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Ljubljana, marec 2019 
Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola 
mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz 
naravoslovno-tehničnega sklopa. Poleg tega je šola dolžna ponuditi vsaj en tuj jezik, nekonfesionalni pouk o verstvih 
in etiki ter pouk retorike v 9. razredu. 
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če 
učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik (obseg tega predmeta je dve uri tedensko), je s tem že izbral 
dve uri izbirnega predmeta tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi. 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih v celoti, ali pa le pri eni uri tedensko. 
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji 
priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je 
učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. 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 vlogo najkasneje do 31. avgusta. 
Izbrani predmeti so obvezni del urnika in so ocenjeni. Za napredovanje v višji razred mora biti učenec iz vseh 
predmetov ocenjen pozitivno. 
Normativ za oblikovanje skupine je 28 učencev, razen pri predmetih s področja računalništva, športa, prehrane, 
tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je normativ 20 učencev. 
V šolskem letu 2019/20 bomo glede na normativ predvidoma oblikovali 17 učnih skupin. Izbirni predmeti so lahko 
triletni oz. triletni, lahko tudi krajši, enoletni, ki so vezani na razred ter enoletni. 
Izbirni predmeti so večinoma enoletni, učenci jih lahko izberejo samo enkrat v zadnjem triletju, zato so lahko v isti 
skupini učenci različnih razredov zadnjega triletja. 
Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec z izbiro triletnega 
izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. in 9. razredu, če ima ustrezno predznanje. 
Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire, vendar le pod dodatnimi pogoji, in 
sicer se lahko vključijo le v tiste skupine, kjer je še prostor, in ki so časovno usklajene z njihovim siceršnjim urnikom. 

 
Pripravila: Branka Majce, pomočnica ravnateljice 

Rokovnik  
 

25. marec 2019: Učenci dobijo prijavne liste ter se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri. 
 
Do 29. marca 2019: Učenci vrnejo razrednikom s strani staršev podpisano izbiro izbirnih predmetov. 
 
April, maj: Usklajevanje interesov pri oblikovanju skupin. 
 
Junij: Učenci prejmejo pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bodo obiskovali v 
naslednjem šolskem letu. 
 
September: Zadnji čas za »popravek« izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v 
okviru, skladnem z normativi, ki veljajo za določeno skupino. 
 
Po 30. septembru ni nobenih možnosti sprememb pri izbirnih predmetih. 
 
Več informacij na spletni strani šole:  http://www.osvp.si/  
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