
ZAKON O OSNOVNI ŠOLI
17. člen

(izbirni predmeti)

 Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8.

in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

 Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz

družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz

naravoslovno-tehničnega sklopa.

V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola

ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in

etiki ter pouk retorike.



 Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa 

tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 
predlog staršev lahko delno ali v celoti oproščen sodelovanja pri 
izbirnih predmetih (potrebno je oddati pisno vlogo in ji priložiti 
potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom).

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI
17. člen

(izbirni predmeti)



PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE 
PROGRAMA OŠ

33. člen
(učne skupine za izvedbo izbirnih predmetov)

 V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 

učencev, razen pri izbirnih predmetih: računalništvo, šport, 

ples, prehrana, tehnika in tehnologija ter kemija, kjer je 20 

učencev.



OCENJEVANJE in OBISKOVANJE IZBIRNIH PREDMETOV

 Ocenjevanje je izenačeno z ostalimi predmeti.

 Ocenjuje se s številčnimi ocenami od 1 do 5.

 Zaključna ocena se vpiše v spričevalo.

 Prisotnost je obvezna kot pri rednih predmetih.

 Odsotnost se MORA OPRAVIČITI.

 Obiskovanje je OBVEZNO do konca šolskega leta.

 Učenec lahko predmet zamenja vsako leto, ni potrebno nadaljevati.



https://www.o-selnica.mb.edus.si/



Obiskovanje treh predmetov v 

soglasju s starši

Označevanje predmetov glede na 

želje 1-5

Uveljavljanje glasbene šole – javiti na mail: 
maja.vacun@os-selnica.si



 ČEBELARSTVO, POSKUSI V KEMIJI (Blaž Lovrič)

 FILMSKA VZGOJA, ŠOLSKO NOVINARSTVO, RETORIKA (Barbara Volmajer)

 KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE, LIKOVNO SNOVANJE (Oto Vogrin)

 FILOZOFIJA ZA OTROKE, VERSTVA IN ETIKA (Maja Vačun)

 NEMŠČINA (Karmen Baron)

 OBDELAVA GRADIV, RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI, ROBOTIKA V TEHNIKI,    

RAČUNALNIŠTVO (Uroš Ozmec)

 ORGANIZMI V NARAVNEM IN DOMAČEM OKOLJU (Anja Gošnak)

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Stanislava Nidorfer)

 ŠPORT ZA SPROSTITEV/ZDRAVJE (Jitka Štumper)

 INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE (Urška Breznik)

 PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE (Suzana Plošnik)

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2021/22



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 7.-9. RAZRED

 Obiskovanje 
prostovoljno,

 2 uri tedensko,
 ni namesto   

obveznih IP,
 ob izbiri obvezno,
 ocenjevanje.


