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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  
Spoštovani starši in učenci, 

poleg obveznih predmetov izvaja šola za učence 7., 8. in 9. razreda tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. 
To je eden od načinov prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Izbirni 
predmeti so lahko priložnost, da se učenec ob lastni izbiri predmetov dokaže, poglobi in razširi svoje znanje, 
poudari in razvija svoje močne strani in sposobnosti.  
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, s soglasjem staršev pa lahko tudi tri ure pouka 
izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Pouk drugega tujega jezika poteka dve uri tedensko, pouk 
ostalih izbirnih predmetov pa eno uro tedensko. 
 
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen; izbrani predmet mora učenec obiskovati celo šolsko leto. Pri teh 
predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt ter učbenik. Ocene 
se vpišejo v spričevalo. Če ima učenec pri obveznem izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora 
opraviti popravni izpit iz tega predmeta. 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev delno ali v celoti 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
 

V prilogi vam predstavljamo izbirne predmete in učne vsebine pri teh predmetih. Daljše opise predmetov si 
lahko ogledate na našem spletnem mestu (http://www.os-trzin.si/) v zavihku glavnega menija »VI-delo« in 
zavihku »Izbirni predmeti« stranskega menija.  
 

Predmeti so razdeljeni v: 

 dva sklopa: DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI in NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP in  

 tri skupine: 
- triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere za eno, dve ali tri leta); 
- enoletni predmeti, vezani na razred; 
- enoletni predmeti (trajajo samo eno šolsko leto in učenec jih ne more ponovno izbrati). 

 

Odločitev za določen izbirni predmet naj bo v skladu z otrokovimi interesi in sposobnostmi. Starši otroku 
pomagajte pri izbiri, saj ga vi najbolje poznate in mu lahko svetujete. 
 

Z izbirnim postopkom bomo pričeli v začetku aprila in bo končan do junija.  

V septembru 2022 lahko učenec le izjemoma zamenja izbirni predmet in le pod pogojem, da je v skupini, 
kamor želi, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z njegovim siceršnjim urnikom. 
 

 

Prijava za IZBIRNE PREDMETE za šolsko leto 2022/23 

Prijavo za obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2022/2023 lahko opravite preko portala 
https://www.easistent.com/ do ponedeljka, 18.  aprila 2022.  Po tem datumu bomo možnost izbire v eA 
zaprli. 

Če pa starši ne uporabljate eAsistenta za starše, pa svoj izbor pošljite na elektronski naslov razrednika prav 
tako do ponedeljka, 18.  aprila 2022.  

Hvala in lepo pozdravljeni. 

Trzin, 11. april 2022                                                                                 Jana Klopčič, pomočnica ravnateljice 

http://www.os-trzin.si/
https://www.easistent.com/
mailto:jana.klopcic@os-trzin.si


 Seznam ponujenih obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred  
 

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 7. RAZREDA_2022/23 
 

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
francoščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko 
nemščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič 
verstva in etika 1 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin 
likovno snovanje 1 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef 
gledališki klub enoletni predmet 1 ura/teden Marjana Galjot 

naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
računalništvo: urejanje besedil triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik 
obdelava gradiv: les enoletni predmet 1 ura/teden Aleš Šporn 
Sonce, Luna, Zemlja enoletni predmet 1 ura/teden Maja Završnik 
šport za sprostitev enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič, Jani Muha 

*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 1/nemščina 1 se lahko vpišejo učenci, ki so se v 2. triadi učili 

francoščino/nemščino kot neobvezni izbirni predmet oz. imajo ustrezno predznanje. 
 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 8. RAZREDA_2022/23 
 

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
francoščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko 
nemščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič 
verstva in etika 2 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin 
likovno snovanje 2 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef 

naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
računalništvo: multimedija triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik 
poskusi v kemiji  enoletni predmet  1 ura/teden  Darja Kos Strmec  

sodobna priprava hrane enoletni predmet 1 ura/teden Dušan Gorenec 
šport za zdravje enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič, Jani Muha 

*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 2/nemščina 2 se lahko vpišejo učenci, ki so v 7. razredu 

obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI1/nemščina NI1 oz. imajo ustrezno predznanje. 

 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 9. RAZREDA_2022/23 
 

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
francoščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko 
nemščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič 
verstva in etika 3 triletni predmet 1 ura/teden Tatjana Tonin 
likovno snovanje 3 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef 
retorika enoletni predmet 1 ura/teden Marjana Ipavec 

naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj 
računalništvo: računalniška omrežja triletni predmet 1 ura/teden Maja Hladnik 
kemija v življenju  enoletni program  1 ura/teden  Darja Kos Strmec  

izbrani šport: odbojka enoletni predmet 1 ura/teden Andreja Vrhovec Kavčič 
izbrani šport: rokomet enoletni predmet 1 ura/teden Jani Muha 
*Opomba: K obveznemu izbirnemu predmetu francoščina 3/nemščina 3 se lahko vpišejo učenci, ki so v 8. razredu 

obiskovali obvezni izbirni predmet francoščina FI2/nemščina NI2 oz. imajo ustrezno predznanje. 


