
Dragi učenci, drage učenke, spoštovani starši, zakoniti zastopniki, 
 

začenja se novo šolsko leto, ki bo morda potekalo malo drugače kot smo vajeni. Odgovorno 

bomo upoštevali navodila, ki jih že poznamo, da bomo ostali zdravi mi, naši najbližji in drugi 
okoli nas. 

 

 Da bomo uspešnejši pri uresničevanju skupno zastavljenih ciljev, smo vam pripravili šolsko 
publikacijo z osnovnimi podatki iz življenja in dela na šoli. Tako nas boste lažje našli, ko nas 

boste potrebovali pri spremljanju dela in napredka svojega otroka. 

 
Skozi vse leto redno spremljajte našo spletno stran na naslovu www.os-tabor.si, kjer si boste 

poleg šolske publikacije NAŠ IN VAŠ KAŽIPOT ogledali še druge aktualne informacije o 

življenju in delu v naši šoli. 

 

V šolsko leto 2020/2021 vstopamo drugače kot ponavadi. Zaradi povečanja števila oddelkov 

bomo pouk organizirali tudi v sosednjih stavbah. Zaradi epidemioloških razmer v državi se 
bomo morali aktivno prilagajati razmeram in biti pripravljeni na več možnih načinov izvajanja 

pouka. Novost je tudi, da bomo ob torkih začeli dan z urami ODS ob 7.30. Cilj novosti je, da 

se oddelki bolj povežejo, sproti rešujejo težave in skupaj načrtujejo teden. Na  šoli bomo 
nadaljevali s krepitvijo kompetenc podjetnosti pri učencih v okviru projekta POGUM, s 

projekti EVROPSKA KULTURNA DEDIŠČINA, SEMENA SPREMEMB, 

IZMENJEVALNICA bomo nadaljevali z razvijanjem osebnih kompetenc učencev za aktivno 
državljanstvo in razvijali odgovornost do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo, 

nadaljevali bomo s sodelovanjem na dnevih Evropske kulturne dediščine in z ozaveščanjem 

učencev na področju varne rabe interneta in mobilnih naprav v okviru Safe.si. To šolsko leto 

bo prilagojeno na področju nadstandardnih programov in dnevov dejavnosti.  

Nadaljujemo z bralno pismenostjo s pomočjo novih knjigobežnic, vzporednim 

opismenjevanjem v 1. triadi, povezovanjem razredne in predmetne stopnje, zmanjševanjem in 
preprečevanjem medvrstniškega nasilja na šoli, s formativnim spremljanjem pouka. Pod 

okriljem projekta Zdrava šola nadaljujemo z uspešno shemo šolskega sadja, zelenjave in 

mleka. 
 

Spoštovani starši, pozorno in redno spremljajte šolsko delo in napredek svojega otroka. Z njim 

preživite več časa, prisluhnite mu in se veliko pogovarjajte. Z lastnim zgledom ga učite 
izpolnjevanja vsakodnevnih šolskih in drugih obveznosti. 

Pri tem vam bom rada pomagala. Vsi strokovni delavci šole si želimo rednega sodelovanja z 

vami osebno ali pa na daljavo. V vsakem primeru si želim, da bi vam pričujoča vsebina služila 

kot uporabno, koristno gradivo pri spremljanju vašega otroka. 

 

Naj bo novo šolsko leto uspešno! 
        

                                                  Miša Stržinar,  ravnateljica   

 
 

 

 

           

 

 

 

http://www.os-tabor.si/
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Šolsko leto 2020/2021 

 

Ime in priimek učenca/-ke 

 

.................................................................................... 

Razred 

 

..................................................................................... 

Razrednik 

 

..................................................................................... 

Naslov 

 

..................................................................................... 

Domači telefon 

 

............................................................. 

           

Telefon staršev/skrbnikov za nujne klice 

  
GSM (mati) .............................................................     

                                     

              

GSM (oče) ................................................................. 

 

 

Elektronski naslov mame____________________________________ 

 

 

Elektronski naslov očeta______________________________________
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OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC 

Tržaška cesta 150, 1370 Logatec 
 

         Elektronska pošta: info@os-tabor.si 

         Spletna stran:   www.os-tabor.si 

         Številka transakcijskega računa: 01264-6030666297              

         Davčna številka:   24675750 

 

 

Miša Stržinar, ravnateljica 

ravnatelj@os-tabor.si 

 

        Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnateljice  

         pomoc.ravnatelj@os-tabor.si 

 

 

          Telefoni, fax, e-mail 

         (01) 7590-850, GSM 031 708 366 - tajništvo; tajnistvo@os-tabor.si 

   (01) 7590-860 - fax 

   (01) 7590-854 - računovodstvo; racunovodstvo@os-tabor.si  

         (01) 7590-858 - šolska svetovalna služba; svetovalna.sluzba@os-tabor.si 

         (01) 7590-865 - knjižnica; knjiznica@os-tabor.si 

         (01) 7590-874 - organizator prehrane: organizator.prehrane@os-tabor.si 

 

GSM 031 413 856 - oddelki podaljšanega bivanja 

(01) 7590-857 - dodatna strokovna pomoč razredna stopnja 

(01) 7590-877- dodatna strokovna pomoč predmetna stopnja 

 

                                 

                                         PODRUŽNIČNI ŠOLI 

 

Podružnična šola HOTEDRŠICA 

Hotedršica 120, 1372 Hotedršica 

Tel.: (01) 7559-012 

Andreja Rovšek, vodja enote 

                                vodja.hotedrsica@os-tabor.si 

 

Podružnična šola ROVTARSKE ŽIBRŠE 

Rov. Žibrše 10, 1373 Rovte 

Tel.: (01) 7501-192 

Ana Žakelj,  vodja enote 

                        vodja.rzibrse@os-tabor.si 

http://www.os-tabor.si/
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ŠOLO UPRAVLJATA ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in 

Svet šole. Svet šole sestavljajo pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev 

in trije predstavniki ustanovitelja. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, 

oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 

 

ŠOLSKA SKUPNOST je skupnost učencev, sestavljena iz predstavnikov 

oddelčnih skupnosti, ki obravnava tekočo problematiko učencev in predlaga 

izboljšave na šoli. Šolska skupnost izvoli predstavnike v šolski parlament, ki je 

njihov izvršilni organ. 

 

ŠOLSKI SKLAD  

Šola ima ustanovljen svoj šolski sklad. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev 

iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov, zapuščin in drugih virov. 

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina 

izobraževalnega  oz. vzgojnega  programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, 

nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Šolski 

sklad upravlja Upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in šole. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih 

Žibršah obsega: KS TABOR, KS HOTEDRŠICA, KS TRATE in KS LOG 

ZAPLANA. Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko 

prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh 

osnovnih šol v občini Logatec. 

 

ŠOLSKI PROSTOR obsega: šolsko stavbo, prostor od vhoda šole do Gorenjske 

ceste, dovozne poti z Gorenjske ceste, zunanje športno igrišče s tekaško stezo, 

zelene površine za šolo (do ograj) ter površine med šolsko zgradbo in telovadnico 

(peskovnik, zelenice, dovozna pot). Košarkarsko igrišče in površine ob Kulturnem 

domu KS Tabor ne sodijo v območje našega šolskega prostora. 

 

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA  

• Po dogovoru z ravnateljico šolske prostore in površine lahko uporabljajo 

tudi zunanji uporabniki. Prednost imajo učenci OŠ Tabor Logatec. 

• Šolsko igrišče je do 16.30 namenjeno vzgojno-izobraževalnemu procesu 

šole (obvezni in razširjeni program šole).  

 

POSLOVNI ČAS ŠOLE 

V času poslovanja šole, med 6.00. in 16.30. uro, smejo šolski prostor uporabljati le 

učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa 

urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih 

obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z 

učitelji. Starši, ki pripeljejo otroke pred šesto uro zjutraj in jih pridejo iskat po 16.30. 

uri, puščajo otroke v šoli na lastno odgovornost.             
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URADNE URE V TAJNIŠTVU ŠOLE      

Učenci, zaposleni in zunanji obiskovalci: 7.30 - 8.00,  9.35 -10.00,  12.30 -14.00 

 

ŠOLSKI  KOLEDAR  MIZŠ  
torek 1.9. 2020 ZAČETEK POUKA  

ponedeljek – 

nedelja     
26. 10.–1. 11. 2020 JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. 2020 DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. 2020 DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 24. 12. 2020 PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

petek 25. 12. 2020 BOŽIČ 

sobota 26. 12. 2020 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek – sobota 25. 12.–2. 1. 2021 NOVOLETNE POČITNICE 

petek – sobota  1. 1.–2. 1. 2021 NOVO LETO 

petek 29. 1. 2021 ZAKLJUČEK 1. OCEN. OBDOBJA 

petek 5. 2. 2021 PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. 2021 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek – sobota 12. 2.–13. 2. 2021 INFOR. DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek – petek 22. 2.–26. 2. 2021 ZIMSKE POČITNICE   

ponedeljek 5. 4. 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. 2021 POUKA PROST DAN 

torek 27. 4. 2021 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek – nedelja 27. 4.–2. 5. 2021 PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota – nedelja 1. 5.–2. 5. 2021 PRAZNIK DELA 

 

torek 

 

15. 6. 2021 

ZAKLJUČEK 2. OCEN. OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZ., 

VALETA, RAZDELITEV SPRIČEVAL  

 

četrtek 

 

24. 6. 2021 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 

OD 1. DO 8. RAZ.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;  

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. 2021 DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek – torek 28. 6.–31. 8. 2021 POLETNE POČITNICE 

  

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

 16. 6.–30. 6. 2021  1. rok:       učenci 9. razreda 

 28. 6.–9. 7. 2021                    učenci od 1. do 8. razreda 

 18. 8.–31. 8. 2021 2. rok:        učenci od 1. do 9. razreda 

  

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

 3. 5.–15. 6. 2021 1. rok:       učenci 9. razreda 

 3. 5.–24. 6. 2021                   učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2021 2. rok:       učenci od 1. do 9. razreda 

 
 

Obseg: 190 šolskih dni za učence 1.–8. razreda/182 dni za 9. razred. 
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ČASOVNA RAZPOREDITEV – OCENJEVALNA OBDOBJA 

OCENJEVALNO OBDOBJE ČAS OCENJEVALNA  KONFERENCA 

PRVO 1. 9. 2020–29. 1. 2021 28. 1. 2021 

DRUGO 
9. r. 1. 2. 2021–15. 6. 2021  11. 6. 2021 

1.–8. r. 1. 2. 2021–24. 6. 2021  22. 6. 2021 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Staršem priporočamo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker 

bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z  napredkom svojih otrok. 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

1. roditeljski sestanek:  september 2020 

2. roditeljski sestanek:  marec 2021 

3. roditeljski sestanek:  maj/junij 2021 

V okviru svetovanja staršem bo svetovalna služba sodelovala na roditeljskih 

sestankih za posamezne razrede. 

 

GOVORILNE URE  

Skupne popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno, praviloma vsak drugi ali 

tretji delovni četrtek, razen septembra, februarja in junija. Vsi učitelji bodo imeli 

govorilne ure od 16. ure dalje.  Na teh govorilnih urah bodo redno prisotni vsi 

učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi 

dopoldne vsak teden eno šolsko uro po urniku in ob vnaprejšnjem dogovoru s starši.  

Šola je po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini dolžna obvestiti kompetentne 

zunanje institucije o  očitnem zanemarjanju otroka in nesodelovanju staršev s šolo 

kljub večkratnim ustnim (telefonskim) in  pisnim povabilom staršev na razgovor. 

 

PREDVIDENI DATUMI SKUPNIH GOVORILNIH UR 

oktober  8. 10. 2020  november 12. 11. 2020 

december 10. 12. 2020  januar 14. 1. 2021 

marec 11. 3. 2021  april 8. 4. 2021 

maj 13. 5. 2021   

 

Roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev bo v mesecu maju ali juniju 2020; 

namenjen bo pripravi otroka na vstop v šolo. O morebitnih spremembah datumov 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur bomo starše pravočasno pisno obvestili. 

 

Starši lahko svoja mnenja in predloge posredujejo razrednikom na govorilnih urah 

in roditeljskih sestankih ter preko anonimne spletne ankete, ki je celo leto 

objavljena na spletni strani šole.  
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SVET STARŠEV 

Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli. V Svetu staršev ima 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 1. roditeljskem sestanku 

posameznega oddelka. Predstavnik Sveta staršev posreduje predloge, pripombe in 

pohvale staršev posameznega oddelka, staršem oddelka pa sklepe in dogovore, 

sprejete na Svetu staršev. Svet staršev tudi predlaga nadstandardne programe, daje 

soglasja k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu 

razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z 

vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v Svet šole in opravlja druge 

naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.             

 

NEOBVEZNA SREČANJA UČENCEV IN STARŠEV  

Za takšna srečanja se lahko dogovorijo učenci, razredniki, učitelji in starši  kadarkoli 

med šolskim letom. Na takšnih srečanjih učenci skupaj s svojim učiteljem običajno 

pripravijo program za starše.  

 
UČITELJI 

 
1. TRILETJE  (PRVO OBDOBJE):   1.–3. RAZRED 

 

 
  

RAZRED RAZREDNIK  + drugi učitelji v oddelku 

1. a                                      Nina Kovač +  Mateja Podgornik, Anja Mikuž (TJA) 

1. b                      Darja Merlak + Matejka Zelenc,  Anja Mikuž   (TJA) 

2. a                      Linda Mahnič  

2. b                      Tanja Trček 

3. a                      Rezka Drmota, Anja Mikuž (TJA) 

3. b Marija Jereb Lukan,  Anja Mikuž (TJA) 

3. c Irena Sivec Maglica, Anja Mikuž (TJA) 

1. a  in 1. b Jutranje 

varstvo 
Mateja Podgornik, Matejka Zelenc 
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2. TRILETJE  (DRUGO OBDOBJE):  4. – 6. RAZRED 

 
RAZRED RAZREDNIK  + drugi učitelji v oddelku 

4. a Andreja Kržišnik, Anja Mikuž (TJA),   Barbara Novljan Mišič (nemščina - NIP) 

4. b Nataša Vidmar,  Anja Mikuž (TJA), Barbara Novljan Mišič ( nemščina - NIP) 

5. a Mira Lapanje Prinčič, Maruša Brenčič Nagode (TJA), Simon Šubic (GUM)  

Lara Krašovec Dečman (nemščina - NIP), 

5. b Dubravka Sertić, Maruša Brenčič Nagode (TJA),  Simon Šubic (GUM),    
Lara Krašovec Dečman (nemščina -NIP)  

5. c Lucija Čuk Dolenc, Anja Mikuž (TJA), Simon Šubic (GUM), Lara Krašovec Dečman 

(nemščina-NIP) 

OPB 

 

 Ana Mulec Prudič, Marta Lužnik, Nataša Černič, Jožica Rupnik, Lara Krašovec 

Dečman, Petra Mraz,  Renata Mavri, Maja Kos, Aleksandra Krma, novi učitelj 
razred, 

oddelek 
razrednik, 

nadomestni razrednik 
predmet poučuje 

 6. a 
 

Tinkara Rojko 
 

 

Maruša Brenčič 
Nagode 

MAT 
IP-LOG 

 

TJA 

6A, 8A, 8B, 9A, 9B 
 

 

5A, 5B, 6A, 6B, 9A, 9B, 9C 

 6. b Zala Poljanšek 

 
 

 

Borut Fefer 

MAT 

FIZ 
IP -SLZ 

 

ŠPO 
IP -ODB, 

ŠZZ, ŠSP 

6B, 7A 

8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C 
7.r., 8.r., 9.r 

 

 
6AF, 6BF, 7BF, 7ACF, 8ABF, 8CF, 9ACF, 

9BF, 

 

 

3. TRILETJE (TRETJE OBDOBJE)  OD 7.–9. RAZREDA 

 

RAZRED 

razrednik, 

nadomestni razrednik 

predmet poučuje 

 
7. a Saša Mivšek Jereb 

 
 

 

Katja Draksler 

GEO 

DKE 
DSP 

 

DSP 

6A, 7A 

7A, 7B, 7C 

 7. b Mateja Govednik 

Lukan 

 
Vesna Slabe 

TJA 

 

 
DSP 

7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C 

 7. c Špela Košak 

 
 

 

 
Simon Šubic 

ŠPO 

IP  
IP-PLES PLES, 

ŠZZ, ŠSP 

 
GUM, MPZ, OPZ 

6AD, 6BD, 7ACD, 7BD, 8ABD, 

8CD, 9ACD, 9BD 
 

 

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 
8B, 8C, 9A, 9B, 9C 
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 8. a Barbara Facija 

 

Jasna Habjan 
 

SLJ 

 

DSP 

6B, 7A, 8A, 8C, 9B 

 

 

 8. b Jožica Rupnik 

 

 
Aleksandra Krma 

TIT 

OPB 

 
NAR 

BIO, laborantstvo 

6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B 

 

 
6A, 6B, 7A, 7B, 7C 

8A, 8B, 8C 

8. c Marija Krašovec 
 

 

Kaja Pristavec 

MAT 
TIT 

 

DSP 

7B, 7C, 8C 
6A, 8C 

9. a Bojana Levinger 
 

Andreja Dodič 

SLJ 
 

DSP 

6A, 8B, 9A, 9C 
 

 

 

9. b Antonija Baznik 

 

 
Minka Pivk 

ZGO 

 

 
KEM 

IP – POK, KVO, 

laborantstvo 

6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 

9B, 9C 

 
8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C 

9. c Nataša Černič LUM 

IP –  

LS1, LS2, LS3 

6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 

9B, 9C 

pom. rav. 

   ravnateljice 
Barbara Novljan Mišič NIP 1 

NI 1 

NI 2 

4. r 

7. r 

8. r. 
računalnik

ar 
Jure Kramar MAT 

UBE ROM, MME 

 9C 

 
 Lara Krašovec  

Dečman 

NIP 2 

NIP 3 
NI3 

OPB 

5. r. 

6. r. 
9. r. 

 Anja Mikuž TJA 1A, 1B, 1D, 2D, 3D, 2E 3E, 3A, 3B, 

3C, 4A, 4B, 5C 

 Renata Mavri GEO 

DKE 
OPB 

6B, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C 

8A, 8B, 8C 

 Maja Kos SLJ 

OPB 

7B, 7C 

 Veronika Škedelj 
Organizatorka šolske 

prehrane 

BIO 
GOSP 

 

9A, 9B, 9C 
6A, 6B 
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POŠ HOTEDRŠICA 
RAZRED RAZREDNIK  + drugi učitelj v oddelku 

1. d                               Andreja Rovšek   

2. d + 3. d            Darja Rupnik + Jožica Nagode (GUM) + Anja Mikuž (TJA) 

4. d + 5. d                   Maja Rupnik 

OPB Aleksandra Lipovec,  Milojka Rupnik 

 

POŠ ROVTARSKE ŽIBRŠE 
RAZRED RAZREDNIK , TJA, OPB 

1. e + 2. e                 Anica Žakelj, Anja Mikuž (TJA), Marija Bezak (OPB), 

Andreja Kržišnik (OPZ) 

 

 

DRUGI STROKOVNI  DELAVCI 

Nataša Pust (nadomešča Tajano 

Brajović Palamar) 

Šolska svetovalna delavka 

Kaja Pristavec 

Jasna Habjan 

Andreja Dodič 

Saša Mivšek Jereb 

Katja Draksler 

Vesna Slabe 

Urška Adamič (nadomešča Tino 

Zabukovec) 

Učiteljica DSP 

Učiteljica ISP, DSP in SVETOVALNO DELO 

Učiteljica DSP 

Učiteljica DSP in SVETOVALNO DELO 

Učiteljica DSP in SVETOVALNO DELO 

Učiteljica DSP 

Učiteljica DSP 

 

Nataša Grom Knjižničarka 

Jure Kramar Računalnikar 

Veronika Škedelj Organizatorka šolske prehrane 
Opomba: Informacije in podatki v tej publikaciji se med šolskim letom lahko spremenijo! 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

V svetovalni službi šole so psihologinja in učiteljice dodatne strokovne pomoči. 

Svetovalna služba svetuje učencem in njihovim staršem, sodeluje z učitelji in 

vodstvom šole pri optimalnem razvoju učencev in doseganju vzgojno-

izobraževalnih ciljev šole.  

Z otroki in starši se prvič sreča pri vpisu v šolo. Ugotavlja pripravljenost za vstop v 

šolo, svetuje staršem in oblikuje oddelke. Učence spremlja vsa leta osnovnega 

šolanja. V tem času se lahko pojavijo različne težave pri učenju, v odnosu z vrstniki, 

starši, učitelji, pri odraščanju. Šolska svetovalna služba lahko pomaga in svetuje. Po 

1. triadi in tudi kasneje evidentira in identificira nadarjene učence ter sodeluje z 

učitelji pri njihovem nadaljnjem delu. V devetem razredu informira o možnostih 

nadaljnjega šolanja, postopku vpisa in štipendiranja. Pri svojem delu se povezuje z 

drugimi ustanovami, pristojnimi za posamezna področja (Zavod za šolstvo, Zavod 

za zaposlovanje, druge osnovne in srednje šole, svetovalni centri). S Centrom za 

socialno delo Logatec ureja primere v primeru ogroženosti otroka v družini itd. 

Učenci in starši ste dobrodošli v svetovalni službi v času govorilnih ur in seveda 

kadar koli jo potrebujete, po dogovoru. 
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DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) IN SVETOVALNE STORITVE 

DSP je organizirana in določena učencem, ki so na šolo usmerjeni z odločbo o 

usmeritvi in so vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Učiteljice DSP se posvetujejo, usklajujejo svoje delo 

z učitelji, starši in zunanjimi institucijami, ki obravnavajo učence s posebnimi 

potrebami. Učiteljice DSP skupaj z učitelji posvečajo posebno pozornost 

najmlajšim, saj se v zgodnejših letih šolanja da veliko nadgraditi. Izjemno 

pomemben je tudi stik s starši, zato lahko v okviru svetovalnih storitev  učenci z 

dodatno strokovno pomočjo in njihovi starši opravijo pri učiteljici DSP pogovor in 

dobijo nasvet v zvezi z učenčevim napredovanjem.  

 

INTERESNE  DEJAVNOSTI  
V šolskem letu 2020/2021 bo šola ponudila različne družboslovne, naravoslovne in 

športne interesne dejavnosti. Izvajalci dejavnosti bodo učitelji šole in tudi zunanji 

mentorji. 

Nabor in opis dejavnosti ter prijavnico dobite na spletni strani šole v začetku 

septembra. Vse interesne dejavnosti so brezplačne in se bodo praviloma izvajale po 

14.00 uri. 

 

ŠOLSKI PLESI 

Lahko jih organizirajo učenci 8. in 9. razreda po predhodnem dogovoru z 

ravnateljico in v skladu z Vzgojnim načrtom OŠ Tabor Logatec. Prednost 

organizacije imajo 9. razredi. 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 
 

DOPOLNILNI POUK 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč 

učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje 

osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. 

Učenci, ki jih učitelji določijo, lahko obiskujejo dopolnilni pouk pri posameznem 

predmetu. Izostanke se opravičuje enako kot pri rednem pouku. 

 

DODATNI POUK 

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi 

vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski 

pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po 

urniku, dogovorjenem v septembru. 
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PEVSKI ZBORI 

Pevska pripravnica (1. r., 2. r.), otroški pevski zbor (3.–5. r.) na centralni šoli, 

podružnični šoli Hotedršica in podružnični šoli Rovtarske Žibrše in Mladinski 

pevski zbor (6.–9. r.). 

 

PODALJŠANO BIVANJE  

Podaljšano bivanje  je  zagotovljeno za učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano 

bivanje so vključeni tisti učenci, ki so jih starši  prijavili z ustreznim prijavnim 

obrazcem. Dejavnosti  podaljšanega bivanja potekajo od 11.30 do 16.30. V tem času 

imajo učenci kosilo in popoldansko malico, opravljajo šolske obveznosti, se igrajo, 

odhajajo k interesnim dejavnostim, ustvarjajo in sodelujejo v šolskih projektih. 

Starši lahko otroke prevzemajo kadarkoli do 13.10 in kadarkoli po popoldanski 

malici, ob 15.10. Med 13.15  in 14.10 želimo, da otrok zaradi vodenih  dejavnosti 

ne prevzemate; prav tako ne med 14.15 in 15.10. Če pride  do izjeme, o tem 

predhodno obvestite učiteljico podaljšanega bivanja. V primeru učenčeve 

odsotnosti naj starši čim prej sporočijo spremembo v tajništvo, zaradi ustreznega 

obračuna prehrane. Za nujne informacije in obvestila je staršem na voljo telefonska 

številka OPB – 031 413 856. 

 

JUTRANJE VARSTVO  

Jutranje varstvo je organizirano le za učence 1. razreda od 6.00 do 7.50.  

Zajtrk je ob 7.15. uri. 

 

JUTRANJE DEŽURSTVO 

Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo (samo za 1.razred) in pridejo v šolo 

pred 7. uro, lahko počakajo v avli šole ali knjižnici, vendar niso pod 

organiziranim nadzorom. Priporočamo, da učenci prihajajo v šolo 10 minut 

pred pričetkom pouka. 

 

NAČRTOVANI NADSTANDARDNI PROGRAM 2020/2021:  

• Tabor za nadarjene; CŠOD Planinka, orientacija, 25. 9.–27. 9.2020 

• 3 . r., 20-urni tečaj plavanja; Zapolje, 2020 ali 2021 

• 6. r.; zimska šola v naravi; CŠOD Cerkno; 4. 1.–8. 1. 2021 

• 1.–4. r, POŠ Hotedršica; CŠOD Jurček; 17. 5.–19. 5. 2021 

• 2. r. CŠOD Jurček; Čarobni gozd; 3. 5.–5. 5. 2021 

• 1., 2. r., POŠ RŽ, CŠOD Lipa, 10. 5.–12. 5. 2021 

• 1. r.; 10-urni tečaj plavanja; Zapolje, 2021 

• 5. r.; poletna šola v naravi; ZRLO Piran; 14. 6.–18. 6. 2021 

• Nadomestna poletna šola v naravi za 6.r., Piran: 21. 6.–23. 6.2021 

• 5. razred: Groharjeva domačija, 10. 6. ali 11. 6. 2021 
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ŠOLSKE EKSKURZIJE IN IZLETI  

Praviloma so enodnevni. Programe ekskurzij in izletov za vsak razred posebej 

pripravijo razredniki skupaj z učenci v okviru dnevov dejavnosti. Programe 

ekskurzij za ostale razrede bomo usklajevali in določili glede na predpisane vsebine 

kulturnih, športnih, naravoslovnih in tehniških dni.  

 

DELOVNE IN ZBIRALNE AKCIJE 

Načrtujemo dve akciji zbiranja odpadnega papirja (eno jeseni, eno spomladi) in 

zbiranje tonerjev, kartuš ter zvezkov.  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  

V sodelovanju z ZD Logatec bomo tudi letos organizirali sistematični zdravniški in 

zobozdravniški pregled za 1., 3., 6. in 8. razred.  Zobozdravniški pregled za ostale 

razrede ni več organiziran v sodelovanju ZD Logatec in šole. Za zobozdravniške 

preglede poskrbite starši. 

 

Zobno preventivo, ki ima motivacijski učinek, izvaja ZD Logatec na šoli enkrat 

mesečno. Obsega učenje, demonstracijo čiščenja zob na modelu in kontrolo 

pravilnega čiščenja in nege zob. Za učence od 1. do 5. razreda je kontrola zobnih 

oblog tekmovalnega značaja (zobna higieničarka bo učence obiskala 8-krat v 

šolskem letu), učencem 6. in 7. razredov pa je namenjena demonstracija 

preprečevanja vnetja obzobnih tkiv in prehodu na Bassovo tehniko umivanja zob.  

 

V sodelovanju z ZD Logatec nadaljujemo s projektom VZGOJA ZA ZDRAVJE, ki 

jo bo izvajala zdravstvena delavka v obsegu 2 uri letno v vsakem oddelku. 
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OBVEŠČANJE UČENCEV 

Učenci dobijo vsa potrebna obvestila za nemoteno delo na naslednje načine: 

 

1. RAZREDNIK: vsa obvestila, ki so pomembna za posamezne oddelke, 

posreduje učencem razrednik; če je razrednik odsoten, za to poskrbi 

nadomestni razrednik. 

 

2. OGLASNA TABLA: obvestila na oglasni tabli so namenjena obveščanju 

učencev o nadomeščanjih, tekmovanjih, dežurstvih in dnevih dejavnosti. 

 

3. SPLETNA STRAN OŠ TABOR: zelo priporočamo redno spremljanje spletne 

strani OŠ Tabor Logatec, saj so tu objavljeni: šolska publikacija, napovedniki, 

obvestila staršem in učencem, rezultati tekmovanj, dogodki, prireditve itd., 

konec šolskega leta pa tudi povzetek vsega dogajanja in življenja na OŠ Tabor 

s poimenskim seznamom dosežkov in priznanj (Kaj in kako smo delali).  

 

4. ŠOLSKI ZASLON: V avli predmetne stopnje je zaslon, na katerem učenci 

dobijo sprotne informacije. Šolski zaslon je tudi najbolj zanesljiv informator, 

kadar gre za nadomeščanje oz. za tekoče spremembe v urniku. 

 

5. SPLETNA UČILNICA: V primeru pouka na daljavo bomo pouk iz učilnice v 

šoli preselili v spletno okolje. Učitelji bodo uporabljali različne pristope za delo 

z učenci v spletnem okolju (elektronska pošta, spletne učilnice, video razlage 

itd.) 

 

 

KNJIŽNICA  

V naši knjižnici je učencem in zaposlenim na voljo leposlovna in strokovna 

literatura. Knjižnica je učencem na voljo vsak dan pred poukom od 7.00 do 7.55 in 

od 11.30 do 15.00. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni. V primeru, da knjig 

ne vrnejo pravočasno, si drugih knjig ne morejo več izposoditi. 

Učencem je na voljo tudi čitalnica z referenčno literaturo in dvema računalnikoma. 

S knjigami morajo bralci ravnati skrbno. V primeru, da knjigo poškodujejo ali 

izgubijo, jo morajo nadomestiti z novo ali plačati odškodnino. 

 

BRALNA ZNAČKA 

Od septembra 2020 do aprila 2021 poteka bralna značka za učence od 6. do 9. 

razreda.  

 

V knjižnici poteka tudi književna in knjižnična vzgoja, ki učence vzgaja za 

samostojne uporabnike knjižnice, jih seznanja s knjižnimi novostmi, knjižnica pa se 

vključuje tudi v različne oblike medpredmetnega poučevanja. 

Za vse učence, ki bodo uspešno zaključili bralno značko v šolskem letu 2020/2021, 

bomo organizirali  nagradno zaključno prireditev. 
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Vse učence, ki bodo vseh devet let šolanja uspešno zaključili bralno značko, bo 

ZPMS nagradila s knjižno nagrado. 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

Učenci si lahko izposodijo komplete učbenikov preko učbeniškega sklada. V 

mesecu juniju bo na šolski spletni strani objavljen seznam učbenikov, delovnih 

zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Prav tako bo objavljen obrazec za starše, ki 

se ne želijo naročiti na učbeniški sklad. Obrazec izpolnijo in ga lastnoročno 

podpisanega vrnejo v šolsko knjižnico ali v tajništvo; izposojevalnine ni. 

Učenci morajo z učbeniki ravnati skrbno in odgovorno. Učbenike morajo zaviti 

tako, da se jih naslednje leto lahko odvije; po njih ne smejo pisati. V primeru, da 

učenci učbenik poškodujejo ali izgubijo, morajo škodo poravnati s plačilom ali 

nakupom novega. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Učenci se lahko naročijo na zajtrk (I. triada), malico, kosilo in popoldansko malico 

(učenci, ki so vključeni v OPB). Priporočljivo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj  

en obrok dnevno. Plačilo malice se poravna enkrat mesečno do 18. v tekočem 

mesecu.   

Pred novim šolskim letom staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje 

subvencije malice in kosila. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v 

odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za 

delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in MIZŠ in ustrezno znižala 

višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in 

subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o 

otroškem dodatku na dan 1. 9. 2020.  Še vedno pa je potrebna prijava na malico 

in kosilo v šoli. 

Če starši učenca, ki ima delno ali polno subvencijo, v primeru odsotnosti NE 

ODJAVIJO od obroka, bodo plačali za dneve odsotnosti od pouka POLNO 

CENO. 

 

Cena malice tudi v šolskem letu 2020/2021 ostaja nespremenjena; znaša 0,80 EUR 

dnevno na učenca.  

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za 

določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano v tajništvu šole, in 

sicer po elektronski pošti, telefonu ali preko spletne aplikacije. Če je bila odjava 

prehrane podana do 8. ure oz. preko spletne aplikacije do 7.30. ure, velja odjava z 

naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V 

primeru, da ima otrok subvencionirano malico, odjava zaradi bolezni velja za isti 

dan, če je odjavljena do 8. ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.  

Kosilo je vsak dan od 11.40. do 13.40. ure; v izjemnih primerih kosila ne kuhamo, 

o čemer učence pravočasno obvestimo. 
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PREDMETNIK  DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

  R A Z R E D  

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

 število ur na teden 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

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  

Narav. in tehnika 
NIT 

   3 3     

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Naravoslovje      2 3   

Biologija        1,5 2 

Kemija        2 2 

Fizika        2 2 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tehnika in 

tehnologija 
     2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Dop. in dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 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 
2   1/2 1/2 1/2 2/0 2/0 2/0 

Število tednov 
pouka 

35 35 35 35 35 35 35 35 32 

 

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

KULTURNI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

ŠPORTNI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

NARAVOSLOVNI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI  3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 


