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I. PRIJAVNICA: OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - Šolsko leto 2016/17 - 9. razred  
 
 
Ime in priimek učenca: ______________________________________   Razred: 9.______ 
 
Ponujeni obvezni izbirni predmeti (opis je dostopen na šolski oglasni deski in šolski spletni strani): 
 

1. Francoščina 3 2 uri tedensko 
2. Glasbena dela 1 ura tedensko 
3. Gledališki klub 1 ura tedensko 

4. Informacijsko opismenjevanje 1 ura tedensko 

5. Likovno snovanje 3 1 ura tedensko 

6. Multimedija 1 ura tedensko 

7. Načini prehranjevanja 1 ura tedensko 

8. Nemščina 3 2 uri tedensko 

9. Obdelava gradiv: kovine 1 ura tedensko 

10. Obdelava gradiv: les 1 ura tedensko 

11. Obdelava gradiv: umetne snovi 1 ura tedensko 

12. Ples 1 ura tedensko 

13. Poskusi v kemiji 1 ura tedensko 

14. Računalniška omrežja 1 ura tedensko 

15. Rastline in človek 1 ura tedensko 

16. Retorika 1 ura tedensko 

17. Sodobna priprava hrane 1 ura tedensko 

18. Sonce, Luna in Zemlja 1 ura tedensko 

19. Šolsko novinarstvo 1 ura tedensko 

20. Šport za zdravje 1 ura tedensko 

21. Verstva in etika 1 1 ura tedensko 

22. Vzgoja za medije: radio 1 ura tedensko 

 
Učenec mora izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 

 
V šolskem letu 2016/17 želim obiskovati naslednje obvezne izbirne predmete: 

 
1. ______________________________________________ 

 
2. ______________________________________________ 

 
3. ______________________________________________ 

 
4. Uveljavljal bom glasbeno šolo:        1 ura        2 uri     (ustrezno obkroži),  

PRILOGA: Vloga za oprostitev sodelovanja (obrazec je dostopen na šolski spletni strani in pri svetovalni službi). 
 
      Če bo premalo prijavljenih kandidatov za izbrani izbirni predmet, želim obiskovati: _____________________. 
 
 

II. PRIJAVNICA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - Šolsko leto 2016/17 
 
 Ponujeni neobvezni izbirni predmeti: 

 
 

Učenec lahko  izbere največ  2 uri tedensko neobveznega izbirnega predmeta, ni pa nujno. 
 

V šolskem letu 2016/17   

    a)   želim obiskovati naslednji neobvezni izbirni predmet :      _____________________________________,   

              predmet sem že obiskoval       DA      NE     (ustrezno obkroži)  

 
    b)   ne bom obiskoval neobveznega izbirnega predmeta. 
 
 
Krško, __________           Podpis učenca: _____________________          Podpis staršev:____________________ 

1. Neobvezni izbirni predmet - francoščina 2 uri tedensko 

2. Neobvezni izbirni predmet - nemščina 2 uri tedensko 


