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Obvezni izbirni predmeti 
(IP)



Kaj so izbirni predmeti?

• Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole 

individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, 

da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in 

razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih 

dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet 

tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.



Zosn 17. člen (izbirni predmeti)

• Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola 

mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz 

družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz 

naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-

humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, 

nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.



Kaj učenec izbira?

• Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s 
tem soglašajo njegovi starši.

• Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

• v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da 
izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je 
edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);

• v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima 
možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so 
enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en 
enourni.



Potek pouka izbirnih predmetov in 
ocenjevanje
• Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden ali 

dve uri na 14 dni ali polleta dve uri na teden (fleksibilni 
predmetnik), razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku 
dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) 
lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika 
(ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, 
predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

• Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba 
in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri 
predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene 
bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji 
razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, 
ocenjene s pozitivno oceno.



Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 
veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola 
Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja 
pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

• Starši posredujejo pisno vlogo (obrazec na SS šole), ki ji 
priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali 
želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v 
celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v 
glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. 
avgusta.



Zamenjava izbirnega predmeta

• Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka 
novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še 
zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor 
želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom 
učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega 
predmeta. Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta starši 
pošljejo Simoni Lunka.

• Od oktobra dalje prestopi niso več možni.



Neobvezni izbirni predmeti 
(NIP)



Kaj so neobvezni izbirni predmeti?
• Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa 

osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

• Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk 
naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

• drugi tuji jezik (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, 
madžarščina)

• umetnost

• računalništvo

• šport

• tehnika.



ZOsn 20a. člen (neobvezni izbirni predmeti)
• Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk drugega 

tujega jezika (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, 
madžarščina) kot neobvezni izbirni predmet.

• Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko 
obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje 
želje oz. sposobnosti.

• Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo 
obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.



Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim 
predmetom in število predmetov, ki jih učenec 
lahko izbere

• V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni 
predmeti šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo 
po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri 
tedensko.

• Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih 
izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet 
izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do 
konca šolskega leta.



Ocenjevanje in odsotnost pri neobveznih 
izbirnih predmetih

• Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z 
obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih 
predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v 
spričevalo.

• Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se 
obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako 
odsotnost pa morajo starši opravičiti.



Normativi za oblikovanje skupin neobveznih 
izbirnih predmetov

• Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se 
bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja.

• Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za 
najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno 
skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.

• V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je 
lahko največ 28 učencev.



Menjava neobveznega izbirnega predmeta

• V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec 
premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je 
menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, 
vendar le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja 
skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.


