
 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica 
Trg svobode 42 
8290 Sevnica 

IME IN PRIIMEK učenca_ke: 
 
_______________________ 
 
Razred: ________ 

Prijava izbirnih predmetov za leto 2022/2023 za 7. razred 

NAVODILA:  
Pozdravljeni, 
ker je od števila prijav odvisno, kateri predmeti se bo izvajali in kateri ne, je potrebno razvrstiti 
predmete iz spodnjega seznama po prednostni lestvici. Prosimo vas, da v spodnjem seznamu 
razvrstite izbirne predmete po vrstnem redu. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih 
vaš otrok najraje obiskoval. 
Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji 
zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal. 
Priporočamo, da rangirate vsaj 6 predmetov iz seznama. 
V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se s tem strinjate, ali če 
bo vaš otrok oproščen obiskovanja (delno ali v celoti), označite ustrezno možnost na desni 
strani. Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja izbirnih predmetov posredujte na šolo. 
V pomoč pri izbiri predmetov naj vam bodo datoteke na šolski spletni strani. 
 V kolikor imate vprašanje, mi prosim pišite na e-poštni naslov:  
slovenko.podrzaj@ossevnica.si   ali  pokličite na tel. št.: 040 170 595 

 

Ponujeni izbirni predmeti: 
 
Daljnogledi in planeti (IP-DIP_1 ura);   Filmska vzgoja 1 (IP-FILM1-1 ura)  
Gledališki klub (IP-GKL-1 ura);    Hrvaščina 1 (IP-HI1-2 uri)  
Likovno snovanje I (IP-LS1-1 ura)    Literarni klub (IP-LIK-1 ura)  
Logika I (IP-LOG1-1 ura)     Matematične delavnice 7 (IP-MD7-1 ura)  
Nemščina 1 (IP-NI1-2 uri)     Obdelava gradiv - Kovine (IP-OGK-1 ura)  
Obdelava gradiv - Les (IP-OGL-1 ura)   Obdelava gradiv - Umetne snovi (IP-OGU-1 ura)  
Ples (IP-PLE-1 ura)                                              Računalništvo Multimedija (IP-MME) (1 ura) 
Računalništvo Računalniška omrežja (IP-ROM-1 ura); Računalništvo Urejanje besedil (IP-UBE-1 ura) 
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT-1 ura)  Sodobna priprava hrane (IP-SPH-1 ura)  
Sonce, Luna, Zemlja (IP-SLZ-1 ura)   Šport za zdravje (IŠ-ŠZZ-1 ura)  
Verstva in etika I (IP-VE1-1 ura)  
 
Svojo izbiro označi s križcem X: 
 

Učenec NE želi obiskovati izbirnih predmetov (obe uri oproščeni, ker obiskuje glasbeno šolo) 

Učenec želi obiskovati 1 uro izbirnih predmetov (ena ura oproščena, ker obiskuje glasbeno šolo) 
Učenec želi obiskovati 2 uri izbirnih predmetov 
Učenec želi obiskovati 3 ure izbirnih predmetov (ena dodatna ura, starši se strinjamo) 

 

Razvrščanje izbirnih predmetov   (od najbolj zaželen 1., do manj zaželen 8.) 
 
1._____________________________________;  2.___________________________________ 
 
3._____________________________________;  4.___________________________________ 
 
5._____________________________________;  6.___________________________________ 
 
7. _____________________________________; 8. ___________________________________ 

 

(podpis starša/skrbnika)  


