
Spoštovani učenci in starši! 

Znova je pred nami čas, ko bo potrebno razmisliti, se odločiti in izbrati izbirne 
predmete za prihodnje šolsko leto.  

1. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kaj pomeni OBVEZNI IZBIRNI predmet?  
Vsak učenec 7., 8. ali 9. razreda mora izbrati vsaj 2 uri obveznih izbirnih predmetov, 
lahko tudi 3 ure, vendar le s soglasjem staršev.  

Izjeme: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko 
oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V 
primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih 
predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih 
predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.  

Obvezni izbirni predmeti, ki jih ponujamo na šoli, so predstavljeni na spletni strani. 
Na področju obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto ni nobenih novosti. 

2. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kaj pomeni pojem NEOBVEZNI IZBIRNI predmet? 
Zakaj NEOBVEZNI? – Ker ni nujno, da ga vsi učenci izberete. Učenci boste 
tovrsten predmet izbrali ali pa ne, odvisno od želja, interesov in potreb. 
Če ga boste enkrat izbrali, je vaša dolžnost, da ga redno obiskujete celo šolsko 
leto, starši morajo izostanke opravičiti, predmet se ocenjuje in ocena se vpiše 
v spričevalo.  
Izberete lahko največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.  

Kako IZBRATI obvezne in neobvezne izbirne predmete?  
Vsi učenci, katerih starši imajo dostop do eAsistenta, tudi tisti z brezplačnim 
dostopom, boste lahko izbirne predmete razvrstili preko te aplikacije. Natančna 
navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo eAsistent.  

Kdor dostopa do eAsistenta nima, mu bomo v šoli izročili natisnjeno prijavnico s 
tabelo, vendar boste morali v tem primeru “na roke” razvrstiti posamezne predmete 
po vrstnem redu.  

Kdaj bo omogočena izbira?  
IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV BO POTEKAL OD TORKA, 3. 5. 2022 DO 
PONEDELJKA, 9. 5. 2022.

Kateri predmeti se bodo izvajali v šolskem letu 2022/2023?  
Na osnovi prijav preko e-asistenta bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za 
naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo 
prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole.  
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