
Način izbora in ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2015/16 v 7., 8. in 9. 
razredu 
 
Na osnovi Zakona o osnovni šoli, 17. člena, mora osnovna šola poleg obveznih 
predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. 
Učenci si torej del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa 
upoštevajo svoje interese in sposobnosti. 
 
Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-kumanistični in 
naravoslovno-tehnični.  
 
Šola mora ponuditi pouk iz najmanj treh predmetov družboslovno-humanističnega 
sklopa in najmanj treh predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru 
družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, 
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 
 
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je namenjena 
ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na 
teden. 
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri, če s tem 
soglašajo njegovi starši. Učenke in učenci izberejo izbirne predmete iz kateregakoli 
sklopa. 
 
Učenec/-ka lahko izbere isti predmet le enkrat tekom šolanja. Lahko pa izbere 
predmet, ki se nadaljuje, npr.: v 7. razredu Likovno snovanje I, v 8. razredu Likovno 
snovanje II, v 9. razredu Likovno snovanje III; torej predmete, ki imajo enak naziv in 
poleg pripisano število I, II ali III. 
 
Učenci lahko od začetka šolskega leta do konca septembra spremenijo izbiro 
izbirnega predmeta. Vključijo se lahko le še v tiste skupine, ki so proste in časovno 
usklajene z njihovimi urniki. Prav tako skupine ne morejo zamenjati, če s tem ogrozijo 
obstoj prvotne skupine. 
 
Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih 
predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko 
napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. 
Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo otrok glede 
na svoje sposobnosti in interese čim uspešnejši. 
 
Zakon o osnovni šoli, 52. člen, omogoča, da je na željo staršev lahko delno ali v 
celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih učenec, ki obiskuje glasbeno 
šolo z javno veljavnim programom. S takšno rešitvijo se želi navedene učence 
razbremeniti pri obveznem delu programa v osnovni šoli, vendar to ne pomeni, da 
učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se tako odloči in s tem soglašajo 
njegovi starši. 
 
K pisnemu predlogu za oprostitev je potrebno priložiti Potrdilo o vpisu v glasbeno 
šolo. O oprostitvi odloči ravnatelj. 
 
 


