
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

V mesecu februarju boste učenci preko spleta izpolnili vprašalnik, v katerem se boste odločili 
za  izbirne predmete, ki bi jih želeli obiskovati v prihodnjem šolskem letu.  

V vprašalniku določite 2 izbirna predmeta oz. 3 izbirne predmete, ki bi jih najraje obiskovali. 
Skupno število ur izbranih predmetov mora biti 2 uri, lahko pa tudi 3 ure. 
Ker lahko šola organizira le določeno število skupin izbirnih predmetov, ki je pogojeno s 
številom učencev na šoli in številom oddelkov na šoli, se lahko zgodi, da se nekateri izbirni 
predmeti, ki jih ponujamo, ne bodo izvajali. Zato bo potrebno za vsak izbirni predmet izbrati 
še en nadomestni predmet, ki bi ga obiskovali v primeru, da se predmet, ki bi ga najraje 
obiskovali, ne bo izvajal. Poskusili bomo upoštevati prvo izbiro, če pa za ta predmet ne bo 
prijavljenih dovolj učencev, bomo upoštevali vašo drugo izbiro.  
 

Najpomembnejše informacije, ki jih je dobro vedeti pred odločitvijo, katere izbirne predmete 
boste obiskovali, so: 

• Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: naravoslovno-tehnični ter družboslovno-
humanistični. 

 

• Učenci med izbirnimi predmeti izberete 2 ali 3, skupno število ur na teden ne sme 
presegati 3 ur. Izmed ponujenih izbirnih predmetov  s področja športa v 9. razredu se 
lahko odločite za enega.   

 

• Pri izbirnih predmetih ste učenci ocenjeni. Ocena mora biti pozitivna. V primeru, da je 
ocena negativna, opravljate popravni izpit. 

 

• Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet.  
 

• Šola lahko organizira le določeno število izbirnih predmetov. Pri izbirnem predmetu je 
lahko v skupini največ 28 učencev. 

 

• Izvajanju vsakega izbirnega predmeta je namenjena ena šolska ura na teden, tujim 
jezikom pa dve šolski uri na teden. 

 

• Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 
pisni predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Pisni predlog 
vložite ob izbiri izbirnih predmetov na obrazcu, ki ga dobite v tajništvu šole ali na spletni 
strani. Ustrezna dokazila vložite v tajništvu šole najpozneje do 2. julija 2021. O oprostitvi 
pri izbirnih predmetih odloči ravnateljica. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v 
šolsko spričevalo. 

 

Informacije o izbirnih predmetih boste lahko prebrali tudi v publikaciji, ki bo objavljena na 
šolski spletni. 
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