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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:  Informacije za bodoče učence 3. triletja in njihove 
starše 

V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg obveznih predmetov tudi OBVEZNE IZBIRNE 
predmete. Predmetnik predvideva triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na 
razred) in enoletne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim 
razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Učenci 
imajo torej priložnost, da del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem 
pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo 
v največji možni meri upoštevali učenčevo prvo izbiro, če bo za ta predmet prijavljenih dovolj 
učencev. O izbiri boste učenci in starši pisno obveščeni ob koncu šolskega leta. Samo v 
septembru lahko učenec izbirni predmet še zamenja, vendar le pod pogojem, da je v skupini 
še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.  
 
Učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 
tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmete, ki jih izbere, mora obiskovati celo šolsko leto. 
Predmetov, ki so enoletni in jih je učenec že obiskoval, si ponovno ne more izbrati.  
Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju 
in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Svetujemo, da ob temeljitem premisleku 
izberete predmete, pri katerih bo otrok glede na svoje sposobnosti in interese uspešen. 
Vsi izbirni predmeti so enourni, razen tuji jezik (na naši šoli nemščina in francoščina), ki poteka 
dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuji 
jezik I, če želi obiskovati tuji jezik II oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuji jezik, 
je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni treba izbrati še enega predmeta, 
če si tega ne želi. Če se učenec želi učiti obeh tujih jezikov, naj med obveznimi izbirnimi 
predmeti izbere francoščino, med neobveznimi izbirnimi predmeti pa nemščino.  
Obvezne izbirne predmete izvajamo strnjeno (fleksibilni predmetnik), razen tuje jezike in šport, 
ki se izvajajo celo šolsko leto. 
 
OPROSTITEV SODELOVANJA PRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja 
pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja ali pa le pri eni uri 
tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire. 
Starši za naslednje šolsko leto šoli predložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo 
z javno veljavnim programom. Potrdilo oddajo razredniku najkasneje do 15. septembra. 
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku 
in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh 
predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.  
Za šolsko leto 2020/21 učitelji ponujamo pestro paleto obveznih izbirnih predmetov, kar 
učencem omogoča izbiro v skladu z interesi, sposobnostmi in željami. Da se boste učenci skupaj 
s starši lažje odločili in izbrali predmete po svoji meri, smo pripravili predstavitve obveznih 
izbirnih predmetov.  
 
Na spletnih straneh MIZŠ si lahko ogledate Učne načrte za izbirne predmete. 
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