
Izbor neobveznih izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov in interesnih 

dejavnosti ter vpis v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo za 

šolsko leto 2023/24 

 

Neobvezne, obvezne izbirne predmete in interesne dejavnosti bodo učenci skupaj z vami starši izbirali preko 

spletnega portala Lopolis. Opis neobveznih izbirnih predmetov, obveznih izbirnih predmetov in interesnih 

dejavnosti bo na spletni strani šole in v opisu pri spletnem izboru. Prav tako boste učence vpisali v jutranje 

varstvo, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo. 

Neobvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo v 1. razredu in od 4. do 9. razreda so po zaključenem izboru 

učenčeva obveza (so del razširjenega programa) in so ocenjeni in vpisani v spričevalo in vso uradno 

dokumentacijo. V primeru premalo prijavljenih na določen neobvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal. V 

takem primeru bo pomočnik ravnateljice opravil razgovor z učencem in starši boste o novem izboru učenca 

obveščeni.  

Neobvezne izbirne predmete za učenca izberete ali ne. Ko ga izberete, je za učenca obvezen in je tudi ocenjen 

ter zapisan v spričevalo. Na neobvezne izbirne predmete učence prijavljate starši. Podrobnosti bodo 

objavljene na spletni strani. 

V 1. razredu bomo izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina (N1A) . Predlagamo vam, da se vsi učenci 

vključijo v ta predmet, ker je angleščina v 2. razredu že obvezen predmet. Če učenca ne vpišete, ima v 2. 

razredu že enoletni primanjkljaj. 

V. 4., 5. in 6. razredu učenci izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti: 

nemščina (N2N), šport (NŠP), umetnost (NUM), tehnika (NTE) in računalništvo (NRA).  

Učenec lahko izbere le enega izmed ponujenih izbirnih predmetov. 

 

V. 7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo ponujen tuj jezik (pri nas je to nemščina). 

 

Obvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo od 7. do 9. razreda, so po zaključenem izboru učenčeva obveza (so 

del obveznega programa) in so ocenjeni in vpisani v spričevalo in vso uradno dokumentacijo. Učenec mora 

obvezno izbrati dve uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa v soglasju staršev tudi 3 ure.  Učenec lahko 

uveljavlja glasbeno šolo kot nadomestilo za izbirne predmete, za kar prinese tudi ustrezno dokumentacijo. 

V primeru premalo prijavljenih na določen obvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal. Učencu bo dodeljen 

nadomestni izbirni predmet, ki ga je izbral v izboru. V kolikor se tudi nadomestni izbirni predmet ne bo izvajal, 

bo pomočnik ravnateljice opravil razgovor z učencem in starši boste o novem izboru učenca obveščeni. 

Obvezni izbirni predmeti so ocenjeni in vpisani v spričevalo. V kolikor učenec obveznih izbirnih predmetov 

ne opravi, ne more napredovati v višji razred. Seznam obveznih izbirnih predmetov in podrobnosti bodo 

objavljene na spletni strani. Na obvezne izbirne predmete boste učence prijavljali starši. 

 

Jutranje varstvo bo organizirano od 6.30 do 8.15 za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/23 vključeni v 

oddelke od 1. do 3. razreda. Prijave so možne na ure točno določene ure, in sicer 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 

7.45 in 8.00. Učenci, ki prihajajo v šolo med 8.00 in 8.10, se prijavljajo ob 8.00 (enako velja za prej naštete 

termine). Za učence vozače bo organiziran prevoz ob 7.10 in 7.50 iz Tomačevega.  

Starši vozačev, ki obiskujejo višje razrede, napišete prošnjo za vključitev učenca v jutranje varstvo. 

 

Podaljšano bivanje bo organizirano od zaključka pouka do 16.10 za učence od 1. do 5. razreda. Učenci v 

prvem razredu končajo pouk ob 12.50 in imajo 6. šolsko uro kosilo. Učenci v drugem in tretjem razredu 



končajo pouk ob 13.40 – vmesni 50-minutni OPB 5. šolsko uro je namenjen času za kosilo. Učenci v 4. in 5. 

razredu imajo kosilo 6. ali 7. šolsko uro. V 6. šolski uri se še trikrat v tednu izvajajo dejavnosti razširjenega 

programa, ki so za vpisane učence obvezni (kolesarki krožek, neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni pouk, 

dodatni pouk ...). Možni odhodi iz podaljšanega bivanja so ob 12.50, 13.40, 14.35, 15.20 in 16.10, ko se 

končajo ure. Najbolj zgoden odhod za učence 1. razreda je ob 12.50, za učence drugega in tretjega razreda ob 

13.40, za učence 4. in 5. razreda pa predlagamo, da je najzgodnejši odhod ob 14.35. Za učence vozače bo 

organiziran prevoz ob 14.30 in 15.45 iz šole. Razen učencev 1. razreda učenci lahko iz šole odhajajo sami. 

Popoldansko varstvo bo organizirano za učence od. 1. do 5. razreda od 16.10 do 17.00 v združenih skupinah. 

Interesne dejavnosti so del razširjenega programa. Izvajajo se v popoldanskem času (v času OPB in po 

pouku) in v predurah. Interesne dejavnosti niso ocenjene. V organiziranem  podaljšanem bivanju moramo po 

navodilih MIZŠ nadomestiti dve uri podaljšanega bivanja z interesnimi dejavnostmi. Nekatere interesne 

dejavnosti se izvajajo skozi celo šolsko leto in so v urniku, nekatere pa se izvajajo v strnjeni obliki in po 

dogovoru z učenci (bralne značke ...). Če bo premalo prijavljenih na interesno dejavnost, se le-ta ne bo 

izvajala. O izbranih interesnih dejavnostih, ki se bodo izvajale, boste obveščeni na majskem roditeljskem 

sestanku.  

Interesne dejavnosti se izvajajo za učence od 1. do 9. razreda. Učenec se na interesno dejavnost prijavi. 

Interesna dejavnost naj izkazuje interes učenca, in ne starša. S pogovorom in pravilnim pristopom pri prijavi 

učence učimo odgovornosti, vztrajnosti, hkrati pa jih navajamo na sprejemanje odločitev. Ko se učenec 

prijavi na interesno dejavnost, je obiskovanje le-te obvezno. Interesne dejavnosti niso ocenjene. Odločitev o 

vpisu bo za šolsko leto dokončna. Kasnejši vpisi in izpisi bodo možni le v izjemnih primerih in z opravičljivimi 

razlogi. Po 5. septembru pa spremembe za naslednje šolsko leto ne bodo več mogoče.  

Učenci ob zaključku šolskega leta dobijo potrdilo o obiskovanju interesne dejavnosti. Interesne dejavnosti, 

ki so v organizaciji in izvedbi šole, so za učence brezplačne. Starši plačate le morebitne materialne stroške.  

Posebnosti pri izvajanju interesnih dejavnosti: 

V 1. izobraževalnem obdobju (1., 2. in 3. razred) so vsi učenci, ki so vključeni v organizirano podaljšano 

bivanje, vključeni v interesne dejavnosti umetniške urice, ustvarjalne delavnice in šport je igra. S temi tremi 

interesnimi dejavnosti pokrivamo tako družboslovne, naravoslovne, tehniške in športne vsebine ter učencem 

na primeren način te vsebine tudi predstavimo. Z vključevanjem vseh učencev v ponujene interesne 

dejavnosti lahko organiziramo podaljšano bivanje v čistih skupinah in s tem učencev do 15.20 praktično ne 

mešamo. Na te interesne dejavnosti bo učence prijavila šola, lahko pa prijavo označite tudi starši. 

V 2. izobraževalnem obdobju (4. in 5. razred) boste na vse interesne dejavnosti prijavljali starši. Interesne 

dejavnosti bodo organizirane po razredih. Prijave na interesne dejavnosti bodo odprte od 29. 8. 2023 do 05. 

09. 2023 do 24.00. O prijavah na interesne dejavnosti boste predhodno obveščeni. 

 

V 2. in 3. izobraževalnem obdobju (6., 7., 8. in 9. razred) se bodo v interesne dejavnosti vpisovali učenci sami 

pri učitelju izvajalcu interesne dejavnosti, lahko pa jih prijavite tudi starši v spletni prijavi. Prijave na interesne 

dejavnosti bodo odprte od 29. 8. 2023 do 05. 09. 2023 do 24.00. O prijavah na interesne dejavnosti boste 

predhodno obveščeni. 

 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, bodo v posebni ponudbi. V ponudbi bodo zapisani 

predvideni termini in okvirna cena. Prosimo vas, da se o izboru s svojim otrokom temeljito pogovorite. Prijave 

na interesne dejavnosti bodo odprte od 29. 8. 2023 do 05. 09. 2023 do 24.00. O prijavah na interesne dejavnosti 

boste predhodno obveščeni. 

 



Spletne prijave v podaljšano bivanje in popoldansko varstvo, jutranje varstvo, neobvezne izbirne predmete ter 

obvezne izbirne predmete bodo odprte od 28. 03. 2023 od 00.00 do 05. 04. 2023 do 24.00. Navodila za prijavo 

so objavljena na spletni strani v meniju učenci. Za vse prijave uporabljate uporabniško ime in geslo starša 

in je enako kot za prijavo in odjavo prehrane. Izbor vpliva na organizacijo dela, na kvaliteto urnikov in 

razporeditev del med učitelje. Spremembe po zaključenem izboru bodo možne le z utemeljenim razlogom. 

Prijave na interesne dejavnosti bodo odprte od 29. 8. 2023 do 05. 09. 2023 do 24.00. O prijavah na interesne 

dejavnosti boste predhodno obveščeni. 

 

1. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Angleščina 2 uri tedensko v času pouka Predlagamo, da ga obiskujejo 

vsi učenci, ker je TJA v 2. 

razredu obvezen predmet. 

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času v 

OPB. 

Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko 

uro  

Izberete enega ali nobenega. 

Šah 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

 

  



2. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko 

uro. Izberete enega ali 

nobenega 

 

Izberete enega ali nobenega. Šah 

Prva pomoč 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne izberete. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

 

  



3. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Ustvarjalne delavnice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Umetniške urice Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Šport je igra Vključeni vsi učenci, ki so v 

OPB (7. šolska ura) 

Prijavite vse, ki so v tem času 

v OPB. 

Otroški pevski zbor Izvajata se istočasno 7. šolsko 

uro. Izberete enega ali 

nobenega. 

 

Izberete enega ali nobenega. Šah 

Prva pomoč 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne izberete. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

 

  



4. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete en izbirni predmet 

(lahko tudi ne izbere). Izvaja se 

v času pouka. 
Računalništvo 1 ura tedensko 

Šport 1 ura tedensko 

Tehnika 1 ura tedensko 

Umetnost (likovna) 1 ura tedensko 

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Dramski krožek Izvaja se v času OPB 1 ura 

tedensko.  

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti.  Ljudski plesi 

Šport je igra 

Mladinski pevski zbor 

Šah 

Šolski eko vrt 

Prva pomoč 

Vesela šola 

Šivanje in tkanje 

Skrivnosti Antike 

101 igra 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Prijavite. Plačilo članarine 

planinskemu društvu in 

prevoz. 

 

 

  



5. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete en izbirni predmet 

(lahko tudi ne izbere). Izvaja se 

v času pouka. 
Računalništvo 1 ura tedensko 

Šport 1 ura tedensko 

Tehnika 1 ura tedensko 

Umetnost (likovna) 1 ura tedensko 

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Kolesarski krožek (izpit) Teoretični del je obvezen za 

vse in je v urniku. 

Prijavite vse učence, 

praktičnega dela, ki ni v urniku, 

in kolesarskega izpita pa 

učenec ne opravlja na izrecno 

pisno željo starša.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Dramski krožek Izvaja se v času OPB 1 ura 

tedensko.  

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti. Ples (različne vrste plesov) 

Šport je igra 

Mladinski pevski zbor 

Šah 

Šolski eko vrt 

Prva pomoč 

Vesela šola 

Šivanje in tkanje 

Skrivnosti Antike 

Kreativne urice 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

 

  



6. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete en izbirni predmet 

(lahko tudi ne izbere). Izvaja se 

v času pouka. 
Računalništvo 1 ura tedensko 

Šport 1 ura tedensko 

Tehnika 1 ura tedensko 

Umetnost (likovna) 1 ura tedensko 

 

Obvezni izbirni predmet 

Obvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Jih ni   

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Angleški dramski krožek Izvaja se po pouku 1 ura 

tedensko. Mladinski pevski 

zbor 2 uri. 

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti. Bazični športi in ples 

Atletika 

Film in televizija 

Mladinski pevski zbor 

Šolski radio 

Geografski krožek 

Šah 

Šport je igra 

Atletika 

Vesela šola 

Skrivnosti Antike 

Likovni krožek 

Tehniški krožek 

Prva pomoč 

Eko krožek V strnjeni obliki občasno po 

dogovoru 

Izberete ali ne. 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

Robotika Izvaja se po sklopih od 

oktobra do maja v dogovoru s 

prijavljenimi učenci v daljših 

sklopih zaradi načina dela. 

Izberete ali ne.  

  



7. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja 

se v času pouka. 

 

Obvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 1 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri 

tedensko, lahko pa največ 3 

ure. Namesto obveznega 

izbirnega predmeta učenec 

lahko uveljavlja glasbeno šolo 

kot izbirni predmet. Prinese 

potrdilo o vpisu in potrdilo o 

opravljenem letniku. Glasbena 

šola mora izvajati javno 

veljavni program – vpisana je v 

razvid. 

Latinščina 1 2 uri tedensko 

Likovno snovanje 1 1 ura tedensko 

Gledališki klub 1 ura tedensko 

Filozofija za otroke – kritično 

mišljenje 

1 ura tedensko 

Verstva in etika 1 1 ura tedensko 

Obdelava gradiv les 1 ura tedensko 

Urejanje besedil (računaln.) 1 ura tedensko 

Organizmi v naravnem in 

umetnem okolju 

1 ura tedensko 

Logika 1 1 ura tedensko 

Okoljska vzgoja 1 1 ura tedensko 

Šport za sprostitev 1 ura tedensko 

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Angleški krožek Izvaja se po pouku 1 ura 

tedensko. Mladinski pevski 

zbor 2 uri. 

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti. Bazični športi in ples 

Atletika 

Novinarski krožek 

Film in televizija 

Geografski krožek 

Mladinski pevski zbor 

Šah 

Prva pomoč 

Vesela šola 

Likovni krožek – keramika, 

lutke 

Tehniški krožek 

Eko krožek  V strnjeni obliki občasno po 

dogovoru 

Izberete ali ne. 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

Robotika Izvaja se po sklopih od 

oktobra do maja v dogovoru s 

prijavljenimi učenci 

P Izberete ali ne.  

 



8. razred v šolskem letu 2023/24 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja 

se v času pouka. 

 

Obvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri 

tedensko, lahko pa največ 3 

ure. Namesto obveznega 

izbirnega predmeta učenec 

lahko uveljavlja glasbeno šolo 

kot izbirni predmet. Prinese 

potrdilo o vpisu in potrdilo o 

opravljenem letniku. Glasbena 

šola mora izvajati javno 

veljavni program – vpisana je v 

razvid. 

Likovno snovanje 2 1 ura tedensko 

Latinščina 2 1 ura tedensko 

Turistična vzgoja 1 ura tedensko 

Verstva in etika 2 1 ura tedensko 

Obdelava gradiv umetne snovi 1 ura tedensko 

Multimedija (računalništvo) 1 ura tedensko 

Poskusi v kemiji 1 ura tedensko 

Sodobna priprava hrane 1 ura tedensko 

Šport za zdravje 1 ura tedensko 

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Kritično razmišljanje in 

debatiranje 

Izvaja se po pouku 1 ura 

tedensko. Mladinski pevski 

zbor 2 uri. 

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti. 

Bazični športi in ples 

Atletika 

Film in televizija 

Biološki krožek 

Mladinski pevski zbor 

Geografski krožek 

Šah 

Impro gledališče 

Prva pomoč 

Vesela šola 

Likovni krožek 

Tehniški krožek 

Eko krožek V strnjeni obliki občasno po 

dogovoru 

Izberete ali ne. 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

  



9. razred v šolskem letu 2023/24 

 

Neobvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 2 uri tedensko Izberete ali ne izberete. Izvaja 

se v času pouka. 

 

Obvezni izbirni predmet 

Neobvezni izbirni predmet Izvajanje Opombe 

Nemščina 3 2 uri tedensko Učenec obvezno izbere 2 uri 

tedensko, lahko pa največ 3 

ure. Namesto obveznega 

izbirnega predmeta učenec 

lahko uveljavlja glasbeno šolo 

kot izbirni predmet. Prinese 

potrdilo o vpisu in potrdilo o 

opravljenem letniku. Glasbena 

šola mora izvajati javno 

veljavni program – vpisana je v 

razvid. 

Likovno snovanje 3 1 ura tedensko 

Latinščina 2 1 ura tedensko 

Retorika 1 ura tedensko 

Verstva in etika 3 1 ura tedensko 

Obdelava gradiv kovine 1 ura tedensko 

Računalniška omrežja 1 ura tedensko 

Kemija v življenju 1 ura tedensko 

Načini prehranjevanja 1 ura tedensko 

Izbrani šport odbojka 1 ura tedensko 

Izbrani šport nogomet 1 ura tedensko 

 

Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti Izvajanje Opombe 

Šolska skupnost učencev Izvaja se občasno v dogovoru z 

učenci. 

Ne prijavljate, obiskujejo jo 

izvoljeni predstavniki učencev.  

Bralna značka Izvaja se v dogovoru z učenci. Izberete ali ne. 

Angleška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Nemška bralna značka Izvaja se v času pouka. Izberete ali ne. 

Bazični športi in ples Izvaja se po pouku 1 ura 

tedensko. Mladinski pevski 

zbor 2 uri. 

Iz tega sklopa lahko prijavite 

največ 2 interesni dejavnosti. Atletika 

Film in televizija 

Biološki krožek 

Geografski krožek 

Mladinski pevski zbor 

Šah 

Impro gledališče 

Prva pomoč 

Vesela šola 

Likovni krožek – keramika, 

lutke 

Tehniški krožek 

Kritično razmišljanje in 

debatiranje 

  

Eko krožek V strnjeni obliki občasno po 

dogovoru 

Izberete ali ne. 

Planinski krožek 10 planinskih izletov ob 

sobotah – vsak mesec eden. 

Izberete ali ne. Plačilo 

članarine planinskemu društvu 

in prevoz. 

 


