
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA   UČENCE 3. TRIADE 

V devetletki ponuja šola v zadnji triadi izbirne predmete. Predmetnik zajema 
dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede 
na izvajanje pa loči triletne (lahko tudi krajše) in enoletne predmete oz. vezane 
na razred. 

V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih 
izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. 
Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo 
več izbrati. 

IZBIRA PREDMETA – PREDMETOV: Učenec si izbere predmet, ki ga zanima (ali 

več predmetov - do 3 ure).  Ob tem upošteva svoje sposobnosti ter bodočo 

poklicno usmerjenost. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.  

OBISKOVANJE: Učenec mora obvezno obiskovati predmete, za katere se odloči.  

Vsaka odsotnost se zabeleži v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom. 

UVELJAVLJANJE GLASBENE ŠOLE:  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri 
izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole 
starši označijo na prijavnici oz. to sporočijo. Starši tudi posredujejo potrdilo o 
vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Ravnatelj 
v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o 
oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo 
naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu najkasneje do 15. 
septembra. 

TUJ JEZIK, ki poteka dve uri tedensko, je HKRATI TRILETNI PREDMET. To 

pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi obiskovati tuj jezik II 

oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve 

uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si 

tega ne želi. 

OŠ bo v šolskem letu 2018/19 izvajala tiste predmete, za katere bodo učenci 
pokazali največ interesa.  

Več informacij najdete POD:   

Izbirni predmeti v osnovi šoli – preglednica. Predmetnik OŠ. 

http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in

_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli

/ 



 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA   UČENCE 2. TRIADE 

 Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20 a. členom Zakona o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013). 

V šol. letu 2018/19 lahko učenci 4., 5. in 6. razreda  izberejo največ 2 uri 
neobveznih izbirnih predmetov ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izberejo. 

 Učenci 2. triade lahko izbirajo med naslednjimi predmeti: drugi 
tuji jezik-nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.  

PROSTOVOLJNA IZBIRA: Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej je 
izbira prostovoljna.   

OBISKOVANJE: Kadar se učenec odloči za  predmet, ga mora obvezno 
obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca so starši dolžni opravičiti 
tako kot ostale obvezne ure. 

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa 
svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja 
v celotnem obdobju. 

Šola predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti 
učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo morda želeli obiskovati pouk 
drugega tujega jezika skozi celotno triletno obdobje. 

 Pouk posameznega neobveznega izbirnega predmeta bo izvajal en 

učitelj; pouk teh predmetov bo organiziran izven rednega urnika (po 

končanem rednem pouku). 

Šola tudi za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot 
neobvezni izbirni predmet v 3. triadi. 

OCENJEVANJE: Za neobvezne izbirne predmete velja, da so pri ocenjevanju 
izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole. Znanje neobveznih izbirnih 
predmetov učitelji ocenjujejo, zaključne ocene neobveznih izbirnih predmetov 
se vpišejo v spričevalo.  

   Več informacij o učnih načrtih in predmetnikih za neobvezne izbirne 
predmete lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ:   

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_
vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/ 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/


Potek OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZBIRE OBVEZNIH TER NEOBVEZNIH 
IZBIRNIH PREDMETOV:  

 

 MAJ: učenci dobijo navodila s prijavnico za izbirne predmete in se skupaj 
s starši pogovorijo o svoji izbiri. Do roka učenci 
razredničarkam/razredniku vrnejo podpisano in izpolnjeno prijavnico za 
izbirne predmete.  

 Prva polovica JUNIJA: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih 
interesov glede na posameznike.  

 JUNIJ: seznami skupin po razredih in predmetih.  

 ZAČETEK SEPTEMBRA: še je čas za »spremembo« učenčeve izbire 
upoštevajoč normativ za določeno skupino. 

 

            Svetovalna služba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


