
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

Spoštovani starši, 

 

poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk tudi iz 

izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični 

sklop in naravoslovno-tehnični sklop. 

Za šolsko leto 2020/2021 ponuja šola naslednje obvezne izbirne predmete: 

Zap. št. PREDMET 
NARAVOSLOVNI 

DRUŽBOSLOVNI 
RAZRED 

1. GLEDALIŠKI KLUB družboslovni 7. 

2. LIKOVNO SNOVANJE I družboslovni 7. 

3. NEMŠČINA I družboslovni 7. 

4. ŠOLSKO NOVINARSTVO družboslovni 7. 

5. VERSTVA IN ETIKA I družboslovni 7. 

6. ČEBELARSTVO naravoslovni 7. 

7. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA naravoslovni 7. 

8. OBDELAVA GRADIV: LES naravoslovni 7. 

9. SODOBNA PRIPRAVA HRANE naravoslovni 7. 

10. UREJANJE BESEDIL naravoslovni 7. 

11. LIKOVNO SNOVANJE II družboslovni 8. 

12. NEMŠČINA II družboslovni 8. 

13. ŠOLSKO NOVINARSTVO družboslovni 8. 

14. VERSTVA IN ETIKA II družboslovni 8. 

15. ČEBELARSTVO naravoslovni 8. 

16. MULTIMEDIJA naravoslovni 8. 

17. 
OBDELAVA GRADIV: UMETNE 

SNOVI 
naravoslovni 8. 

18. POSKUSI V KEMIJI naravoslovni 8. 

19. ROBOTIKA V TEHNIKI naravoslovni 8. 

20. SODOBNA PRIPRAVA HRANE naravoslovni 8. 

21. ŠPORT ZA SPROSTITEV naravoslovni 8. 

22. DRŽAVLJANSKA KULTURA družboslovni 9. 

23. 
INFROMACIJSKO 

OPISMENJEVANJE 
družboslovni 9. 

24. LIKOVNO SNOVANJE III družboslovni 9. 

25. NEMŠČINA III družboslovni 9. 

26. RETORIKA družboslovni 9. 
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27. ŠOLSKO NOVINARSTVO družboslovni 9. 

28. VERSTVA IN ETIKA III družboslovni 9. 

29. ČEBELARSTVO naravoslovni 9. 

30. NAČINI PREHRANJEVANJA naravoslovni 9. 

31. OBDELAVA GRADIV: KOVINE naravoslovni 9. 

32. POSKUSI V KEMIJI naravoslovni 9. 

33. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA naravoslovni 9. 

34. SODOBNA PRIPRAVA HRANE naravoslovni 9. 

35. ŠPORT ZA ZDRAVJE naravoslovni 9. 

 SKUPAJ: 16 družboslovnih, 19 naravoslovnih predmetov 

 

Opisi posameznih predmetov so objavljeni v knjižici. 

Obvezni izbirni predmeti so del predmetnika za učence tretje triade. Učenci lahko izberejo 

najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem 

soglašajo njihovi starši.  

Šola je obvezana razpisati najmanj tri obvezne izbirne predmete iz družboslovno-

humanističnega področja in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega področja, učenci pa v 

okviru predpisanega števila ur izbirajo izbirne predmete ne glede na področje. Večino teh 

izbirnih predmetov šola izvaja v obsegu ene ure tedensko, drugim tujim jezikom pa sta 

namenjeni po dve uri tedensko. 

 

Isti predmet učenec lahko izbere samo enkrat, izjema so le triletni predmeti. Posamezni 

predmeti so vezani na razred. 

 

Izbrane izbirne predmete mora učenec obiskovati celo šolsko leto. Ocenjevanje znanja pri 

izbirnih predmetih je številčno. 

 

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko 

na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni 

uri tedensko. O oprostitvi odloči ravnatelj. Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v 

glasbeno šolo. Za pridobitev vloge se obrnite na pomočnika ravnateljice. 

ZAMENJAVA ALI ODJAVA IZBIRNEGA PREDMETA  

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati obvezni 

izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v 

okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oziroma do popolnitve posamezne učne 

skupine. 

Prijava bo potekala elektronsko. Izberete dva željena obvezna izbirna predmeta in dva rezervna, 

v primeru, da se željena zaradi premajhnega števila prijav ne bosta izvajala.  

 

http://soladolenjsketoplice.splet.arnes.si/files/2015/05/IZBIRNI-PREDMETI-2020_2021_ZBIRNIK-knjižica.pdf
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Prijava za izbirne predmete potekala preko portala Novi Lo.Polis, na spletni strani 

https://novi.lopolis.si/Account/Login. Navodila za izbiro predmetov so v prilogi. 

Izbirni postopek bo mogoč od četrtka, 7. 5. 2020, do četrtka, 14. 5. 2020. Ob koncu šolskega leta 

boste obveščeni o izbranih izbirnih predmetih. 

Danes boste dobili na elektronske  naslove uporabniško ime in geslo za prijavo na izbirne 

predmete. Tisti starši, ki že imate dostop do e-redovalnice, se z istim uporabniškim imenom in 

geslom prijavite na portal Novi Lo.Polis ter izberete izbirne predmete za vsakega otroka. Za 

vse morebitne težave pri prijavi in izbiri se obrnite na Antonijo Miklavčič-Jenič na njen 

elektronski naslov: antonija.miklavcic-jenic@os-dt.si 

 

 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na razrednika ali pomočnika ravnateljice. 

 

Lep pozdrav in vse dobro vam  želim. 

 

Mag. Mihael Potočar, prof., pomočnik ravnateljice 
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