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Kaj so obvezni izbirni predmeti? 

 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. 
razreda izvajati tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. 
 
Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja programa osnovne šole 
individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo jim, da razvijajo 
svoja močna področja. Za izbirne predmete veljajo enaka določila kot za 
redne predmete: potrjen učni načrt, usposobljeni učitelji, izbrani predmeti 
postanejo za učenca  obvezni in  so ocenjeni.  
 
Predmeti so razdeljeni v dva sklopa: 

- družboslovno-humanističnega in 
- naravoslovno-tehničnega. 

 
Kako učenec izbere predmete? 
 
Učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo najmanj dve, lahko pa tudi tri ure 
obveznih izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo njegovi 
starši. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko 
(35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri 
tedensko (70 ur letno oz. 64 v 9. razredu). Posamezen izbirni predmet 
lahko učenec izbere samo enkrat od 7. do 9. razreda (npr. izbirni predmet 
izbrani šport se lahko izbere samo enkrat ne glede na vrsto športa). 
 
Če se zaradi premajhnega števila prijav posameznega izbirnega predmeta 
ne bo  izvajalo, bomo upoštevali učenčevo rezervno izbirno oz. se bomo z 
učencem dogovorili o nadomestni izbiri. 
 
Zaradi organizacije pouka prosimo, da upoštevate tudi naša priporočila o 
izbiri predmetov glede na razred. 
 
Pouk obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje 
 
Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec brez opravičila izostane 
od izbranega izbirnega predmeta, se šteje odsotnost za neopravičeno.  
Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, 
razen izbirnega predmeta tuji jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. 
Nekatere vsebine (npr. šport) se lahko izvajajo tudi strnjeno zunaj rednega 
urnika. Izbirne predmete izvajamo do predvidene realizacije, ocenjujemo jih 
s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocene se vpiše v spričevalo. V primeru, 
da je učenec ob zaključku šolskega leta pri obveznem izbirnem predmetu 
ocenjen z oceno1 (nezadostno), ima pri tem predmetu popravni izpit. 
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Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih 
 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je  na 
predlog staršev lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno 
uro tedensko. Starši vložijo na šoli pisno vlogo z dokazili ( potrdilo o vpisu v 
glasbeno šolo) za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. V vlogi  
navedejo, katero vrsto oprostitve želijo (v celoti, eno uro tedensko). O 
oprostitvi odloči ravnatelj. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo 
starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta pred začetkom novega 
šolskega leta. 
 
 
V publikaciji je le krajša predstavitev vsebine obveznih izbirnih predmetov, 
podrobnejši učni načrti so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije na povezavi: 
 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgoj
o_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/ 
 
 
Dodatne informacije o izbirnih predmetih lahko dobite pri pomočnici 
ravnateljice. 
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PREGLED  PONUJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV PO 
RAZREDIH NA NAŠI ŠOLI 

 
 
 

Zap. št. Izbirni predmet 7.raz. 8.raz. 9.raz. 

  1. Izbrani šport    x 

  2. Šport za sprostitev  x  

  3. Šport za zdravje x   

  4. Šolsko  novinarstvo   x 

  5. Turistična vzgoja x x x 

  6. Nemščina 1 x   

  7. Nemščina 2  x  

  8.  Nemščina 3   x 

  9. Likovno snovanje 1 x   

10. Likovno snovanje 2  x  

11. Likovno snovanje 3   x 

12. Verstva in etika 1 x x x 

13. Zvezde in vesolje x x x 

14. Računalništvo - urejanje besedil x   

15. Računalništvo - multimedija  x  

16. 
Računalništvo - računalniška 
omrežja 

  x 

17. Retorika   x 

18.  Literarni klub  x x 

19. Sodobna priprava hrane x x  

20. Načini prehranjevanja   x 

21. Ansambelska igra x x x 

22.  Poskusi v kemiji  x x 
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KRATKA PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 
1. IZBRANI ŠPORT 
 
Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin 
določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z 
izbranim športom ukvarjajo pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.  
V letu 2019/20 bo namenjen učencem in učenkam devetega razreda in bo 
obsegal 32 ur letno. Kot izbrani šport se bo izvajala odbojka. 

 

 
Slika 1 

 
ODBOJKA 
 
Učenci se bodo seznanili s tehničnimi in taktičnimi elementi odbojke ter se 
naučili pravil, ki jih je potrebno upoštevati v igri; spoznali bodo tudi, kako se 
piše zapisnik in kakšni so sodniški znaki. Glede na možnosti si bomo 
tekmovanje na vrhunskem nivoju tudi ogledali. 
Izbirni predmet je namenjen vsem učencem, ki jih ta igra zanima in veseli.  
Učenci bodo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izpopolnili 
znanje odbojke, ki jim nudi možnost dejavnosti v prostem času. Seznanjali 
se bodo s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljali šport, spodbujali 
medsebojno sodelovanje in doživljali sprostitveni vpliv športne vadbe.   
 
2. ŠPORT ZA SPROSTITEV 
 
Predmet je namenjen učencem in učenkam osmega razreda. Obsega 35 
ur letno. 
Pri teh urah se bomo seznanili z nekaterimi športnimi zvrstmi, ki niso 
prisotne pri urah športne vzgoje. Zajete bodo tudi  vsebine, ki so prisotne v 
rednem programu, vendar v nekoliko drugačni obliki. Nova športna znanja 
so izbrana tako, da nam bodo v kasnejšem življenju koristila za smiselno 
preživljanje prostega časa. Vsebine, s katerimi se bomo ukvarjali, so 
naslednje: plavanje, planinski pohodi, nogomet, odbojka,  plezanje, hokej v 
telovadnici, košarka in še kaj. 



 
5 

 

Pri urah športa za sprostitev ne bo glavni namen pridobivanje novih znanj o  
športih, temveč z uporabo že znanega doseči prijetno zabavno vzdušje ter 
ure sprostitve po napornem pouku. 
Upoštevali bomo načela poštene igre, nekaj časa bomo namenili tudi 
teoretičnim vsebinam (razlaga pravil, anatomija, fiziologija napora).  
 
 
 
 
 

 
Slika 2 

 
 
3. ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
Predmet je namenjen učencem in učenkam sedmih razredov in obsega 35 
ur letno. Pri teh urah se bomo podrobneje seznanili s športnimi zvrstmi iz 
programa redne športne vzgoje in z nekaterimi novimi oblikami športa, ki v 
rednih urah športne vzgoje  niso prisotne ali pa so zajete v manjšini. 
Načrtujemo ure iz  naslednjih športnih zvrsti: planinarjenje, lokostrelstvo, 
namizni tenis, nogomet, prosto plezanje, balinanje in plavanje. Med 
teoretičnimi vsebinami se bomo seznanili s srčnim utripom, delovanjem 
telesa in z anatomijo telesa. 
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4. ŠOLSKO NOVINARSTVO 
 
Učenci spoznavajo različne medije, prebirajo časopisni tisk, sledijo 
radijskemu in televizijskemu programu. Oblikujejo si kritičen odnos do 
medijev. Določajo zvrsti in vrste publicističnih besedil (vest, poročilo, 
reportaža, anketa, intervju, uvodnik, članek …). Oblikujejo šolski časopis in 
pripravljajo program šolskega radia. Predmet priporočamo učencem 9. 
razreda. 
 
 
 
 

 
Slika 3 
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5. TURISTIČNA VZGOJA 
 
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 
9. razreda. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev v pozitivni odnos 
do turizma in turistov, obenem pa naj bi učencem vzbudil zanimanje za 
turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali 
ljubiteljskega dela. V zasnovi predmeta so združeni geografski, etnološki, 
zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Predmet povezuje in 
nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in 
dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa 
tudi pri gospodinjstvu, likovni umetnosti in glasbeni umetnosti, naravoslovju 
in tehniki. Pouk vključuje aktivne metode učenja, tako v učilnici kot tudi na 
terenu.  
 
 
 
 

 

 
Slika 4 
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6. NEMŠČINA 1 (za 7. razred) 
 

7. NEMŠČINA 2 (za 8. razred) 
 
 

8. NEMŠČINA 3 (za 9. razred) 
 
 
 

 
Slika 5 

 
 

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje 
večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej velja to za 
nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako zelo oddaljenih 
Nemcev in Švicarjev.  
Za nemščino kot obvezni izbirni predmet se učenci lahko odločijo na 
začetku tretjega triletja, to pomeni v sedmem razredu in z njim  nadaljujejo 
v osmem in devetem razredu. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, 
zato je pomembno, da učenci učenja ne prekinjajo.  
Učenci bodo razvili in poglobili jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti, 
pridobili vedenje o tujih deželah in ljudeh in hkrati razvili občutljivost ter 
razumevanje za drugačnost. Za uspešen učenčev jezikovni razvoj pa  
uporabljamo  ustrezne didaktične pripomočke, sodobne metode in oblike 
dela. 
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9.   LIKOVNO SNOVANJE 1 (za 7. razred) 
 

10. LIKOVNO SNOVANJE 2 (za 8. razred) 
 

11. LIKOVNO SNOVANJE 3 (za 9. razred) 
 

 

 
Slika 6 

 

 
 
Predmetu likovno snovanje je namenjena 1 ura tedensko. 
 
 
Likovno snovanje 1 je izbirni predmet likovne vzgoje v 7. razredu, pri 
katerem učenci opravijo program, namenjen predvsem razvoju likovnih 
zmožnosti opazovanja in kreativnega dela na osnovnih likovnih področjih 
(risanje, slikarstvo, kiparstvo, grafika in prostorsko oblikovanje). 
 
 
Likovno snovanje 2 je izbirni predmet likovne vzgoje v 8. razredu, pri 
katerem učenci bogatijo, poglabljajo čut za lepo in dodatno razvijajo 
zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah ter razvijanje lastne 
kreativnost pri vseh zvrsteh likovne umetnosti. 
 
 
Likovno snovanje 3 je izbirni predmet na področju likovne vzgoje v 9. 
razredu.  
 
 
  



 

12. VERSTVA IN ETIKA 1
 
Predmet je trileten (za  učence 
za eno leto, možnost izbire imajo tudi v naslednjih razredih. V šolskem letu 
je predmetu namenjenih 35 ur. 
Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo oziroma 
dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo z
dobijo pri obveznih/skupnih predmetih. Pri obravnavanju verstev naj bi bila 
posebne pozornosti deležna njihova etična naravnanost in vodilo za 
medčloveške odnose. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen 
verskih in etičnih spoznanj.
 
 
13. ZVEZDE IN VESOLJE
 

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda. 
Tedensko je predmetu namenjena ena ura.                     
 
Kaj  bomo delali  pri predmetu?
Spoznavali bomo:  

 zvezde, njihovo 
 planetarne meglice, rojstvo zvezd;
 čudne objekte kot so kvazarji, pulzarji in črne luknje;
 našo širšo domovino Rimsko cesto in ostale galaksije;
 temno snov in temno energijo;
 nastanek vesolja.

 Kako bomo delali? 
     enkrat ali dvakrat na mesec v učilnici;
     opazovanja popoldne ali v večernih urah;

 
Opazovanja bodo potekala popoldne 
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(za  učence 7., 8., 9. razreda),  učenci ga lahko izberejo 
za eno leto, možnost izbire imajo tudi v naslednjih razredih. V šolskem letu 
je predmetu namenjenih 35 ur.  
Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo oziroma 
dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki 
dobijo pri obveznih/skupnih predmetih. Pri obravnavanju verstev naj bi bila 
posebne pozornosti deležna njihova etična naravnanost in vodilo za 
medčloveške odnose. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen 

čnih spoznanj. 

ZVEZDE IN VESOLJE 

 
Slika 7 

 

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda.  
Tedensko je predmetu namenjena ena ura.                      

Kaj  bomo delali  pri predmetu? 

zvezde, njihovo velikost in delovanje; 
planetarne meglice, rojstvo zvezd; 
čudne objekte kot so kvazarji, pulzarji in črne luknje;
našo širšo domovino Rimsko cesto in ostale galaksije;
temno snov in temno energijo; 
nastanek vesolja. 

enkrat ali dvakrat na mesec v učilnici; 
opazovanja popoldne ali v večernih urah; 

vanja bodo potekala popoldne ali zvečer po dogovoru.

 

učenci ga lahko izberejo 
za eno leto, možnost izbire imajo tudi v naslednjih razredih. V šolskem letu 

Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo oziroma 
nanje, ki ga o verstvih in etiki 

dobijo pri obveznih/skupnih predmetih. Pri obravnavanju verstev naj bi bila 
posebne pozornosti deležna njihova etična naravnanost in vodilo za 
medčloveške odnose. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen 

čudne objekte kot so kvazarji, pulzarji in črne luknje; 
našo širšo domovino Rimsko cesto in ostale galaksije; 

ali zvečer po dogovoru. 
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14. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 
 

15. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 
 

16. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 
 

 
Slika 8 

 
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci 
spoznajo osnovne zakonitosti računalništva ob neposrednem delu z 
računalnikom, kar jim odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 
računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v 
vsakdanjem življenju. 
 
Sestavljen je iz treh enoletnih predmetov, ki se spiralno nadgrajujejo: 

 UREJANJE BESEDIL, 
 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, 
 MULTIMEDIJA. 

 
Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil, ki ga učenci lahko 
prvič izberejo že v 7. razredu devetletne osnovne šole, pridobijo tista 
osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo 
računalnika. Učenci izdelujejo dokument v urejevalniku besedil (knjižica, 
opremljena z besedilom, slikami, tabelami, grafikoni, avtomatskim 
kazalom).  
Pri predmetih računalniška omrežja in multimedija, ki jih učenci lahko 
izberejo v 8. oziroma 9. razredu, pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in 
razširijo. Pri predmetu multimedija učenci izdelujejo multimedijske 
predstavitve (besedilo, slika, zvok, video), pri predmetu računalniška 
omrežja pa spletne predstavitve (domača internetna stran).  
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17. RETORIKA 
 
Namen predmeta je seznaniti učence s pojmom retorika, z osnovami 
govorništva (prepričevanje, argumentiranje, tehnike in oblike 
prepričevanja), z etiko dialoga, s pomenom značajskih lastnosti za uspešno 
prepričevanje. Učenci se bodo učili javnega nastopanja in izražanja svojih 
stališč. Naučili se bodo, kako obvladati govorno situacijo, voditi pogovor, 
osvajali bodo govorniško tehniko. Predmet je namenjen učencem, ki radi 
izražajo svoja mnenja o osebni in družbeni problematiki, ki jih zanima javno 
nastopanje ali se spogledujejo s poklicem igralca, pravnika, novinarja. 
Predmet je namenjen učencem 9. razreda. 
 
 
 
 
18. LITERARNI KLUB 
 
Učenci spoznavajo raznovrstno leposlovno književnost in doma prebirajo 
tudi daljša dela. Pišejo o književnih delih in njihovih avtorjih. Pri tem 
predmetu bomo usmerjali in motivirali učence za lastno kreativno in izvirno 
pisno izražanje. Veliko ur bo namenjenih slogu pisanja in vrednotenju 
lastnih del ob primerjanju z deli sovrstnikov.  Svoja izvirna besedila v obliki 
proze, gledališke igre ali pesniške zbirke bodo lahko napisali samostojno 
ali skupno.  
Predmet priporočamo učencem 8. in 9. razreda. 
             

 
Slika 9 
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19. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 
Izbirni predmet je namenjen učencem sedmega in osmega razreda 
devetletne osnovne šole. Učenci spoznavajo pomen varne, varovalne in 
zdrave prehrane  za zdravje človeka, poglabljajo svoja znanja o hranilni, 
biološki in energijski vrednosti živil, ocenjujejo in ovrednotijo kakovost živil 
in jedi, spoznajo pomen prehranskih navad za naše zdravje. Spoznavajo 
tehnološke postopke priprave hrane in usvajajo načine priprave jedi z 
vidika ohranjanja hranilnih snovi. 
 
 
20. NAČINI PREHRANJEVANJA 
 
Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani 
z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave 
prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih 
starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. 
Učenci: 
• razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za 
preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja 
zdravja; 
• nadgrajujejo vsebine,ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo; 
• poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na 
agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah; 
• razvijajo individualno ustvarjalnost. 
Predmet je namenjen učencem 9. razreda in obsega 32 ur (eno uro 
tedensko). 
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21. ANSAMBELSKA IGRA 
 
Izbirni predmet ansambelska igra se izvaja enkrat tedensko po eno učno 
uro, pri čemer je učitelj predvsem mentor, organizator in koordinator dela. 
Predmet otrokom omogoča, da se sproščajo ob glasbi in se z njo ukvarjajo 
tudi v prostem času. Učenci pri ansambelski igri oblikujejo svoje in 
poustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine, 
katere tudi estetsko in doživeto predstavijo. Izvajalske sestave si izbirajo 
izključno po svojih nagnjenjih in zmožnostih. Učenci se bodo pri predmetu 
navajali na samostojno orientacijo v prirejenih in klasičnih glasbenih zapisih 
oz. partiturah. Kljub temu se bodo z glasbo večinoma spoznavali 
neposredno z izvajanjem in ne kot glasbeno teorijo. Učenci bodo izvajali 
skladbe različnih zvrsti, nabor skladbic pa lahko predlagajo tudi sami. Ob 
glasbenih dejavnostih razvijajo predvsem odgovornost za skupno 
sodelovanje in vrednotijo dosežke. Predmet omogoča raziskovanje in polno 
mero ustvarjalnosti. Glasbila za igranje so na voljo v šoli (kitara, 
sintetizator, klavir, bobni, cahon in mnoga Orffova glasbila). Učenci, ki 
obiskujejo glasbeno šolo lahko igrajo tudi na svoja glasbila, katera enkrat 
tedensko prinašajo v šolo. Pri predmetu bo prevladovala skupinska oblika 
dela, kar je pogojeno s skupinskim igranjem/izvajanjem, individualno delo 
pa bo potekalo na začetku v okviru učenja posameznih delov skladb. 
Dosežki ansambelske igre se vrednotijo tako, da se sprotno preverja razvoj 
elementov glasbenih dejavnosti. Predmet je namenjen začetnikom, 
učencem, ki obiskujejo glasbeno šolo ter tistim z že nekaj glasbenega 
predznanja na Orffovih glasbilih.  
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22. POSKUSI V KEMIJI 
 
 

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda ter omogoča izvedbo 
s heterogenimi skupinami. Predstavlja zaključeno celoto, ki obsega 35 
oziroma 32 ur. 
 
Izbirni predmet poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s 
splošnoizobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu in tudi s 
predmetom naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih 
predmetov. Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, 
dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri 
pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela 
v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki 
vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, 
preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost 
osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti 
in povezovanje teorije z življenjskim okoljem. Pri izbirnem predmetu 
poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove 
znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter 
povezovanje teorije s prakso. 
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PRIJAVNICA ZA OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE ZA ŠOLSKO  LETO 
2019/20 

 
 
Učenec/ka____________________________________, razred_________ 
 
in starši/skrbniki smo za šolsko leto 2019/20 izbrali naslednje  
 
izbirne  predmete:                                    Rezervni izbor: 

 

1._______________________          1.___________________________ 

 

2._______________________          2.___________________________ 

 

3._______________________          3.___________________________ 

 

 
Izpolnjeno prijavnico naj učenec/ka odda razredniku najkasneje do 29. 3. 2019. Šola 
bo skladno z normativi organizirala skupine izbirnih predmetov.  
 
 
Soglasje  
 
Starš/skrbnik soglašam, da moj otrok v šolskem letu 2019/20 obiskuje 3 ure izbirnih 

predmetov tedensko:    DA        NE            (Ustrezno obkrožite!)  

 
 
 
 

                                             Podpis starša/skrbnika: 
 

                      ______________________________ 
 
 
 
 
 
Ljubljana, _________________ 
 
 



 
 

 

 


