
Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
Pri izbirnih predmetih se poudarjajo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni 
predmeti tako postanejo priložnost, da se učenci in učenke pri njih dokažejo. 
 
Kaj so izbirni predmeti? 
 
Devetletka poleg obveznih predmetov ponuja možnost izbire OBVEZNIH in NEOBVEZNIH 
IZBIRNIH PREDMETOV. Gre za način prilagajanja osnovne šole individualnim potrebam in 
interesom učencev. Ti predmeti omogočajo učencem, da razvijejo »močne« strani svojih 
interesov in sposobnosti.  
 
In sicer: 
 

 v 4., 5. in 6. razredu učenci izbirajo med ponujenimi NEOBVEZNIMI IZBIRNIMI 
PREDMETI 

 v 7., 8. in 9. razredu učenci izbirajo med ponujenimi OBVEZNIMI IZBIRNIMI 
PREDMETI. Hkrati se lahko odločijo še za NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET kot drugi tuji 
jezik. 

 
Vsem izbirnim predmetom je skupno: 
-da se učenci odločajo zanje v 4., 5. in 6. razredu ter v 7., 8. in 9. razredu, 
-da se zanje odločajo glede na svoje interese, sposobnosti, posebno zanimanje, 
-da so na urniku po eno uro tedensko, drugi jezik pa dve uri, 
-da je izbirni predmet (ko se zanj odločite) obvezen in ocenjen, 
-izbirni predmeti so možnost za poglabljanje znanj in napredka učencev. 
 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so razdeljeni v dva sklopa: 
-družboslovno –humanističnega 
-naravoslovno –tehničnega. 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI pa so: 
-drugi tuji jezik, 
-umetnost, 
-šport, 
-računalništvo, 
-tehnika. 
 
Razlikujejo se glede časa trajanja, in sicer: 
 
-triletni predmeti(učenec jih lahko izbere vsa tri leta); 
-triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj); 
-enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu); 
-enoletni predmeti(trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati). 
 
Šola ponudi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno –humanističnega sklopa 
in najmanj treh iz naravoslovno –tehničnega sklopa. 



V okviru družboslovno –humanističnega sklopa šola ponudi pouk tujega jezika, 
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 
 
Kaj učenec izbira? 
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, 
lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Hkrati lahko učenec v III. triadi izbere 
še drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri/teden. 
 
Izbirne predmete šola ponudi po sklopih, učenec pa izbirne predmete izbira NE glede na 
sklop. 
 
Primer: Če se učenec odloči za drugi tuji jezik (npr. angleščino), ki se ga uči dve uri tedensko, 
s tem izpolni svojo obvezo –obiskuje torej samo izbirni predmet angleščina. 
S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. 
 
Učenec v 4., 5. in 6. razredu izbere dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.  
 
Če učenec izbere  drugi tuji jezik, ki je dve uri/teden, je s tem izpolnil izbiro. V kolikor se 
odloči za ostale neobvezne izbirne predmete, lahko izbere dva različna enourna predmeta. 
 
Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje 
 
Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec neopravičeno ne obiskuje izbranega 
izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Predmeti so umeščeni v predmetnik 
posameznega razreda. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na 
teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. šport) 
lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti ...) ali v obliki 
fleksibilne organizacije pouka. 
 
Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1. do 5. V primeru, da je učenec ocenjen ob zaključku 
šolskega leta z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.  
 
Oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih 
 
Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 
predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. 
Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri 
tedensko. 
 
Starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo) za oprostitev 
sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. O oprostitvi iz prejšnjega odstavka odloči 
ravnateljica. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje 
do 31. avgusta. 
 
 
 
 



Število skupin izbirnih predmetov 
 
Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo 
število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali predmete, za katere se bo odločilo več učenk 
in učencev.  
 

Zamenjava izbirnega predmeta 

Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za spremembo (ob 

predhodnem pogovoru z učiteljem, ki izvaja izbirni predmet). Vključi se lahko v še proste 

skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom. 

Ob morebitnih spremembah izbire vas zaradi organizacije dela naprošamo, da o spremembi 

čim prej obvestite pedagoginjo. Pri njej dobite obrazec za popravek izbire. 

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem 

premisleku, da bo v septembru čim manj sprememb in da izberejo tiste predmete, pri katerih 

so močni in ki jih veselijo. 

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko osebno oglasite pri razrednikih oz. 

pri pedagoginji Ingrid Fiala Škarabot (ali jo pokličete na telefon 02/543 90 43). 

O načinu in vsebini dela pri posameznem predmetu bodo učenci seznanjeni s pomočjo 

publikacije (objavljena na šolski spletni strani) in s strani učiteljev posameznega izbirnega 

predmeta. 

 

Ingrid F. Škarabot,        Jožica Lukač,  

pedagoginja         ravnateljica 


