
 
        

Trbovlje,   4. 3. 2022                                                                                 Številka dokumenta:  6000/184/2022                                                            

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 7., 8. IN 9. RAZREDA – OBVESTILO 

za starše/skrbnike in učence 
Izbirni predmeti omogočajo učencem  7., 8. in 9. razreda, da pridobivajo in poglabljajo znanje na področju, za katerega 

se glede na svoje interese odločijo sami. Število izbirnih predmetov, ki jih izvajamo na naši šoli, je odvisno od števila 

učencev in oddelkov šole. Vsak izbirni predmet se izvaja v obsegu ene ure na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve 

uri tedensko.   
 

Šola ponuja tiste predmete, za katere lahko zagotovi kvalitetno strokovno delo in ustrezne pogoje. Pri tem upošteva 

interese učencev in predmete, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (tuji jezik, verstva in etika ter retorika 

v 9. razredu). Če ni dovolj prijavljenih učencev, se ti predmeti ne izvajajo. 

 

Pri odločanju za izbirne predmete in izpolnjevanju prijavnice upoštevajte naslednje: 
 

1.  Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 

To pomeni, da:  

-    lahko izbere dva različna izbirna predmeta (vsak se izvaja eno uro na teden); 

- lahko obiskuje samo en izbirni predmet, če je ta na urniku 2 uri tedensko (tuji jezik); 

-    lahko pa s soglasjem staršev poleg tujega jezika izbere še en enourni izbirni predmet. 

 

2. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali pa le pri eni uri tedensko 

oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši v tem primeru po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje 

šolsko leto posredujejo šoli  Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.  

V spodnji prijavnici k izbirnim predmetom pa obkrožijo točko C ali D.  
 

3. Učenci 7. in 8. razreda morajo biti pri izpolnjevanju prijavnice pozorni na to, da ne izberejo predmeta, ki ga obiskujejo 

že v tem šolskem letu, oziroma so ga obiskovali lansko šolsko leto. 

Več si preberite v brošuri na naši spletni strani, kjer so posamezni predmeti tudi predstavljeni (http://www.osic.si/ucenci-

in-starsi/izbirni-predmeti/). 

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

 

 

 

PRIJAVNICA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 
Ime in priimek učenca/učenke ______________________, ki v tekočem šolskem letu obiskuje _______razred. 
 

A. Prvi izbor:                                                                     B. Rezervni izbor 
 

1. __________________________________                     1. ________________________________ 

 

2. __________________________________                     2. ________________________________ 

 
V stolpec A vpiši predmeta, ki bi ju najraje obiskoval/-a.  

V stolpec B vpiši še dva predmeta za rezervo – za primer, da bo premalo prijav za predmeta, ki si ju zapisal/a kot prvi 

izbor (A). 
 
 

C.  Izbirnih predmetov ne bom obiskoval/a, ker uveljavljam izbiro glasbene šole v celoti. Potrdilo o vpisu v 

glasbeno šolo bom predložil/a osnovni šoli takoj po vpisu. 
 

D.  Izbral/a bom samo en izbirni predmet, ker uveljavljam delno izbiro glasbene šole. Potrdilo o vpisu v 

glasbeno šolo bom predložil/a osnovni šoli takoj po vpisu.                                                    (Ustrezno obkroži) 

 

Podpis učenca/učenke: _________________              

 

Ime in priimek starša/skrbnika: _____________________________, podpis_________________________ 

       

         Trbovlje, (datum) ________________       

http://www.osic.si/ucenci-in-starsi/izbirni-predmeti/
http://www.osic.si/ucenci-in-starsi/izbirni-predmeti/


 

 
 

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 7., 8. IN 9. RAZRED,  

ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 
Za 7. razred 

Nemščina I Projekti iz fizike in ekologije 

Likovno snovanje I Obdelava gradiv – Les 

Verstva in etika Obdelava gradiv – Umetne snovi 

Gledališki klub Obdelava gradiv – Kovine 

Šolsko novinarstvo Računalništvo – Urejanje besedil 

Literarni klub Računalništvo – Multimedija 

Turistična vzgoja Računalništvo – Računalniška omrežja 

Ansambelska igra Sodobna priprava hrane 

Filmska vzgoja Šport za sprostitev 

 Šport za zdravje 

 Izbrani šport 

 

Za 8. razred:  

Nemščina I Projekti iz fizike in ekologije 

Nemščina II Obdelava gradiv – Les 

Likovno snovanje II Obdelava gradiv – Umetne snovi 

Verstva in etika Obdelava gradiv – Kovine 

Gledališki klub Računalništvo – Urejanje besedil 

Šolsko novinarstvo Računalništvo – Multimedija 

Literarni klub Računalništvo – Računalniška 

omrežja 

Turistična vzgoja Sodobna priprava hrane 

Ansambelska igra Šport za sprostitev 

Filmska vzgoja Šport za zdravje 

 Izbrani šport 

 

Za 9. razred: 

Nemščina I Projekti iz fizike in ekologije 

Nemščina II Obdelava gradiv – Les 

Nemščina III Obdelava gradiv – Umetne snovi 

Likovno snovanje III Obdelava gradiv – Kovine 

Verstva in etika Računalništvo – Urejanje besedil 

Gledališki klub Računalništvo – Multimedija 

Šolsko novinarstvo Računalništvo – Računalniška omrežja 

Literarni klub Sodobna priprava hrane 

Turistična vzgoja Načini prehranjevanja 

Retorika Šport za sprostitev 

Ansambelska igra Šport za zdravje 

Filmska vzgoja Izbrani šport 

 

Opomba: *Izbereš lahko le predmet, ki ga ne obiskuješ v tem šolskem letu, niti ga nisi 

obiskoval lansko šolsko leto. 
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