
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola 
za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk 
obveznih izbirnih predmetov.  
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih 
predmetov družboslovno-humanističnega 
sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-
tehničnega sklopa.  
V okviru družboslovno-humanističnega sklopa 
mora šola ponuditi pouk tujega jezika, 
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter 
pouk retorike. 
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih 
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če 
s tem soglašajo njegovi starši. 
 
OPROSTITEV SODELOVANJA PRI 
IZBIRNIH PREDMETIH 
 
52. člen Zakona o OŠ določa, da je učenec 7., 8. 
in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom, na predlog staršev 
LAHKO oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih. 
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči 
ravnatelj (starši podajo pisno vlogo z dokazili). 

 

 

 

 

Predmet: RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE 
BESEDIL (7., 8. r), enoletni pred., 1ura/ted., 
MIODRAG JEVTOVIĆ 

Pri predmetu spoznajo računalnik in njegove 
najpomembnejše enote ter njihovo funkcijo. Pri 
delu uporabljajo operacijski sistem Windows in 
se naučijo osnovnih opravil z mapami in 
datotekami. 

Predmet: OBDELAVA GRADIV - LES (7. r), 
enoletni pred., 1ura/teden., MIODRAG 
JEVTOVIĆ 

Pri izbirnem predmetu  obdelava gradiv – les, 
učenci napravijo sintezo znanj in veščin s 
področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. 
razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in 
v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo 
predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: 
papirna gradiva, usnje, slama, ipd. 

Predmet: OBDELAVA GRADIV – UMETNE 
SNOVI (8., 9. r), enoletni pr., 1ura/teden, 
MIODRAG JEVTOVIĆ 

Pri tem izbirnem predmetu oblikujemo 
predvsem umetne snovi, pa tudi druga gradiva. 
kot so: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna 
gradiva… Prevladuje individualno praktično 
delo in delo v majhnih skupinah. Pri izdelavi 
predmetov lahko uporabijo tudi električni 
spajkalnik in grelnik z vročim zrakom. Učenci 
konstruirajo in oblikujejo uporabne in 
dekorativne predmete. 
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Predmet: ANSAMBELSKA IGRA (7., 8., 9.),  
1 ura/teden, MOJCA JEVŠNIK (enolet. predm.) 

Ansambelska igra je 

predmet, namenjen 

vsakomur, ki ga svet 

glasbe privlači. 

Učenci bodo pri 

učnih urah igrali na 

glasbila, oblikovali 

lastne spremljave, improvizirali ritmične in 

melodične vzorce.  

Predmet: ŠPORT ZA ZDRAVJE (7. - 9. R), 1 
ura/ted., enoletni predmet; ERVIN FELICIJAN 
Cilj predmeta je  skrb za skladen telesni razvoj, 

usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj ter 

razvoj gibalnih sposobnosti, razumevanje 

pozitivnih učinkov redne 

vadbe, učenci spoznajo 

pomen kakovostnega 

preživljanja prostega 

časa.  

 

 

 

Predmet: IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (7., 8., 
9. R), 1 ura/ted., enol. pred.; ERVIN FELICIJAN 

Cilji predmeta so: usvajanje in izpopolnjevanje 
tehničnega in taktičnega znanja nogometa, 
seznanjanje s teoretičnimi vsebinami (pravila, 
sistem tekmovanja …), prijetno doživljanje 
športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad …  

Predmet: ROBOTIKA V TEHNIKI (8., 9. r), 
enoletni pr., 1ura/teden, MIODRAG JEVTOVIĆ 

Pri pouku predmeta robotika v tehniki bo 
prevladovalo praktično delo. 
En del ur bo potekal v 
računalniški učilnici, drugi 
del ur pa v učilnici tehnike. 
Učenci bodo delali z 
računalniškim vmesnikom, ki 
ga bodo programirali za 

izvajanje določenih nalog. Modele naprav pa 
bomo sestavljali z zbirko Fischertechnik.  

Predmet: NEMŠČINA 1 (7.R), triletni predmet; 
2 uri/teden; TANJA BEBER 

 

Predmet: NEMŠČINA 2 (8.R), triletni predmet; 
2 uri/teden; TANJA BEBER 

 

Predmet: NEMŠČINA 3 (9.R), triletni predmet; 
2 uri/teden; TANJA BEBER 

Cilj učenja tujega jezika je razvijanje 
samozavesti, fleksibilnosti in samostojnosti ter 
vzbujanje zanimanja za druge kulture. Učenje 
se povezuje z okoljem in izkušnjami. 

Predmet: RETORIKA (9. R); enoletni predmet 
Retorika je  nauk o govorništvu, spretnosti 

govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen 

retorike je učence naučiti predvsem samostojnega, 

smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja 

stališč. 

Predmet: ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM 
OKOLJU (7.- 9.r); enoletni pred., 1ura/ted., JOŽICA 
ČUKAJNE 

Učenci spoznavajo 
življenjske potrebe živih 
bitij in tako bolje 
povežejo abiotske in 
biotske dejavnike. 
Spoznajo, da je vsako 
rušenje ravnotežja v 

naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, 
pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega 
režima… – lahko usodno za preživetje organizmov.  

Predmet: SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7.- 9.r); 
enoletni pred., 1ura/ted., JOŽICA ČUKAJNE 

Predmet in je namenjen 
učencem, ki si želijo pridobiti 
več znanja in praktičnih 
izkušenj o prehrani in 
sodobni pripravi hrane.  Je 
predmet, v katerem se tesno 
prepletata teorija in praksa. 
Učenci večino časa posvetijo 

pripravljanju hrane na zdrav način. 

Predmet: VERSTVA IN ETIKA, (7.- 9.r), triletni 
predmet, 1 ura/teden 
Pouk učencem pomaga razumeti pomen verskih in etičnih 
vprašanj ter izoblikovati osebnostni odnos do njih. 

 

  


