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Spoštovani starši in učenci!  
 
Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razredov izvaja tudi pouk 
iz izbirnih predmetov.  
 
1. ŠTEVILO IN VRSTA IZBIRNIH PREDMETOV  
 
Otrok izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s 
tem soglašajo njegovi starši.  
Vsak izbirni predmet se izvaja eno šolsko uro tedensko; izjema je drugi tuji jezik 
(italijanščina, nemščina in španščina), ki potekata dve uri tedensko.  
Učenec je iz izbirnih predmetov ocenjen.  
 

Pri odločitvi za obvezne izbirne predmete veljajo naslednja pravila: 

a) do konca septembra se lahko učenci od obveznega izbirnega predmeta 

izpišejo ali pa ga zamenjajo s katerim drugim (seveda le, če je pri želenem 

predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca), 

b) od oktobra dalje postaja obiskovanje obveznega izbirnega predmeta 

obvezno, kar pomeni:  

- učenec je dolžan biti prisoten pri pouku in opravljati vse dane zadolžitve, 

- obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, ocena se zapiše v spričevalo 

c.)   Obveznosti do posameznega izbirnega predmeta trajajo eno šolsko leto. 

Naslednje šolsko leto lahko učenec izbere drug izbirni predmet ali pa z istim 

nadaljuje na naslednji stopnji. 

 
2. GLASBENA ŠOLA Z JAVNOVELJAVNIM PROGRAMOM IN IZBIRNI PREDMETI  
 
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je 
na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko 
v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 
Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.  
Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate po junijskem roku za vpis v 
glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji 
priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi mora biti navedeno, ali želite, 
da je otrok v celoti oproščen izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko.  
 
 
 
 



3. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
V tretji triadi lahko učenec poleg izbirnih predmetov izbere tudi neobvezni izbirni 
predmet- drugi tuji jezik. Na naši šoli bomo izvajali nemščino in italijanščina 
 
 
4. PRIJAVA 
 
Izbirne predmete, ki jih naša šola ponuja učencem, bo vsak otrok po svojih željah 
razvrstil na obrazec o izbiri.  
 
 
 
Vse izbirne imate opisane na naši spletni strani, pod zavihkom » učenci ». 

 
 

 


