
 
 

Zgrabi priložnost in se nam pridruži v Erasmus+ projektu  

 

 

 

Izbrali bomo le 30 učencev 2. triade OŠ Tabor Logatec, ki bodo imeli priložnost: 

- doživeti večdnevno aktivno letovanje, 

- sklepati prijateljstva v svojem in tujem jeziku, 

- napredovati v znanju plavanja, 

- doživeti pouk na šoli z učenci iz Lastovega, 

- spoznati naravno in kulturno dediščino otoka Lastovo, 

- in še in še… 

 

Kaj je Erasmus+? 
 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, 

mlade in  šport  v  Evropi.  Preko  tega  programa  se  med  seboj  povezujejo  

šole  iz  različnih predelov Evrope. Učenci, dijaki, študentje in učitelji pa lahko 

hodijo na izmenjave po vseh evropskih državah. Izvedbo projekta omogočajo 

evropska nepovratna sredstva, kar pomeni, da so stroški potovanja pokriti s 

strani Evropske komisije. 

 

Kdo je ekipa učiteljev, ki stoji za tem projektom? 

Linda Mahnič, Dubravka Sertić, Špela Košak, Rezka Drmota, Simon Šubic, 

Lucija Dolenc Čuk ter ekipa učiteljev iz Hrvaške (Osnovna škola Braće Glumac 

Lastovo). 

 

Koliko časa bo trajal naš projekt? 
 

1 šolsko leto 2022/23  

 

 

 

Kratek opis projekt 



 
 

Izbrane učence 2. triade bomo odpeljali na izmenjavo na otok Lastovo na 

Hrvaško.  Učenci bodo spoznali naravno in kulturno dediščino otoka Lastovo, 

ter izpopolnili znanje v plavanju. Sodelovali bomo s hrvaško šolo z Lastova, z 

njihovimi učenci in učitelji ter z njimi sklepali prav posebna prijateljstva. 

Potovali bomo na otok Lastovo, kjer boste spali, dobili vpogled v otoško 

osnovno šolo, spoznali njihovo kulturo, hrano itn.  

 
Kdo se lahko prijavi? 

Učenci, ki v šolskem letu 2022/23 obiskujejo  4., 5. in 6. razred. Prednost bodo 

imeli učenci, ki teh izkušenj nimajo in nimajo možnosti spoznavati svet izven 

Slovenije. 

Kako se bo projekt izvajal?  

Projekt bomo izvajali: 

- kot interesno dejavnost, 
- preko skupnih delavnic s hrvaško šolo,  

-  in na gostovanju na otoku Lastovo od 11. 5. do 16. 5. 2023. 
 
 
Kaj moraš narediti, če se nam želiš pridružiti? 
 
Skupaj s starši izpolni prijavnico in jo oddaj čimprej razredniku do 1. 10. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


