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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih 

predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete.  

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj.  

Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.  

Značilnosti izbirnih predmetov so:  

● učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;  

● enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);  

● na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;  

● izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;  

● izbirni predmet se številčno ocenjuje.  

Sprememba Zakona o osnovni šoli, ki se je začela uporabljati s 1. septembrom 2008,  

na novo ureja izbirne predmete.  

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak 

dve oziroma tri ure tedensko. 

Priporočamo, da učenec izbere tak izbirni predmet, pri katerem bo lahko uspešen.  

V kolikor se kasneje izkaže, da izbira predmeta res ni posrečena, jo lahko starši spremenijo 

najkasneje do konca septembra 2020. V takih (izjemnih!) primerih se učenec lahko kasneje 

pridruži le k tistim izbirnim predmetom, katerih skupine še niso zapolnjene in katerih urnik je 

kompatibilen z urnikom učenca. Po 30. 9. 2020 spremembe niso več možne. 

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen 

obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja 

obiskovanja glasbene šole morajo starši šoli predložiti poseben obrazec, na katerem 

ravnatelj/ica glasbene šole potrjuje vpis. O oprostitvi v skladu z določbami zakona odloči 

ravnatelj za posamezno šolsko leto. 
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2. PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV  

Za šolsko leto 2020/21 smo pripravili nabor izbirnih predmetov.  

Opis posameznega predmeta najdete na spletni strani šole http://www.osvic.si/ 

3. POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN  

Šola bo oblikovala predvidoma 41 skupin obveznih izbirnih predmetov. V skupini za izvajanje 

izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, pri izbirnih predmetih s področja računalništva, 

športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije pa 20 učencev.  

Postopek izbire poteka po naslednjih korakih: 

1. Šola pripravi ponudbo izbirnih predmetov (ponujenih je več predmetov, kot jih šola 

lahko izvaja).  

2. Starši preko eAsistenta označijo vrstni red izbirnih predmetov po priljubljenosti.  

3. Ravnatelj glede na interes učencev (t. j. glede na število prijav) in skladno z normativi 

določi, kateri izbirni predmeti se bodo izvajali v prihodnjem šolskem letu.  

4. Če se predmet, ki bi ga učenec najraje obiskoval, ne bo izvajal, se učencu določi 

naslednji predmet, ki bi ga rad obiskoval.  

5. Ob koncu postopka učenci prejmejo Obvestilo o izbranih izbirnih predmetih, ki ga 

starši pregledajo in podpišejo.  

 

 

 

 

 

 


