
 
 

IZBIRNI PREDMETI  
za 7., 8. in 9. razred na OŠ Ledina v šolskem letu 2017/18 

 
 

A. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Osnovne informacije 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. r. izvajati tudi pouk iz izbirnih predmetov.  
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi 
starši/skrbniki. Jezikovni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu 70 ur (blok ura vsak teden), ostali izbirni predmeti 
pa v obsegu 35 ur (blok ura vsak drugi teden). 
Jezikovni obvezni izbirni predmeti so praviloma triletni. Tudi nekateri drugi obvezni izbirni predmeti (npr.: 
likovno snovanje, obdelava gradiv, klekljanje, računalništvo) so lahko triletni predmeti, kar pomeni, da jih 
učenec lahko obiskuje vsa 3 leta, če to želi. Ostali so enoletni predmeti in jih učenec lahko izbere samo enkrat v 
tretji triadi devetletnega šolanja. 
 
Oprostitev 
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog 
staršev/skrbnikov oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja 
pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri na teden. Pisno vlogo, ki jo najdete na spletni strani OŠ Ledina 
(http://www.o-ledina.si/novice/842), posredujte šoli najkasneje do 12. 5. 2017. K vlogi mora biti priloženo tudi 
potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši 
posredujete potrdilo o vpisu najkasneje do 31. 8. 2017. Namero o uveljavljanju te pravice pa obvezno navedite 
v priloženi tabeli v prilogi.  
Seznam glasbenih šol z javno veljavnim programom se nahaja na naslovu:   
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2030 
 
Pomembno 
Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno. 
Učenca, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalo pa se v 
rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. 
Učenec lahko v septembru še spremeni svojo odločitev glede izbora predmetov, vendar le, če s tem ne poruši 
skupin in je njegova izbira v skladu z urnikom. 
 
Izbor 
V šolskem letu 2016/17 bodo lahko učenci obvezne izbirne predmete izbirali preko internetne strani: 
www.lopolis.si (natančna navodila, uporabniško ime učenca in njegovo geslo so v prilogi). Kontaktna oseba za 
izbor preko internetne strani je Sabina Jurič Šenk (e-naslov: sabina.juric-senk@o-ledina.si). 
Gradivo z opisi OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2017/18 se nahaja na spletni strani OŠ Ledina 
(novice) ali v papirni obliki pri svetovalni delavki Sabini Jurič Šenk.  
Seznam vseh obveznih izbirnih predmetov, ki jih OŠ Ledina ponuja v šolskem letu 2017/18, je v prilogi. Če nimate 
možnosti vpisati izbire obveznih izbirnih predmetov preko internetne strani, izpolnite tabelo, ki je v prilogi.  
Prosimo vas, da skupaj z otrokom premišljeno in natančno izpolnite tabelo in jo do petka, 12. maja 2017, vrnete 
v tajništvo šole. 
 
 

B. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) 
 
K razširjenemu programu v osnovni šoli spada tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP), v katere se učenci 
vključujejo prostovoljno. V šolskem letu 2017/18 bo OŠ Ledina izvajala NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
NEMŠČINA in/ali NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti.  
Znanje učencev  pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje, zaključne ocene se vpiše v spričevalo.  
Prosimo, da vaš izbor NIP obkrožite na seznamu v prilogi. 
 

Koordinatorica za izbirni postopek: Sabina Jurič Šenk 
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