
 
Številka: 6003-165/2023 
Datum: 20. 2. 2023 
 

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V TRETJEM TRILETJU 
 
 
Spoštovani starši, skrbniki, učenke in učenci! 
 
od 21. 2. do 2. 3. 2023 bomo zbirali prijave na OBVEZNE izbirne predmete za učence od 7. do 9. 
razreda in na NEOBVEZNE izbirne predmete za učence od 4.– 9. razredu za šolsko leto 2023/2024.  

 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg predmetov, ki so obvezni za vse, tudi izbirne predmete. Obvezni 
izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom. Ocenijo se  s 
številčno oceno. Jeziki se izvajajo dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro na teden. 
 
Učenke in učenci izbirajo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem 
soglašajo starši.  
 
Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so 
enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more 
izbrati. 
 
Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2023/2024, so predstavljeni v Vodniku po izbirnih 
predmetih na spletni strani šole. Med njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki 
izražajo njegov interes. Izbiro sporoči na priloženem vprašalniku. 
 
Izpolnjen vprašalnik naj učenec odda razredniku najkasneje do petka, 3. marca 2023. 
 
Starši boste izbiro obveznih izbirnih predmetov opravili sami preko eAsistenta.  
 
Navodila za dostop in rangiranje, so natisnjena na hrbtni strani tega obvestila, videovodič pa najdete 
tudi na spletni strani šole. Vaš otrok naj kljub temu, da boste izbiro  želenih izbirnih predmetov opravili 
doma, izpolnjeno prijavnico odda razredniku.  
 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Učencem tretjega triletja bo šola ponudila neobvezna izbirna predmeta francoščina in nemščina. To 
pomeni, da bodo učenci poleg obveznih izbirnih predmetov lahko (neobvezno) izbrali še 2 
dodatni uri pouka tedensko. 

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se 
znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. 

 
ZA UČENCE, KI OBISKUJEJO GLASBENO ŠOLO 
 
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog 
staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja 
pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Dobite jo na spletni strani šole. Vlogo posredujete po 
junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega 
otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedite, ali želite, da je učenec oproščen 
pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo 
naknadno v avgustu, starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta. 
 
  
NAVODILA ZA DOSTOP IN RANGIRANJE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
 
V času od 21. 2. do 2. 3. 2023 boste starši ob prijavi v eAsistenta videli obvestilo kot je prikazano na spodnji 

sliki.  

 
 

Po kliku na gumb »Izberi predmete« se vam bo odprlo navodilo, kako uredite predmete in oddate 
prijavo.  
 
Pomembno je, da na prva mesta vnesete tiste predmete, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval in nato še 
rezervne predmete za primere, da se želeni predmeti ne bodo izvajali.  
 
Starši imate na portalu napisana navodila za urejanje, ki so videti tako;  
 

 
Ko boste starši enkrat opravili razvrstitev predmetov, boste povezavo do izbirnih predmetov našli na 
desni strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem. Obvestila ne boste več videli kot na prvi sliki. 
 
S spoštovanjem, 
                                        Ingrid Poropat, prof. 
                 ravnateljica 
                                                                                   Osnovne šole Koper 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PREDLAGANI IZBIRNI PREDMETI ZA  9. RAZRED ZA  ŠOLSKO  LETO  2023/2024: 
 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI 
SKLOP 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP   

TRILETNI PREDMETI TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI 

Drugi tuji jezik-Francoščina I, II, III         Marijana MILJANČIČ              
                                                                                   RUTER 

ŠAH  
  Šah 1 – Šahovske osnove      
  Šah 2 – Šahovsko kombiniranje   
  Šah 3 – Šahovske strategije                               Ervin PREGELJ                                                                                                                                                                                                                                   

Drugi tuji jezik-Nemščina I, II, III         Polona MIHALIČ BIRSA,                     
                                                                       Mojca ŽVOKELJ                                                                                                                                              
                                                            

ENOLETNI PREDMETI 

Drugi tuji jezik – Španščina I, II, III                       Maja KLARIČ 
                                                                             

Biologija – Organizmi v naravi in umetnem okolju            
                                                                            Martina MATEŠIČ 

TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI Biologija – Rastline in človek                              Martina MATEŠIČ                                                          

Etnologija-kulturna dediščina in načini življenja 
Sandra SANDIĆ 

Matematična delavnica 9                                          Novi Izvajalec 

Filmska vzgoja                                                     Jana SAMSA          Obdelava gradiv – Les                                            Matic KRAPEŽ 

Filozofija za otroke-Jaz in drugi                Bojana RESANOVIČ                            Obdelava gradiv – Umetne snovi                            Matic KRAPEŽ 

Slovenski znakovni jezik                                     Jure ŠKAPIN  Obdelava gradiv – Kovine                                 Davide ERNESTINI         

Verstva in etika I                                              Sandra SANDIĆ Okoljska vzgoja                                                 Alen STOJČEVSKI 

ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA RAZRED 
Poskusi v kemiji                                                 
                                                                                Vesna HRIBAR 

Likovno snovanje III                                              Sara ČELEŠ 
Kemija v življenju                                                                                        
                                                                                Vesna HRIBAR 

Geografija  
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja    
                                                                    Alen STOJČEVSKI 

Kemija v okolju 
                                                                                Vesna HRIBAR 

Retorika                                                                Jana SAMSA Prehrana – Sodobna priprava hrane                     Metka BENEDIK                                                            

ENOLETNI PREDMETI Računalništvo – Urejanje besedil                           Roman STARIN 

Plesne dejavnosti – Ples                                Nastja MATEŠIČ Računalništvo – Multimedija                                   Roman STARIN 

Plesne dejavnosti – Starinski in družabni plesi       
                                                                        Nastja MATEŠIČ 

Računalništvo – Računalniška omrežja                 Roman STARIN 

Slovenščina – Gledališki klub                                                                                
                                                  Vanja KLANČNIK KIŠASONDI 

Šport – Šport za sprostitev                           Tatjana LAKOŠELJAC 
                                                                              Ingrid KODARIN, 
                                                                            Nastja MATEŠIČ,                        
                                                            Nina OBERSTAR HORVAT,                 
                                                                            Walter VATOVEC  

Slovenščina – Literarni klub       
Vanja KLANČNIK KIŠASONDI 

Slovenščina – Šolsko novinarstvo                      Maja KLARIČ                                                                              ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA RAZRED 

Turistična vzgoja                                             Sandra SANDIĆ       Prehrana – Načini prehranjevanja                         Metka BENEDIK 

Vzgoja za medije – Radio                                     Jana SAMSA  

 
Vzgoja za medije – Televizija                          Tamara VOMER 



 

 

 

 

VPRAŠALNIK O IZBIRI OBVEZNIH  IZBIRNIH  PREDMETOV  ZA  9. RAZRED ZA  ŠOL.  LETO  2023/2024 

 

Učenec: ___________________________                                                                                     Razred: _______ 
                                  Ime in priimek 

 
 

GLASBENA ŠOLA 

 
Ali boste oddali vlogo, da bo vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, ker obiskuje glasbeno 
šolo? 
 
 
 
 

NAČIN IZPOLNJEVANJA 

 
 Izbiro obveznih izbirnih predmetov opravite sami preko programa eAsistent.  

 Učenec razredniku odda izpolnjeno prijavnico, kjer navede koliko ur izbirnih predmetov 
bo obiskoval tedensko ter zapiše, katere predmete želi obiskovati. 

 
 

1. Obkrožite število skupnih ur izbirnih predmetov na teden, ki jih bo učenec obiskoval. 
 

A)  dve uri                                                                      B) tri ure 
 
Podpis starša, da soglaša, da ima otrok tri ure izbirnih predmetov: 
 
___________________________________ 
 

2. V spodnjo tabelo vpišete 5 predmetov, ki bi jih vaš otrok rad obiskoval.  
 
Na prvo mesto vpišite predmet, ki bi ga najraje obiskoval, na zadnje mesto pa predmet, ki bi ga najmanj rad obiskoval. Iz takega izbora je 
razvidno, katera dva predmeta sta učenčev osnovni izbor in kateri predmeti predstavljajo rezervni izbor. 

 

1. predmet  

2. predmet  

3. predmet  

4. predmet  

5. predmet  

 
O izbiri vas bomo obvestili do 15. maja 2023. V kolikor se izbrani izbirni predmeti ne bodo izvajali, bomo 
usklajevanje interesov in možnosti urejali individualno. 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

3. Ustrezno obkroži: 
 
a) v šolskem letu 2023/2024 bom obiskoval/a neobvezni izbirni predmet  ______________________, 

b) v šolskem letu 2023/2024 neobveznega izbirnega predmeta ne bom obiskoval/a. 

 

Datum: ___________________    Podpis učenca: __________________ 
 

Podpis staršev: __________________ 

DA NE 


