 7. 3. 2023) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (Ovsiše, 18. 11. 2022) 

• Šotna barja in TNP (Pokljuka, oktober 2022) 

• Belarjevi dnevi (Trenta, maj 2023) 

TEHNIŠKI DNEVI 

• Novoletne delavnice (Ovsiše, november 2022) 

• Ročne spretnosti (Ovsiše, februar 2023) 

• Spretnostni poligon (Lipnica, maj 2023) 

• Izdelek iz škatle (Ovsiše, junij 2023) 

ŠPORTNI DNEVI 

• Trim steza Obla gorica (Radovljica, september 2022) 

• Pohod na Sv. Vid (Brežice, 10.—14. 10. 2022) 

• Štafetne igre v vodi (Terme Čatež, 10.—14. 10. 2022) 

• Smučanje/sankanje s pohodom (Kamna Gorica/Kranjska Gora, februar 2023) 

• Športno vzgojni karton in pohod na Ovsiše (Lipnica, maj 2023) 
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OBLIKE DIFERENCIACIJE 

Z ukinitvijo Pravilnika o diferenciaciji v osnovni šoli nam nova zakonodaja nalaga 
poučevanje v manjših skupinah od 4. do 9. razreda pri slovenščini, angleščini in 
matematiki glede na dane normative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Lipnica 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Akvarij 6.–9. r. Katja Gantar 

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

Nina Gorkič 
Andreja Lakner 

Finžgarjeva bralna značka 
 

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

Urška Šimnic Novak  
Danijela Rakovec 
Sandra Kocjančič 
Tanja Miklavčič Lukančič 
Polona Frelih 
Breda Gašperin 
Katarina Perič 
Uroš Švab 

Glasbene urice 1.–5. r. Polona Frelih 

Logika za najmlajše 4.–5. r. Tanja Miklavčič Lukančič 

Logika 6.–9. r. Boštjan Kališnik 

Matematične zanke in uganke 1.–2. r. Urška Šimnic Novak 

Mislice 3. r.  Sandra Kocjančič 

Mladinski pevski zbor 5.–9. r.  Monika Glücks Donko 

Naravoslovne delavnice 2.–3. r. Mojca Brezovec 

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

Otroški pevski zbor 1.–4. r. Monika Glücks Donko 

Pevska značka 1.–9. r. Monika Glücks Donko 

Planinski krožek  1.–9. r. Mojca Brezovec 

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

Priprava na tekmovanja iz angleščine 6.–9. r. Nina Gorkič 
Andreja Lakner 

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

Prostovoljno delo 7.–9. r. Manja Žemva 

Šolski parlament 5.–9. r. Nina Gorkič 

Vesela šola 6.–9. r. Urška Šimnic Novak 
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Ovsiše 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Angleška bralna značka 4.–5. r. Nina Gorkič 

Dramski krožek 4.–5. r. Jana Penca Ponikvar 

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

Saša Valjavec 
Saša Valjavec 
Marjeta Koselj 
Jana Penca Ponikvar 
Vilma Kravanja – Gosnik 

Flavta 2.–5. r. Andreja Kolman 

Naravoslovni krožek 1.–5. r. Saša Valjavec 
Marjeta Koselj 

Otroška folklorna skupina Voše 1.–5. r. Vilma Kravanja – Gosnik 

Otroški pevski zbor 1.–5. r. Monika Glücks Donko 

Pevska značka 1.–5. r. Monika Glücks Donko 

Planinski krožek 1.–5. r. Mojca Brezovec 

Šah in miselne igre 3.–5. r. Miha Okorn 

 
 
 

PROGRAM ŠOLE V NARAVI 

Šola v naravi je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Naša šola 
učencem nudi tri šole v naravi. 
 

Učenci 5. razreda se bodo od 10. 10. do 14. 10. 2022 udeležili plavalne šole v naravi v 
Čatežu ob Savi. 
 

V času med 6. 3. in 10. 3. 2023 bodo učenci 6. razreda preživljali šolo v naravi v CŠOD 
Radenci ob Kolpi. 
 
Učenci 7. razreda bodo predvidoma v tednu od 20. do 24. 3. 2023 šolo v naravi preživeli 
na Pokljuki. Spoznali bodo osnove začetne in nadaljevalne šole smučarskega teka. 
 
 
 

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

ŠPORTNA PANOGA STOPNJA KRAJ/DATUM 

ATLETIKA 
Medobčinsko prvenstvo 
Področno prvenstvo 

Bled, maj 2023 
Kranj, maj 2023 

ATLETSKI TROBOJ Medobčinsko prvenstvo Lipnica, april 2023 

KROS Državno tekmovanje april 2023 

MALI NOGOMET  
fantje 8. in 9. razred 

Medobčinsko prvenstvo 
Zg. Gorje, do novembra 
2022 

MALI NOGOMET  
fantje 7. razred in mlajši 

Medobčinsko prvenstvo Zg. Gorje, do marca 2023 

NAMIZNI TENIS Medobčinsko prvenstvo Lesce, do decembra 2022 

TEK PO MAMUTOVIH SLEDEH Področno tekmovanje Kranj, oktober 2022 

 
  



   Šolsko leto 2022/2023 

16  Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 

TEKMOVANJA V ZNANJU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

TEKMOVANJE STOPNJA DATUM 

LOGIKA Šolsko 29. 09. 2022 
 Območno 22. 10. 2022 (8. in 9. r.) 
 Državno 22. 10. 2022 (7. r.) 

12. 11. 2022 (8. in 9. r.) 

LOGIČNA POŠAST Šolsko 
Državno 

05. 05. 2023 
20. 05. 2023 

ANGLEŠČINA za 8. in 9. r. Šolsko 22. 11. 2022 
 Državno 30. 03. 2023 

ANGLEŠČINA za 7. r. Šolsko februar 2023 
 Državno marec 2023 

ANGLEŠČINA za 6. r. Šolsko 
Državno 

februar 2023 
marec 2023 

NEMŠČINA za 8. in 9. r. Šolsko 
Državno 

17. 11. 2022 
23. 03. 2023 

BRALNO TEKMOVANJE BÜCHERWURM Šolsko 15. 04. 2023 

CANKARJEVO TEKMOVANJE za 8.–9. razred Šolsko 29. 11. 2022 
 Območno 17. 01. 2023 
 Državno 11. 03. 2023 

CANKARJEVO TEKMOVANJE za 1.–7. razred Šolsko 04. 04. 2023 

GEOGRAFIJA Šolsko 15. 11. 2022 
 Državno 01. 04. 2023 

KEMIJA Šolsko 16. 01. 2023 
 Območno 25. 03. 2023 
 Državno 06. 05. 2023 

FIZIKA Šolsko 
Območno 
Državno 

15. 02. 2022 
13. 04. 2023 
13. 05. 2023 

MATEMATIKA 
1.—7. razred: KENGURU 
8.—9. razred: VEGOVO TEKMOVANJE 

Šolsko 
Območno 
Državno 

16. 03. 2023 
05. 04. 2023 
22. 04. 2023 

ZGODOVINA Šolsko 
Državno 

06. 12. 2022 
01. 03. 2023 

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 

Šolsko 
Državno 

14. 10. 2022 
19. 11. 2022 

VESELA ŠOLA za 4.–9. r. Šolsko  08. 03. 2023 
 Državno  12. 04. 2023 
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PROJEKTI 

Učitelji vedno znova iščemo nove poti in drugačne načine dela z učenci. Ustvarjanje 
krajših, pa tudi večletnih projektov je postalo stalna oblika spodbujanja in razvijanja 
inovativnih dejavnosti pri učencih na naši šoli. 
 
Evropski teden mobilnosti  

»Trajnostno povezani« je slogan letošnjega evropskega 
tedna mobilnosti, ki se mu bomo med 16. in 22. 
septembrom 2022 pridružili tudi na naši matični in 
podružnični šoli. Do podružnične šole bo Pešbus vsak 
dan »vozil« izpred Kulturnega doma v Podnartu, do 

matične šole pa bo vsak dan »vozil« Pešbus iz Kamne Gorice. Ob dnevu brez avtomobila, 
22. 9. 2022, se bomo lahko do obeh šol podali peš tudi iz ostalih smeri. Hoja je tisti 
najmanj spektakularen način premikanja, ki je hkrati tudi najbolj naraven, najbolj zdrav 
in vedno znova presenetljivo sproščujoč. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje 
fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih 
avtomobilov. Zato bomo septembra slavili hojo. Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si 
prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k 
uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Pridružite se nam! 
 
Inovativna pedagogika 1:1 
Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za 
vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa 
je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so na 
novo opredeljene vloge vseh deležnikov: učencev, strokovnih 
delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z 
IKT. Projekt inovativna učna okolja, podprta z IKT, v katerega je vključena tudi naša 
šola, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji 
poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim 
strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih 
kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo 
izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija 
učenje v najširšem smislu in povezuje učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in 
pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča 
enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces. V šolskem letu 2022/23 bo 
potekala sklepna faza projekta. 
 
Maraton pisanja apelov za človekove pravice 
Po vsem svetu je svoboda ljudi ogrožena. Zagovorniki človekovih pravic so zaprti zgolj 
zato, ker so izrazili svoje mnenje. Protestnike mučijo in po krivem zapirajo. Begunci se 
trudijo preživeti, namesto da bi jim ponudili varno zavetje. Vsako leto je december v 
znamenju Maratona pisanja apelov, kjer po vsem svetu pišemo apele in solidarnostna 
sporočila za ogrožene posameznike in skupine. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo v 
sodelovanju z Amnesty International Slovenije apele pisali naši učenci predmetne 
stopnje. Pisma, besede in dejanja vršijo pritisk na odločevalce, naj nemudoma ukrepajo. 
Z našo pomočjo bodo oblasti odgovarjale, zaporniki vesti bodo izpuščeni, več ljudi bo 
živelo svobodno in varno. 
 
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 po knjižnicah in osnovnih šolah. Vsako leto je 
izberemo temo, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge 
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dejavnosti na dogodku. Noči z Andersenom se bodo lahko udeležili vsi učenci od 1. do 
9. razreda, ki bodo do 20. marca opravili Finžgarjevo bralno značko. 
 
Obogateno učenje tujih jezikov 
V šolskem letu 2022/23 bo naša OŠ peto leto v sodelovanju z Zavodom za obogateno 
učenje tujih jezikov učencem zadnje triade nudila 4 ure tedensko obogatene ure 
angleškega jezika. Ure bosta skupaj izvajala naša učiteljica angleškega jezika in rojeni 
govorec angleškega jezika Paul Asher. Te ure pouka so izvrstna priložnost za širjenje 
medkulturne kompetence, za avtentično učenja angleškega jezika in za še bolj pester 
izbor metod dela, ker isto skupino učencev istočasno poučujeta dva učitelja. Ta 
nadstandard nam omogoča Občina Radovljica, ki nam za delo naravnega govorca 
zagotavlja potrebna finančna sredstva. 
 
Odkrivajmo Lipniško dolino 
Celoletni projekt vodi Fundacija za razvoj Lipniške doline. V projektu bo letos že tretje 
leto sodelovala tudi naša šola. Letošnja tema je Oblačilna kultura v Lipniški dolini nekoč 
in danes. V projektu bodo sodelovali učenci tretje triade. 
 
Pasavček 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji 
Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt 
Pasavček. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše 
akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne 
varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Osnovni namen projekta 
Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov 
med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča. 
Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem 
delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Tekom šolskega leta bomo izvajali različne 
dejavnosti, namenjene ozaveščanju varne rabe varnostnega pasu ter varnosti v prometu. 
 
Policist 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, 
varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, 
varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itd. 
 
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, ki je, mimogrede, brezplačno. 
V okviru projekta bodo sedmošolci obiskali Knjižnico A. T. Linharta v Radovljici. 
 
Rekreativni odmor 
Rekreativni odmori potekajo skozi celotno šolsko leto in jih uvajamo kot sestavni del 
pouka na šoli. Naloga učiteljev ni le tehnična izvedba rekreativnega odmora v telovadnici 
oziroma izven nje, ampak tudi motiviranje in izvedba posameznih vaj in nalog, ki jih 
lahko izvedejo tudi med šolskimi urami. Učitelji sami presodijo, kdaj so učenci preutrujeni 
in temu primerno ukrepajo. Rekreativni odmori v telovadnici potekajo po predvidenem 
urniku od ponedeljka do petka od 11.00 do 11.10 ure v veliki telovadnici, ob ugodnem 
vremenu tudi na šolskem dvorišču, kjer imajo učenci možnost igranja košarke, malega 
nogometa, odbojke, badmintona, plesa ... 
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Šolska shema 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Šolska 
shema. 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. Namen in 
cilji projekta so: spodbujanje zdravega prehranjevanja pri 
otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem 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. Projekt bomo 
izvajali skozi vse šolsko leto. 
 
Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe 

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe je prva tovrstna 
povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako 
velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta 
Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Skupnost 
šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev 
ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in 
njegovo vplivno območje. 

 
Skupnosti smo se pridružili, ker želimo biti del prizadevanj za trajnostni razvoj območja 
Julijskih Alp in ker želimo učence vzgojiti v odgovorne osebnosti, ki bodo znale skrbeti 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine naše domovine. 
 
Članstvo Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe članicam omogoča: 
• 1 brezplačno naravoslovno delavnico letno, 
• brezplačno udeležbo na poletnem taboru za 1 učenca,  
• brezplačne strokovne ekskurzije za učence in učitelje in 
• uporabo brezplačnih učnih gradiv. 
 
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; 
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‒ 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 Moja poklicna prihodnost. 
 
Teden otroka 

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, je »Skup 
se mava dobr«, kar je tudi naslov pesmi pri otrocih zelo priljubljenega Nipkeja, ki so 
ga pri Zvezi prijateljev mladine izbrali za letošnjega ambasadorja projekta. Podatki 
TOM telefona kažejo, da je prijateljstvo nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo, da 
se imajo dobro s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato se bomo tokrat osredotočali 
na pomen povezanosti, druženja, prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih 
dogodivščin, sproščenosti in zabave. 
 
Teden pisanja z roko 
Teden pisanja z roko je še bolj privlačen zaradi trenutnih razmer, ki nas vse bolj potiskajo 
v tipkanje. Ker je pisanje z roko ključno za razvoj in kondicijo možganov vse od najmlajših 
otrok do ljudi v zrelih letih, se bomo projektu tudi letos pridružili z različnimi aktivnostmi. 
 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

Tudi v letošnjem letu 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 že 
vrsto let priključuje tudi naša šola. 
 

Varno na kolesu 
Učenci 5. razreda 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 in spodbudno učno okolje 
Projekt Zavoda RS za šolstvo je triletni projekt, ki temelji na usposabljanja timov in 
vmesnih aktivnostih s kolektivom, ki do konca usposabljanja privedejo do strategije 
varnega in spodbudnega učnega okolja, ki se oblikuje na ravni šole in umesti v letni 
delovni načrt. V nadaljnjih dveh letih se na šoli izvajajo razne aktivnosti tako z učenci kot 
na ravni kolektiva z namenom sistematičnega zagotavljanja varnega in spodbudnega 
učnega in delovnega okolja, prilagojenega specifičnim potrebam in značilnostim naše 
šole. Ves čas bo potekalo tudi smiselno povezovanje in medsebojna izmenjava 
usposabljanja in izkušenj z ostalimi šolami v Sloveniji, ki so vključene v projekt. 

Na šoli smo oblikovali tim, ki se usposablja in svoje znanje prenaša na kolektiv. Osrednje 
teme projekta so: psihosocialni odnosi, čustveno in socialno učenje, neželeno vedenje in 
nasilje ter podpiranje procesov v kolektivu in načrtovanje na ravni pouka in šole. 

Varno s soncem 
Projektu Varno s soncem smo se priključili v aprilu 2022. Namen projekta je otroke, 
posredno pa tudi odrasle, opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih žarkov in 
hkrati ozaveščati, da je pravilna zaščita pred soncem pomembna. 

https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=349NVYezYOA&list=RD349NVYezYOA&start_radio=1
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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 Mi vsi za lepši in boljši jutri, čas za nas. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in 
jih uresničevali skozi različne projekte in dejavnosti. 

 

 

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 13 obveznih in 4 neobvezne izbirne predmete. 
 
Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023 
 

IZBIRNI PREDMET OZNAKA  UČITELJ 

Gledališki klub GLK Breda Gašperin 

Likovno snovanje 3 LS3 Mateja Fon Špitalar 

Multimedija MME Andreja Mašič Zupan 

Nemščina 1 NI1 Katarina Perič 

Nemščina 2 NI2 Katarina Perič 

Nemščina 3 NI3 Katarina Perič 

Načini prehranjevanja NPH Veronika Šmid 

Poskusi v kemiji POK Katja Gantar 

Rastline in človek RČL Katja Gantar 

Šahovske osnove ŠHO Uroš Švab 

Šahovske strategije ŠHS Uroš Švab 

Šport za sprostitev ŠSP Denis Kaltenekar 

Šport za zdravje ŠZZ Bojan Tisak 

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023 
 

IZBIRNI PREDMET OZNAKA  UČITELJ 

Angleščina – Lipnica N1A Nina Gorkič 

Nemščina – Lipnica N2N Katarina Perič 

Računalništvo – Lipnica NRA Andreja Mašič Zupan 

Šport – Lipnica NŠP Denis Kaltenekar 

Angleščina – Ovsiše N1A Andreja Kolman 

Nemščina – Ovsiše N2N Katarina Perič 

Šport – Ovsiše NŠP Denis Kaltenekar 
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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 nacionalno preverjanje znanja obvezno. 
 
Nacionalno preverjanje znanja se bo izvedlo v naslednjih terminih: 
● slovenščina – 4. 5. 2023 za 6. in 9. razred, 
● matematika – 8. 5. 2023 za 6. in 9. razred, 
● angleščina – 10. 5. 2023 za 6. razred, 
● tretji predmet – 10. 5. 2023 za 9. razred. 

 
 

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023 

LETO DAN DATUM OBRAZLOŽITEV 

2
0
2
2
 

četrtek 1. 9.  začetek pouka 

ponedeljek–ponedeljek 31. 10.–4. 11. jesenske počitnice 

ponedeljek 31. 10. dan reformacije 

torek 1. 11. dan spomina na mrtve 

nedelja 25. 12.  božič 

ponedeljek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek–ponedeljek 26. 12.–2. 1. novoletne počitnice 

 nedelja–ponedeljek 1. 1.–2. 1. novo leto 

 petek 27. 1  zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

2
0
2
3
 

sreda 8. 2. 
Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik 

ponedeljek–ponedeljek 6. 2.–10. 2. zimske počitnice 

petek in sobota 17. in 18. 2.  
informativna dneva za vpis v srednje 
šole 

ponedeljek 10. 4. velikonočni ponedeljek 

sreda–torek 26. 4.–2. 5.  prvomajske počitnice 

četrtek 27. 4. dan upora proti okupatorju 

ponedeljek–torek 1.–2. 5. praznik dela 

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

petek 23. 6.  

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

nedelja 25. 6.  dan državnosti 

ponedeljek–četrtek 26. 6.–31. 8. poletne počitnice 
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ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

 
 
 
 

RAZRED DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

LIPNICA    

1. a 8 8 16 

2. a 6 4 10 

3. a 12 11 23 

4. a 7 10 17 

5. a 8 8 16 

6. a 7 10 17 

6. b 6 11 17 

7. a 6 11 17 

7. b 5 13 18 

8. a 6 9 15 

8. b 8 7 15 

9. a 9 9 18 

SKUPAJ  88 111 199 

OVSIŠE    

1. o 4 5 9 

2. o 2 2 4 

3. o 5 6 11 

4. o 7 7 14 

5. o 5 8 13 

SKUPAJ 23 28 51 

ŠOLA 111 139 250 

 
Število učencev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

 DEKLICE DEČKI SKUPAJ 

1. VIO 37 36 73 

2. VIO 40 54 94 

3. VIO 34 49 83 

Skupaj 111 139 250 

 

Število učencev po razredih 
 

 LIPNICA OVSIŠE SKUPAJ 

1. razred 16 9 25 

2. razred 10 4 14 

3. razred 23 11 34 

4. razred 17 14 31 

5. razred 16 13 29 

6. razred 34 / 34 

7. razred 35 / 35 

8. razred 30 / 30 

9. razred 18 / 18 

Skupaj 199 51 250 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

V šolskem letu 2022/2023 je v šolski svetovalni službi zaposlena psihologinja Katja 
Nastran, na posameznih področjih pa ji pomagajo tudi psiholog David Kebler in 
pedagoginji Maja Cimerman Franjić ter Manja Žemva. V skladu z veljavnimi standardi in 
normativi svetovalni delavci skrbijo za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem 
in staršem ter sodelujejo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
Psihologinja Katja Nastran v šolskem letu 2022/2023 dela s skrajšanim delovnim časom, 
in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00–15.00. Psiholog David Kebler in 
pedagoginja Maja Cimerman Franjić sta na šoli prisotna vsak dan od 7.00–15.00, 
pedagoginja Manja Žemva pa bo na šoli ob sredah in petkih. V šolsko svetovalno službo 
lahko pokličete na telefon 04 533 71 09 – Katja Nastran (katja.nastran@os-lipnica.si), 
David Kebler (david.kebler@os-lipnica.si) ali na 04 533 71 10 (Maja Cimerman Franjić). 
 
 

 
 
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 – izvaja David Kebler (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 za 
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 šole 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. 
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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. 
 
Dodatna strokovna pomoč 
V šolskem letu 2022/2023 bo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi 
potrebami, ki jim po odločbi o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč, koordinirala 
pedagoginja Maja Cimerman Franjić. Za starše je dosegljiva po predhodnem dogovoru 
preko telefona 04 533 71 10 ali po elektronski pošti (maja.cimerman@os-lipnica.si). 
 
Na šoli bo v okviru individualne in skupinske pomoči delala tudi z učenci z učnimi 
težavami (brez odločbe o usmeritvi), in sicer med ali po pouku po vnaprej dogovorjenem 
urniku. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

 
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 od 7.00 do 14.30 od ponedeljka do 
petka. 
 
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 praviloma 21 dni. Čas izposoje 
gradiva lahko učenci po potrebi podaljšajo, kar pa ne velja 
za knjige s seznama za domače branje. Močno 
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. Učbenike dobijo vsi učenci brezplačno. Učenci 
prvega, drugega in tretjega razreda prejmejo tudi brezplačne delovne zvezke. 
Pričakujemo, da bodo učenci z gradivi iz učbeniškega sklada lepo ravnali in nanje skrbno 
pazili. Skrbnik 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 petek 09.10–09.55 

2. razred Danijela Rakovec četrtek 08.20–09.05 

3. razred Sandra Kocjančič ponedeljek 10.15–11.00 

4. razred Tanja Miklavčič Lukančič petek 08.20–09.05 

5. razred Polona Frelih ponedeljek 12.00–12.45 

6. a Nina Gorkič sreda 11.10–11.55 

6. b Tamara Oblak petek 11.10–11.55 

7. a Boštjan Kališnik četrtek 12.00–12.45 

7. b Lidija Kranjc četrtek 10.15–11.00 

8. a Katja Gantar sreda 10.15–11.00 

8. b Bojan Tisak torek 11.10–11.55 

9. a Katarina Perič ponedeljek 10.15–11.00 

 NERAZREDNIKI   

 Mojca Brezovec četrtek 11.10–11.55 

 Maja Cimerman Franjić po dogovoru  

 Mateja Fon Špitalar ponedeljek 08.20–09.05 

 Breda Gašperin četrtek 11.10–11.55 

 Monika Glücks Donko petek 08.20–09.05 

 Denis Kaltenekar torek 08.20–09.05 

 David Kebler po dogovoru  
 Andreja Lakner ponedeljek 12.45–13.35 

 Andreja Mašič Zupan po dogovoru  

 Elizabeta Mikolič po dogovoru  

 Katja Nastran po dogovoru  

 Veronika Šmid ponedeljek 09.10–09.55 

 Uroš Švab petek 09.10–09.55 

 Manja Žemva po dogovoru  

 
Urnik individualnih pogovornih ur za starše (Ovsiše) 
 

RAZRED RAZREDNIK DAN URA 

1. razred Saša Valjavec ponedeljek 10.15–11.00 

2. razred Saša Valjavec ponedeljek 10.15–11.00 

3. razred Marjeta Koselj torek 10.15–11.00 

4. razred Jana Penca Ponikvar torek 09.10–09.55 

5. razred Vilma Kravanja - Gosnik ponedeljek 09.10–09.55 

 NERAZREDNIKI   

 Nina Gorkič po dogovoru  

 Denis Kaltenekar po dogovoru  

 Andreja Kolman ponedeljek 11.10–11.55 

 Katarina Perič po dogovoru  

 Miha Okorn po dogovoru  

 Veronika Šmid po dogovoru  

 
Urnik dopoldanskih pogovornih ur se v 2. ocenjevalnem obdobju spremeni zaradi 
spremembe urnika. Spremembe bodo objavljene na šolski spletni strani.  
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Skupne pogovorne ure za starše 
 

Popoldanske pogovorne ure bodo na matični šoli vsak drugi četrtek v mesecu,  
Na podružnični šoli Ovsiše pa vsak drugi torek v mesecu. 
 
Tako na matični šoli kot na podružnični šoli Ovsiše popoldanske pogovorne ure potekajo 
od 17.00 do 18.00. 
 
Urnik roditeljskih sestankov v šolskem letu 2022/2023 
 
Uvodni roditeljski sestanki bodo 5. 9., 6. 9. ali 7. 9. 2022. Drugi roditeljski sestanki bodo 
potekali po prvem ocenjevalnem obdobju od 30. 1. do 2. 2. 2022, tretji roditeljski 
sestanki pa bodo pred zaključkom šolskega leta v maju ali juniju 2023. 

 
 

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 Polona Frelih, Sandra Kocjančič 
in Tanja Miklavčič Lukančič, učiteljica v jutranjem varstvu na podružnici Ovsiše pa je 
Andreja Kolman. 
 
 

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 in Mojca Brezovec. Učitelji podaljšanega bivanja na podružnični šoli so 
Veronika Šmid, Miha Okorn in David Kebler. 
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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. 
 
Evidentiranje šolske prehrane 
Šolsko prehrano evidentiramo preko eAsistenta. Učenci so na šolske obroke prijavljeni z 
obrazcem, ki ga starši izpolnijo ob koncu šolskega leta ali ob vpisu. 
 
Za uporabo eAsistenta je potreben osnovni paketa eAsistenta (je brezplačen), kamor 
spada tudi modul Prehrana. Starši potrebujejo e-naslov, s katerim si ustvarijo uporabniški 
račun, preko njega pa urejajo odjavo in prijavo obrokov. To je mogoče storiti na naslovu: 
https://www.easistent.com/starsi. 
 
Obroke za naslednji šolski dan je mogoče prijaviti ali odjaviti do 20. ure, en dan pred 
izostankom otroka ali en dan pred najavo obroka. Odjava obroka za nazaj ni mogoča. 
Dodatna prijava na obrok je mogoča, če so se starši ob prijavi na šolsko prehrano odločili 
za občasen obrok (zajtrk, kosilo, popoldansko malico). V primeru, da starši prehrane ne 
odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. 
 
V izrednih okoliščinah (otrok zboli ponoči) lahko starši odjavijo šolske obroke za svojega 
otroka za tekoči dan od 7.00 do 7.30 po telefonu v tajništvu šole (04 533 71 00) ali 
kuhinji (04 533 71 05) v Lipnici in na podružnični šoli na številko 04 533 00 10 ali 041 
786 730. 
 
Če med šolskim letom starši želijo spremeniti prijavo svojega otroka na šolsko prehrano, 
je potrebno izpolniti novo prijavnico na šolsko prehrano in jo oddati razredniku (obrazec 
je objavljen na šolski spletni strani). 
 

Cene šolske prehrane 
● Malica: 0,90 € 
● 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. Morebitne spremembe cen bodo 
objavljene na šolski spletni strani. 
 

Organizacija malic in kosil 

● Čas zajtrka je ob 7.00 uri. 
● Učencem od 1. do 3. razreda malico pred učilnico prinese dežurni učenec ali kuharice. 
● 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 matični šoli in ob 14.30 na podružnici. 
● Učenci odhajajo na kosilo po pouku oz. najkasneje po 6. šolski uri. 

https://www.easistent.com/starsi
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● V času ukrepov zaradi koronavirusa so tudi učenci pri kosilu razdeljeni v manjše 
skupine. 

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

● 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. Organizatorica šolske prehrane je Veronika Šmid. 
Vodja šolske kuhinje je Romana Rozman Šujica. Kuharice na matični šoli so: Katarina 
Hvala, Josipa Jakša, Andreja Rozman in Romana Rozman Šujica, na podružnični šoli 
Ovsiše pa Irena Štular. 

 
Subvencioniranje šolske prehrane 

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni več potrebno, starši na šoli oddajo 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 ugotavlja na podlagi uvrstitve v 
dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek šola pridobi od Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Starši to urejajo na pristojnem 
Centru za socialno delo. 

 
 

IZMENSKOST POUKA IN ŠOLSKI ZVONEC 

 
 
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 

 
Pouk poteka enoizmensko. 
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ORGANIZACIJA 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 

  
Zaloše–Podnart–Ovsiše (kombi Arriva) 
Prezrenje–Ovsiše (kombi Arriva) 
 
Češnjica (Kmete)–Ovsiše (šolski kombi) 
Češnjica (Kajže)–Ovsiše (šolski kombi) 
Poljšica–Ovsiše (šolski kombi) 
 

07.30 in 07.45 
08.00 in 08.10 
 
07.15 
07.20 
07.30 

 

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 

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

13.10 
13.55 

 
Ovsiše–Prezrenje 
Ovsiše–Podnart 
Ovsiše–Zaloše 

15.00 
15.10 
15.20 in 15.30 

 
Vozni red velja od 1. 9. 2022. O morebitnih spremembah in dodatnih prevozih vas bomo 
pravočasno obvestili. 
 
 

VARSTVO VOZAČEV 

Učenci od 6. do 9. razreda na prevoz počakajo na avtobusnem postajališču oz. se 
vključijo v interesne dejavnosti na šoli. Ostali učenci počakajo na prevoz v OPB.  
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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 usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1, Ur. l. RS, št. 58/2011 in 

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 Gorenjska 
Koroška cesta 19, 4000 Kranj 
04 620 48 00 
gp-csd.goren@gov.si 
https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-kranj/ 
 
Center za socialno delo Radovljica 
Gorenjska cesta 16, 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 in 01 583 75 35 
(ponedeljek—četrtek 7.00—20.00, petek 7.00—14.00) 
info@scoms-lj.si 
narocanje@scoms-lj.si 
www.scoms-lj.si 
 
Zavod MISSS 
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 
Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana 
01 510 16 70/75 in 051 300 380 
misss@guest.arnes.si 
www.misss.si 
 
"TOM" – telefon za otroke in mladostnike 
116 111 
vsak dan: 12.00–20.00 
telefonski klic je brezplačen 
www.e-tom.si 

mailto:gp-csd.goren@gov.si
https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-kranj/
mailto:info@scoms-lj.si
http://www.scoms-lj.si/
http://www.misss.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 in 040 436 531 
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 
 
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 in 04 53 70 328 
 
Psihološka ambulanta ZD Radovljica 
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica 
04 53 70 325 (petek 15.00—16.00) 

 
Safe.si – Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, 
najstnike, starše in učitelje 
01 5805 354 (Svetovanje v primeru spletnih težav otrok in najstnikov: TOM telefon na 
brezplačni številko 116 111 med 12. in 20. uro.) 
www.safe.si 
 
Zavod LogOut – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta 
Metelkova 15, 1000 Ljubljana 
041 233 474 in 080 37 76 (brezplačni telefon) 
www.logout.si 

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