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IZBIRNI PREDMETI 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

• 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka izbirnih 

predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši,

• 1. razreda in od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve 

uri pouka neobveznih izbirnih predmetov,

Učenec/-ka 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z 

javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen 

sodelovanja pri izbirnih predmetih (PRILOGA 1). O oprostitvi 

odloča ravnateljica.



NAVODILA ZA IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV

- Po kliku na Izberi predmete se odpre navodilo, kako se ureja predmete in odda 

prijavo.

Postopek izbire izbirnih predmetov opravijo starši skupaj z učencem

v eAsistentu za starše, kjer jih čaka modul IZBIRNI PREDMETI (slika).



Rangiraje in izbira števila ur
- Največjo težo bodo imeli predmeti razporejeni na vrhu seznama. 

- Starši imate tudi možnost označiti, ali želite oprostiti učenca izbirnih predmetov oz. 
mu dodati še eno uro. 



Po potrditvi izbire

Ko starši enkrat že razvrstite predmete, boste povezavo do izbirnih predmetov našli

na desni strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem. Ne bo več vidno obvestilo kot

na prvi sliki. Tukaj lahko z izbiro UREDI spremenite vaš prvi izbor in ga potrdite do

roka za izbiro. Kasnejše urejanje ni več mogoče.

Prijavnice ne tiskajte, saj je ni potrebno oddajati.



Informacije

ROK za izbiro: od 27. 3. do 5. 4. 2023

Vlogo (PRILOGA 1) za OPROSTITEV SODELOVANJA PRI
IZBIRNIH PREDMETIH pošljite pomočnici ravnateljice,
na e-mail sabina.kralj@ospoljcane.si, do 21. 4. 2023.

Več informacij:

• video o izbiri si lahko ogledate na: 
https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs

• sabina.kralj@ospoljcane.si

• 02/829 58 16 

mailto:sabina.kralj@ospoljcane.si
https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs
mailto:sabina.kralj@ospoljcane.si


Izbirni predmeti 7. razred

Šport za sprostitev

Likovno snovanje I

Urejanje besedil

Obdelava gradiv: Les

Nemščina I

Verstva in etika I

IZBIRNI PREDMETI, 

KI SO NA VOLJO



Izbirni predmeti 8. razred

Likovno snovanje II

Šport za zdravje 

Obdelava gradiv: Umetne snovi 

Multimedija 

Verstva in etika II

Robotika v tehniki 

Nemščina II

Sodobna priprava hrane 



Izbirni predmeti 9. razred

Likovno snovanje III

Zvezde in vesolje 

Izbrani šport 

Obdelava gradiv: Kovine 

Računalniška omrežja 

Nemščina III

Verstva in etika III

Retorika

Načini prehranjevanja
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