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Starši/skrbniki, učenke/učenci  

8. razreda v šolskem letu 2023/2024 

 

 

 

Zadeva:  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - IZBIRNI POSTOPEK v šolskem letu 2023/2024 

 

 

Spoštovani starši/skrbniki, učenke in učenci, 

obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. 
in 9. razred. Obvezni izbirni predmeti spodbujajo razvoj individualnih značilnosti in interesov učenk in 
učencev. So priložnost, da učenke/učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoja močna področja.  
V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenke/učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka obveznih 
izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.  
 

Ponudba obveznih izbirnih predmetov (priloga 1) 

 pouk izbirnih predmetov naravoslovno-tehničnega in družboslovno-humanističnega sklopa se 
izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko 
(dve uri pouka), 

 učenke/učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5, 
 učenka/učenec, ki si je izbral izbirni predmet - tuj jezik, lahko v soglasju s starši izbere še en enourni 

predmet, če to želi, 
 v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učenk/učencev, se predmet 

ne bo izvajal. Učenke/učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim 
predmetom glede na izbiro, ki jo bodo naredili v eAsistentu, zato je zelo pomemben vrstni red izbire.  
 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih 

Učenka/učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen izbire 

izbirnih predmetov, ali pa izbere le en izbirni predmet v obsegu ene ure tedensko. V tem primeru starši na 

prijavnici označijo, da bodo uveljavljali delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov 

in najkasneje do 29. 9. 2023 pomočnici ravnatelja oddajo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za šolsko leto 

2023/2024. 

Zamenjava izbirnega predmeta 

Učenke/učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava 
izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta. Prestop je možen le, če ne 
pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Učenka/učenec lahko zamenja izbirni predmet, vendar le 
v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom 
učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom 
staršev/skrbnikov učenka/učenec dostavi pomočnici ravnatelja najkasneje do 29. 9. 2023. 

 
Vsebinske predstavitve izbirnih predmetov si lahko ogledate (NOVO) in preberete na spletni strani 
šole www.osvsmuc.si. Izvajalci bodo učenkam/učencem izbirne predmete predstavili tudi v okviru pouka.  
 
Prijavo k izbirnim predmetom opravite v programu  eAsistent za starše (navodila so na koncu dopisa). 
Izbirni postopek bo v eAsistentu omogočen od 15. do 24. 3. 2023. Za izvedbo izbirnega postopka mora 
imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent. 

http://www.osvsmuc.si/obvezni-izbirni-predmeti-v-sol-letu-2023-24/


  
 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Leo Kozel na elektronski naslov 

lea.kozel@osvsmuc.si 

Za tehnično podporo se lahko obrnete na računalnikarja Gorazda Novaka na elektronski naslov 

gorazd.novak@osvsmuc.si 

 

Ponudba izbirnih predmetov za učence 8. razreda: 

Predlog ponudbe - 8. razred  Št. ur Predlog izvajalca 

Tuj jezik – Španščina 2 ŠI2 2 Maša Avsenak Zobec 

Šport za zdravje ŠSP 1 Aktiv ŠPO 

Ples 2 PL2 1 Niki Antolović Seyfert 

Likovno snovanje 2  LS2 1 Klarisa Hrvatin 

Srečanje s kulturami in načini življenja 2 SSK2 1 Aleksandra Šumanova 

Multimedija  MME 1 Gorazd Novak 

Filmska vzgoja 2  FV2 1 Klarisa Hrvatin 

Rastline in človek RIČ 1 Tea Lipičar 

Vzgoja za medije - Radio RAD 1 Deana Protner 

Šolsko novinarstvo ŠNO 1 Bojana Žižek 

Verstva in etika 2 VE2 1 Aleksandra Šumanova 

 

Ponudba skupnih izbirnih predmetov za učence od 7. do 9. razreda: 

Predlog ponudbe - Skupni predmeti  St. ur Predlog izvajalca  

Francoščina 1, 2, 3 FI1, 2, 3 2 Maša Avsenak Zobec  

 

Navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov preko portala eAsistent za starše/skrbnike 

 

V sredo, 15. 3. 2023 se bo na portalu eAsistent za starše odprl sklop »Izbirni predmeti«. Starši/skrbniki 

razporedijo vse ponujene/razpisane predmete. Tisti na vrhu so najpomembnejši, ostale (rezerve) bomo 

upoštevali v primeru, če se za prvo-izbrane ne bo odločilo zadostno število učenk/učencev. Na portalu so 

napisna navodila za razporejanje predmetov. Prosimo vas, da se podrobno seznanite z navodili v 

eAsistentu, ki vas bo vodil skozi postopek prijave. 

Navodila si lahko ogledate in jim prisluhnete na povezavi.  

 
 
        Lea Kozel                                                                                                      Anton Baloh, prof. 
pomočnica ravnatelja                                                                                                   ravnatelj 
                                                                                                                    Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 
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