
PRIJAVA za OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE  

  

Spoštovani starši in učenci 6., 7. in 8. razreda!  

Prijava za obvezne izbirne predmete za novo šolsko leto 2022/23 poteka na portalu 

Lo.Pollis.  

Šola je, skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi 

pripravila nabor obveznih izbirnih predmetov. Na podlagi prijav bomo oblikovali 

skupine obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Da se boste lažje 

odločili, smo na spletno stran šole dodali predstavitve posameznih predmetov, 

podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh  

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.   

  

Prijavo izpolnite do srede, 1. junija 2022.    

  

SPLOŠNA POJASNILA  

  

Spoštovani učenci in starši, poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk 

obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Ti predmeti se izvajajo 

1 uro tedensko, le tuji jezik dve uri tedensko. Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec 

lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri 

izbirnih.  

Zakon o osnovni šoli določa, da si učenec:  

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

predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši in da  

• je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, 

oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro 

tedensko.   

V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih 

predmetov starši to označite na portalu in najkasneje do 10. septembra 2022 

posredujte šoli dokaz o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.   

  



V prvem tednu novega šolskega leta bo še možna kakšna prijava/odjava znotraj 

skupin. Starši boste v ta namen izpolnili vlogo za spremembo izbranega predmeta. 

Ustreznost rešitve bo odvisna od tega, da se s spremembo ne bo porušila skupina 

zaradi nezadostnega števila učencev. Do končne odločitve mora učenec obiskovati 

pouk po obstoječem urniku prvotno izbranih obveznih izbirnih predmetov.  

  

Postopek izbire OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

  

Na portalu Lo.Pollis  v levem meniju izberete možnost IZBIRNI PREDMETI.  

  

  

V naboru ponujenih predmetov so vsi predmeti, ki so ustrezni za razred, ki ga bo 

učenec obiskoval naslednje leto.  

  

     

DODAJANJE ŽELENIH PREDMETOV: S klikom na modro puščico dodamo na seznam 

želene obvezne predmete, ki jih učenec v prihodnjem šolskem letu želi obiskovati. 

Dodani predmeti se shranjujejo samodejno.  



  

  

DODAJANJE REZERVNIH PREDMETOV: S klikom na oranžno puščico dodamo 

rezervne obvezne predmete na seznam – gre za predmete, ki jih bo učenec v 

prihodnjem šolskem letu obiskoval, če se kateri od želenih predmetov zaradi 

premajhnega števila prijav ne bo izvajal. Dodani predmeti se shranjujejo samodejno.  

  

  

Izbrani predmeti se pokažejo v oknu Izbira predmetov.   

Želeni predmeti so obarvani modro, rezervni pa oranžno.   

Izbrani predmet se s seznama lahko odstrani s klikom na X na koncu vrstice. S 

puščicami predmete lahko razporejate po pomembnosti. Vrstni red vnosa je 

pomemben pri rezervnih predmetih, saj če se kateri od želenih predmetov ne bo 

izvajal, bo program namesto njega uporabil prvi rezervni predmet, zatem drugi … .  

  

  
GLASBENA ŠOLA: Če želi učenec uveljavljati glasbeno šolo, to storite s klikom na 

besedilo Ne uveljavljam ur glasbene šole – odpre se spustni seznam, iz katerega 

izberete, koliko ur glasbene šole učenec uveljavlja. Če izbere samo 1 uro glasbene 

šole, mora izbrati vsaj še en izbirni predmet (min. št. ur IP = 2).  



  

  

  

V primeru težav se lahko obrnete na simona.uranc@guest.arnes.si ali 

helena.oslovnik@guest.arnes.si .  


