
                                   
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika  
Lošca 1 

1360 Vrhnika 

Izbira IZBIRNIH PREDMETOV (šol. l. 2018/2019) - prijavnica 

 
 
 

ime in priimek učenca/učenke 

 
 
 

razred v šol. letu 2018/19 

Izpolnjevanje obrazca: 
V spodnjo tabelo vpiši izbirne predmete, ki jih imaš med predlaganimi, na naslednji način: 
1. v prvo vrsto »osnovni« vpiši najbolj želene predmete (ki bi jih imel/a najraje), 
2. »prvi nadomestni« predmet bo zamenjava v primeru, če za izbrani »osnovni« predmet ne bo 
dovolj interesa in se ne bo izvajal, 
3. vrstico »drugi nadomestni« predmet izpolni za rezervo, če se izbrani »osnovni« in izbrani »prvi 
nadomestni« ne bosta izvajala. 
 

Pri izpolnjevanju tabele pazi na: 
1. pod 1. IZBIRNI predmet vpiši katerikoli predmet izmed predlaganih, 
2. pod 2. IZBIRNI predmet vpiši katerikoli predmet izmed predlaganih ali pa pustiš prazno, če  

          želiš obiskovati le en izbirni predmet, 
3. pod 3. IZBIRNI predmet vpiši katerikoli predmet izmed predlaganih ali  

           pa pustiš prazno, če želiš obiskovati le en ali dva izbirna predmeta. 
4. nujno vpiši tudi izbiro 1. in 2. nadomestnega predmeta, če se izbrani IP ne bodo izvajali. 

 1. izbirni predmet 2. izbirni predmet 3. izbirni predmet 

osnovni 
 

   

prvi 
nadomestni 

   

drugi 
nadomestni 

   

Ustrezno obkroži: 

a) Izbiram TRI izbirne predmete. 
b) Izbiram DVA izbirna predmeta. 
c) Izbiram EN izbirni predmet. 
d) Uveljavljam GLASBENO ŠOLO:   DA       NE  obvezno prinesti prošnjo staršev za 

uveljavljanje GŠ (po vpisu v GŠ tudi kopijo vpisa za 2018/2019) 
                      
                    Podpis učenca:_______________________ 

 

 
Datum:                                                                                 Podpis starša:_______________________ 

 
Prijavnico vrnem razredničarki do petka, 6. aprila 2018. 
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