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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V TRETJEM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU – ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Zloženka je namenjena predstavitvi ponujenih obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. 
 
1 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Učenci 7., 8. in 9. razreda izbirajo med ponujenimi obveznimi izbirnimi predmeti v obsegu 2 (dveh) ur 
tedensko, s soglasjem staršev lahko tudi 3 (tri) ure tedensko. Učenkam in učencem ponujajo obvezni izbirni 
predmeti možnost, da poiščejo svoje močne točke in uresničijo lastne interese.  
Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje obveznih izbirnih predmetov 
se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne 
ocene pri vseh predmetih, tudi pri obveznih izbirnih.  
Izbira obveznih izbirnih predmetov bo za prihodnje šolsko leto potekala prek prijavnih obrazcev, ki so bili 
učencem razdeljeni skupaj s to zloženko, ali v elektronski obliki za starše, ki uporabljajo katerikoli paket 
storitve eAsistent za starše med 10. in 15. aprilom 2019. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine obveznih 
izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo 
prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole. Do konca aprila 2019 bodo učenci in starši obveščeni o izbranih obveznih izbirnih predmetih, 
ki jih lahko do konca junija zamenjajo brez omejitev, v septembru pa svojo odločitev lahko spremenijo le, če 
je v želeni skupini še prostor in ne posegajo v že obstoječi urnik. 
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so obiskovanja obveznih izbirnih 
predmetov lahko oproščeni v celoti ali le v obsegu 1 (ene) ure tedensko. V tem primeru morajo starši po 
junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji 
priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali 
želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z 
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, 
ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.  
 
2 PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 
V šolskem letu 2019/2020 ponujamo 18 različnih obveznih izbirnih predmetov. 
 
4.1 NEMŠČINA, 7., 8. ali 9. razred, učitelj: Mito Kristan 
Nemščina je v osnovni šoli triletni obvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Gre za osnovni tečaj, 
kjer učenci sistematično osvajajo jezikovne prvine, jih redno utrjujejo in nadgrajujejo. Učenci, ki uspešno 
zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v 
gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.  
 
 

mailto:os.preserje@guest.arnes.si
http://www.ospreserje.si/


Obvezni izbirni predmeti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju – šolsko leto 2019/2020  

4.2 VERSTVA IN ETIKA, 7., 8. ali 9. razred, učiteljica: Maja Rabič 
Okvirna kategorija obravnave v sklopu Verstva in etika I je svet, v katerem živimo,  s svojo raznolikostjo. 
Vodilni motiv pri obravnavi verstev je priprava učencev, da bodo lahko dojemali raznolikosti verstev kot 
sestavine raznolikosti sveta. Učenci se seznanijo s tremi največjimi verstvi, in sicer s krščanstvom, islamom in 
budizmom.  
 
4.3 RETORIKA, 9. razred, učiteljica: Romana Skubic 
Retorika je obvezni izbirni predmet, ki ga lahko izberejo učenci v 9. razredu. Namen in cilj retorike je analiza  
ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih 
človekovega življenja.  
Poučevanje retorike v devetem razredu nauči učence in učenke samostojnega, koherentnega in kritičnega 
oblikovanja ter izražanja stališč  pri drugih predmetih ter na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega 
življenja.  
 
4.4 TURISTIČNA VZGOJA, 7., 8. ali 9. razred, učitelj: Damjan Snoj 
Turistična vzgoja je predmet, namenjen spoznavanju hitro razvijajoče se gospodarske panoge – turizma, ki 
prinaša vedno večje dohodke in številne možnosti za zaposlitev. Učenci spoznajo in se preizkusijo v različnih 
turističnih poklicih, spoznajo osnovne pojme o turizmu ter turistični bonton. Delo poteka v učilnici in na 
terenu, v okviru le-tega se bomo povezali z lokalnim čebelarjem ter preverili, kako lahko to in podobne 
dejavnosti vključimo v turistično ponudbo domačega kraja. Če bo mogoče, bomo izvedli tudi strokovno 
ekskurzijo, v okviru katere bomo obiskali eno slovensko turistično zanimivost, ki je v okviru pouka drugače ne 
obiščemo. Učenci lahko predmet izberejo enkrat, v kateremkoli razredu, priporočljivo je, da to storijo v 7. 
Stroški, povezani z izvedbo predmeta, so do 40 EUR, kar je odvisno od števila prijavljenih učencev in 
posledično cene prevoza. 
 
4.5 GEOGRAFIJA – ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, 8. razred, učitelj: Damjan Snoj 
V 8. razredu učenci pri izbirnem predmetu na različne načine spoznavajo življenje človeka v različnih 
življenjskih okoljih. S pomočjo izdelave plakatov, dramatizacije, pokušine značilnih jedi … bomo spoznali, kako 
žive ljudje v tropskem, polarnem, puščavskem … svetu. Delo poteka v učilnici in na terenu. Če bo mogoče, 
bomo izvedli tudi strokovno ekskurzijo, v okviru katere bomo obiskali eno slovensko turistično zanimivost, ki 
je v okviru pouka drugače ne obiščemo. 
Stroški, povezani z izvedbo predmeta, so do 40 EUR, kar je odvisno od števila prijavljenih učencev in 
posledično cene prevoza. 
 
4.6 GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA, 9. razred, učitelj: Damjan Snoj 
Učenci raziskujejo domači kraj z različnih vidikov, od naravno-geografskih značilnosti do zgodovine, 
gospodarstva, prebivalstva … Večino dela opravijo prek spletne učilnice, na terenu.  Če bo mogoče, bomo 
izvedli tudi strokovno ekskurzijo, v okviru katere bomo obiskali eno slovensko turistično zanimivost, ki je v 
okviru pouka drugače ne obiščemo. 
Stroški, povezani z izvedbo predmeta, so do 40 EUR, kar je odvisno od števila prijavljenih učencev in 
posledično cene prevoza. 
 
4.7 ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA, 7. ali 8. razred, učitelj: Damjan Snoj 
Obvezni izbirni predmet s področja zgodovine, namenjen učencem 7. in 8. razreda, ponuja možnost spoznati 
lokalno zgodovino. V prihajajočem šolskem letu se bomo najbolj posvetili dogodkom, povezanim s prvo 
svetovno vojno in zgodovino železnice. Učenci bodo raziskovali samostojno, delali na terenu ter ob koncu 
pripravili razstavo in prireditev za sošolce, starše in lokalno skupnost. Nadgradili bomo tudi delo, ki smo ga 
začeli v 6. razredu, in se poskusili povezati s šolo v tujini v okviru mednarodnega projekta. 
 
4.8 LIKOVNO SNOVANJE, 7., 8. ali 9. razred, učitelj: Gregor Smole  
Pri predmetu likovno snovanje se bodo učenci ukvarjali s slikarstvom in kiparstvom ter spoznavali arhitekturo. 
Ustvarjali bodo v prijetnem in sproščenem vzdušju ter pozabili na svoje vsakdanje šolske skrbi. Preko 
slikovnega gradiva bodo potovali skozi umetnostno-zgodovinska obdobja in si ogledali največje likovne 
umetnine, ki so zaznamovale človeštvo.  
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Predmet je triletni, zato lahko učenci vsako naslednje leto nadaljujejo s svojim delom, in sicer v okviru 
likovnega snovanja I , II, III. 
 
4.9 ANSAMBELSKA IGRA, 7., 8. ali 9. razred; učitelj: Simon Šubic 
Obvezni izbirni predmet s področja glasbene umetnosti se bo izvajal z Orffovimi in/ali z drugimi inštrumenti, 
ki jih bodo prinesli učenci. Ker v šolskem okolišu ni strokovno organiziranega glasbenega šolstva, bi ta izbirni 
predmet zelo obogatil glasbeno dejavnost. Učenci bodo spoznavali osnove inštrumentalnega izvajanja in 
branja glasbenih zapisov. Ansambel se bo pri določenih projektih povezoval tudi s pevskim zborom. 
 
4.10 GLASBENA DELA, 8. ali 9. razred; učitelj: Simon Šubic 
Poudarek pri predmetu bo na aktivni recepciji in seznanjanju z umetniško literaturo ter na vzgoji poslušalcev 
in obiskovalcev glasbenih prireditev. Predvideno je obiskovanje kakovostnih glasbenih prireditev. 
 
4.11 OBDELAVA GRADIV: LES, 7., 8. ali 9. razred; učiteljica: Špela Jazbar 
Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični obvezni izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo 
radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. Vsebinsko se predmet 
navezuje na obvezni predmet tehnika in tehnologija, zato se izdeluje izključno samo izdelke. Torej, predmet 
zajema poznavanje, analizo in uporabo gradiv in strojev, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje 
oziroma uporablja. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je les, ki ga lahko kombiniramo z drugimi gradivi. 
Pouk poteka v šolski delavnici. Vsak učenec sam, s pomočjo strojev in naprav, izdela več uporabnih izdelkov, 
ki jih po ocenjevanju odnese domov. Predviden strošek materiala za celotno obdobje izvajanja predmeta 
znaša maksimalno 10 EUR na učenca. Predmet priporočam vsem učenkam in učencem, ki imajo veselje do 
praktičnega dela, do izdelovanja lastnih izdelkov iz različnih materialov in si želijo razvijati ročne spretnosti. 
 
4.12 OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI, 7., 8. ali 9. razred; učiteljica: Špela Jazbar 
Izbirni predmet omogoča učencem poglobitev znanj s področja tehnike in tehnologije. Daje jim nova 
spoznanja o tehnoloških lastnostih umetnih snovi ter praktična znanja pri izdelavi izdelkov. Vsebinsko se 
program veže na predmet tehnike in tehnologije in je prilagojen otrokovim sposobnostim. Izdelovali bomo 
izdelke po lastni zamisli in po načrtih. Ob izbiri ustreznega gradiva, ob načrtovanju in izdelavi izdelka, bomo 
spoznali lastnosti gradiva, obdelovalne postopke ter ustrezna orodja. Obdelovali bomo umetne snovi v 
kombinaciji z drugimi gradivi. Pri izbirnem predmetu prevladuje praktično delo in delo v manjših skupinah. 
Pozornost namenimo tudi medsebojni pomoči, predvsem pri različnih obdelovalnih postopkih. Predviden 
strošek materiala za celotno obdobje izvajanja predmeta bo znašal maksimalno 10 EUR na učenca. Predmet 
priporočam vsem učenkam in učencem, ki imajo veselje do praktičnega dela, do izdelovanja lastnih izdelkov 
iz različnih materialov in si želijo razvijati svoje ročne spretnosti. 
 
4.13 SLOVENŠČINA - LITERARNI KLUB, 7., 8. ali 9. razred; učiteljica: Romana Skubic 
Izbirni predmet literarni klub je nadgradnja predmeta slovenščina. Zajema dve področji: (interpretativno) 
branje in ustvarjanje literarnih del. Učenci bodo pri predmetu spoznavali raznovrstna slovenska in svetovna 
literarna dela, ob tem krepili pozitiven odnos do književnosti in se o svojem literarnem doživljanju ustno in 
pisno izražali. Literatura učencem pomaga pri osebnostnem razvoju, širjenju obzorij in izpovedovanju svojih 
domišljijskih svetov. Literarna dela, ki bodo nastala pri izbirnem predmetu, bodo učenci lahko objavili v 
šolskem literarnem glasilu. S svojimi deli se bodo lahko tudi prijavili na kakšnega od slovenskih literarnih 
natečajev in obiskali njihovo zaključno prireditev. 
 
4.14 ŠPORT ZA SPROSTITEV, 7. razred; učitelj: Janez Počkaj 
Pri programu šport za sprostitev bomo ponudili sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti 

okolja in na različnosti v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim 

potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni 

značaj športa.  

Predmet je namenjen vsem in bo realiziran v okviru rednih tedenskih ur, na taboru CŠOD in na obiskih 

športnih prireditev. 

Stroški: tabor, obiski različnih športnih dogodkov (ogled in sodelovanje na športnih prireditvah).  
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4.15 ŠPORT ZA ZDRAVJE, 8. razred; učitelj: Janez Počkaj 
Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko 

vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, športne igre…). Vsebine in 

izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, 

razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v 

prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Predmet je namenjen vsem in bo 

realiziran v okviru rednih tedenskih ur in z obiskih športnih prireditev.  

Stroški: obiski različnih športnih prireditev 

 

4.16 IZBRANI ŠPORT, 9. razred; učitelj: Janez Počkaj 
Izvajalo se bo urjenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov igre 6:6. Igra odbojke kot nadgradnja 

rednih ur je namenjena vsem učencem in bo realizirana v okviru rednih tedenskih ur ter na obiskih športnih 

prireditev. 

Stroški: obiski športnih prireditev 

4.17 MULTIMEDIJA, 7., 8. ali 9. razred; učitelj: Mitja Zotti 
Pri tem izbirnem predmetu se bo učenec naučil in spoznal, kaj je multimedija, obdelava fotografij s slikarskimi 
programi, delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint, delo v PowerPointu na 
profesionalnih predlogah, delo v Prezi-ju (omogoča izdelavo osupljivih prezentacij), priprava slikovnih in 
zvočnih podatkov in učinkovitega združevanja le-teh z besedilom v računalniško predstavitev, priprava 
računalniške predstavitve, priprava ppt-animacije.  
Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri 
drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.  
 
4.18 SODOBNA PRIPRAVA HRANE, 7. razred; učitelj: Maja Zidar 
Učenci se pri predmetu seznanijo s priporočili zdrave prehrane, spoznavajo tehnološke postopke priprave 

jedi, ovrednotijo prehranske navade in spoznavajo gastronomsko kulinarična  načela pri priprave hrane.  

Predmet se bo izvajal v sklopih po 2 uri. 

3 IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
Učenci morajo razredniku vrniti izpolnjeno in podpisano prijavnico najkasneje v petek, 19. aprila 2019.  
Prijavnico lahko izpolnite ročno ali pa jo, če uporabljate storitev eAsistent, natisnete in jo podpišete. Izbiro v 
programu eAsistent opravite najkasneje do 15. aprila 2019, kasneje računalniški izbor ne bo več mogoč.  
Na prijavnici obvezno označite, koliko ur izbirnih predmetov bo učenec/učenka obiskoval/a. 
Izberite (rangirajte) vse ponujene izbirne predmete, saj bo računalnik v primeru, da se kateri od ponujenih 
izbirnih predmetov ne bo izvajal, otrok pa ga je navedel kot 1. ali 2. izbiro, otroka uvrstil k naslednjemu 
izbranemu izbirnemu predmetu. Bodite pozorni na to, da učenec izbirnega predmeta, ki ga je obiskoval v 
preteklih letih, ne more ponovno izbrati, razen v primeru triletnih izbirnih predmetov. Pri izbiri označite, če 
bo otrok obiskoval več kot 2 uri izbirnih predmetov, saj drugače prijava k tretjemu predmetu ne bo 
upoštevana. 
Če bo otrok obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, vseeno vrnite prazno prijavnico, na katero 
napišite, da bo otrok uveljavljal delno (1 uro) ali popolno (2 uri) oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih 
predmetov. 
 
 

Zloženko so sooblikovali učitelji obveznih izbirnih predmetov. 
Zloženko je uredil Damjan Snoj. 

Zloženko je lektorirala Metka Valenčič. 
Preserje, april 2019. 


