
 

 

 

PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU OBVEZNIH IZBIRNIH 

VSEBIN 

 

1. člen 

Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega programa. Gimnazija Jesenice je pedagoško in organizacijsko 

odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin, dijaki pa so jih dolžni opraviti.  

Vse to je opredeljeno v (i) Zakonu o gimnazijah, (ii) Pravilniku o šolskem redu za gimnazije, poklicne in tehnične 

srednje šole (3. člen), (iii) Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah (5. in 13. člen), (iv) 

Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah (4. člen) in 

(v) Pravilniku o pedagoški dokumentaciji in evidenci v srednjem izobraževanju (5. člen).  

2. člen 

Za organizacijo obveznih izbirnih vsebin je odgovoren organizator obveznih izbirnih vsebin. Naloge organizatorja 

obveznih izbirnih vsebin so: 

- pripravi, usklajuje pravila in vse potrebne obrazce za organiziranje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin za 

tekoče šolsko leto,    

- vodi evidenco števila opravljenih ur pri dijakih, 

- sodeluje v komisiji priznavanja prostih izbirnih ur, ki jih dijaki opravljajo izven Gimnazije Jesenice, 

- predstavi pravila, načrt obveznih izbirnih vsebin na prvem uvodnem sestanku za sodelavce in v okrožnici  

za dijake, 

- zbira mesečna poročila izvajalcev obveznih izbirnih vsebin,  

- vsak mesec poroča vodstvu šole o poteku obveznih izbirnih vsebin, 

- zbira končna poročila o poteku obveznih izbirnih vsebin in vodstvu šole poda predloge za plačilo  

opravljenih ur, 

- skrbi za obveščanje dijakov in učiteljev o izvajanju dejavnosti, 

- pripravi zaključno poročilo o opravljenih obveznih izbirnih vsebinah. 

3. člen 

V štirih letih vsak dijak Gimnazije Jesenice opravi 300 ur obveznih izbirnih vsebin. V prvem, drugem in tretjem 

letniku dijak vsako šolsko leto opravi 90 ur obveznih izbirnih vsebin. V četrtem letniku dijak opravi še 30 ur obveznih 

izbirnih vsebin. 

4. člen 

Obvezne izbirne vsebine obvezne za vse dijake se izvajajo v času rednega pouka in v popoldanskem času, proste 

izbirne vsebine se izvajajo po pouku. 

5. člen 

Obvezne izbirne vsebine se delijo na vsebine obvezne za vse dijake in vsebine po izbiri dijakov. 

6. člen 

Vsebine obvezne za vse dijake se izvajajo na Gimnaziji Jesenice preko celega šolskega leta. Vsebine obvezne za 

vse dijake so (i) državljanska kultura, (ii) knjižnična in informacijska znanja, (iii) kulturno - umetniške vsebine, (iv) 

športni dnevi, (v) zdravstvena vzgoja, (vi) vzgoja za družino, mir in nenasilje, (vii) kulturno - umetniške vsebine s 



 

 

področja glasbe in likovne umetnosti v 1. letniku in (viii) učenje za učenje v 1. letniku. Dijak mora predpisane 

vsebine opraviti, v nasprotnem primeru mu organizator obveznih izbirnih vsebin v soglasju z razrednikom in 

vodstvom Gimnazije Jesenice določi način, kako neopravljene vsebine lahko nadomesti.  

7. člen 

Število ur pri vsebinah, obveznih za vse dijake, je določeno v vsakoletni publikaciji šole in na spletni strani Gimnazije 

Jesenice. 

8. člen 

Vsebine po izbiri dijakov so proste izbirne vsebine, njihovo število je vezano na posamezni letnik šolanja. V prvem 

letniku mora dijak tako opraviti, poleg vsebin obveznih za vse dijake, še 24 ur prostih izbirnih vsebin, v drugem 

letniku 24 ur prostih izbirnih vsebin, v tretjem letniku 39 ur prostih izbirnih vsebin in v četrtem letniku 12 ur prostih 

izbirnih vsebin. 

9. člen 

Presežek opravljenih ur v okviru prostih izbirnih vsebin se ne prenese v naslednje šolsko leto. V primeru ponavljanja 

razreda mora dijak ponovno opraviti število prostih izbirnih ur za določen letnik. 

10. člen 

Dijak, ki mu komisija za podeljevanje statusov dodeli status kulturnika, ima priznane vse ure prostih izbirnih vsebin 

(status A), dve tretjini ur (status B) ali polovico ur prostih izbirnih vsebin (status C).  

 

Dijak, ki mu komisija za podeljevanje statusov dodeli status športnika, ima priznane vse ure prostih izbirnih vsebin 

(status vrhunskega športnika), ali polovico ur prostih izbirnih vsebin (status perspektivnega športnika).   

 

Dijak športnega oddelka Gimnazije Jesenice ima priznane ure prostih izbirnih vsebin. Vse ostale ure obveznih 

izbirnih vsebin mora dijak športnega oddelka opraviti. V primeru, da jih ne opravi, mu način opravljanja obveznih 

izbirnih vsebin določi pedagoški koordinator v dogovoru z organizatorjem obveznih izbirnih vsebin in vodstvom

šole. V primeru, da ima športni oddelek organizirano šolo v naravi, opravijo dijaki športnega oddelka obvezni del 

OIV (ekskurzija in dva športna dneva) v šoli v naravi. V primeru, da dijak ni prisoten v šoli v naravi oz. razred nima 

organizirane šole v naravi, lahko dijak za dva dneva obveznih izbirnih vsebin uveljavlja utemeljeno športno napoved 

(športna dneva), dveh dni obveznih izbirnih vsebin pa se mora obvezno udeležiti (kulturni dan in ekskurzija). 

 

11. člen 

Proste izbirne vsebine dijak lahko izbira iz kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Jesenice, ki je priložen k 

Letnemu delovnemu načrtu, in kataloga Obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi ZRSŠ. Dijak je s katalogoma 

seznanjen na začetku šolskega leta v času od 10. do 15. septembra. Katalog obveznih izbirnih vsebin Gimnazije 

Jesenice je objavljen na spletni strani Gimnazije Jesenice, kopijo Kataloga obveznih izbirnih vsebin dobijo 

razredniki, svetovalna služba in šolska knjižnica.  

Dijaki prvega, drugega in tretjega letnika morajo vsako šolsko leto od 15. do 25. septembra lastnoročno vpisati 

številke obveznih izbirnih vsebin, ki jih bodo opravljali v izbranem šolskem letu, v pripravljene sezname razredov v 

šolski knjižnici. Odločitev dijaka je dokončna, v primeru naknadnega spreminjanja svojih odločitev mora dijak 

organizatorju obveznih izbirnih vsebin pisno predložiti prošnjo z ustrezno utemeljitvijo. Organizator obveznih 

izbirnih vsebin posreduje svojo odločitev razredniku izbranega dijaka in vodstvu Gimnazije Jesenice.    

V času od 25. do 30. septembra organizator obveznih izbirnih vsebin preko okrožnice obvesti dijake, katere obvezne 

izbirne vsebine se bodo izvajale v prihajajočem šolskem letu. Za obvezne izbirne vsebine, ki se izvajajo v obliki 



 

 

tekmovanj, se dijaki prijavljajo preko celotnega šolskega leta. Izvajalci obveznih izbirnih vsebin v obliki tekmovanj, 

bralnih značk o poteku izbirnih vsebin sproti obveščajo organizatorja obveznih izbirnih vsebin.  

12. člen 

Gimnazija Jesenice je dolžna poleg vsebin, ki so obvezne za vse dijake, ponuditi še naslednje vsebine: 

- logiko, 

- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom, 

- metodologijo raziskovalnega dela, 

- obvladovanje desetprstnega tipkanja, 

- prostovoljno socialno delo, 

- prvo pomoč, 

- verstva in etiko. 

Navedene vsebine se izvajajo ob zadostnem številu prijavljenih dijakov. 

13. člen 

Pogoj za izvajanje posamezne razpisane obvezne izbirne vsebine je število prijavljenih dijakov.  

Za obvezne izbirne vsebine, ki se izvajajo preko celotnega šolskega leta, je potrebnih najmanj 10 do 15 prijavljenih 

dijakov. O številu dijakov pri posamezni izbirni vsebini odloča komisija, ki jo sestavljajo organizator obveznih 

izbirnih vsebin, računovodja in vodstvo Gimnazije Jesenice. Organizator obveznih izbirnih vsebin si pred 

zasedanjem komisije pridobi mnenje učitelja, ki izvaja določeno izbirno vsebino. 

Omejitve števila dijakov ne veljajo za obvezne izbirne vsebine, ki prispevajo k večji prepoznavnosti Gimnazije 

Jesenice: šolski radio, foto delavnica, časopis Trnje, šolski pevski zbor, dijaški večeri, gledališka skupina in 

prostovoljno socialno delo. 

14. člen 

Obvezno izbirno vsebino izvaja izvajalec toliko časa, dokler je prisotnih vsaj 50% prijavljenih dijakov. Kakor hitro 

udeležba dijakov pade pod 50% prijavljenih dijakov, izvajalec preneha z izvajanjem obvezne izbirne vsebine. V tem 

primeru se dijakom prizna število že opravljenih ur. Izvajalec obvezne izbirne vsebine o vseh posebnostih sproti 

obvešča organizatorja obveznih izbirnih vsebin. 

15. člen 

Izvajalec obveznih izbirnih vsebin v soglasju z dijaki določi datume izvajanja izbirnih vsebin. Dogovorjeni datumi 

se ne prestavljajo. O morebitnih izjemah na podlagi utemeljenih prošenj odloča vodstvo šole. Prehajanje med 

skupinami pri obveznih izbirnih vsebinah ni dovoljeno, v izjemnih primerih pa izvajalec lahko na podlagi utemeljenih 

razlogov s strani dijaka to dovoli.  

16. člen 

Dijaku se priznajo samo tiste ure, ko je bil na obvezni izbirni vsebini dejansko prisoten. Vsak izvajalec obveznih 

izbirnih vsebin vodi listo prisotnosti dijakov, ki jo do 5. v mesecu skupaj z mesečnim poročilom odda organizatorju 

obveznih izbirnih vsebin. Organizator vsak prvi petek v mesecu poroča vodstvu šole o poteku obveznih izbirnih 

vsebin na Gimnaziji Jesenice. Ob zaključku obvezne izbirne vsebine odda vsak izvajalec zaključno poročilo o poteku 

obvezne izbirne vsebine. Obrazca za mesečno poročilo in zaključno poročilo priskrbi organizator obveznih izbirnih 

vsebin.  

 

 



 

 

17. člen 

Dijak, ki želi proste izbirne vsebine opravljati izven Gimnazije Jesenice (različne interesne dejavnosti), mora 

najkasneje do 2. redovalne konference napisati prošnjo za priznavanje tako opravljenih obveznih izbirnih vsebin. 

Prošnja mora vsebovati: 

- ime in priimek dijaka ter razred, ki ga dijak obiskuje, 

- opis interesne dejavnosti, ki jo dijak opravlja izven šole, 

- okvirni časovni potek interesne dejavnosti (število srečanj, število ur), 

- zadolžitve dijaka v interesni dejavnosti, 

- ime in priimek ter telefonska številka vodje interesne dejavnosti. 

Prošnji mora biti priloženo potrdilo o vpisu dijaka v določeno interesno dejavnost za tekoče šolsko leto. 

18. člen 

Komisija, ki jo sestavljajo vodstvo šole, organizator obveznih izbirnih vsebin in  razrednik dijaka, ki je vložil prošnjo, 

v roku štirinajstih dni izda sklep o priznanem številu ur. O odločitvi komisije seznani dijaka njegov razrednik.  

19. člen 

Na osnovi zaključnega poročila organizator obveznih izbirnih vsebin poda vodstvu šole predlog za izplačilo 

opravljenih ur. V izjemnih primerih (neopravljene delovne obveznosti) se učitelj lahko odloči za neizplačilo 

opravljenih ur izbirnih vsebin. V tem primeru se opravljeno število ur učitelju šteje v delovno obveznost.  

 

20. člen 

Vsak učitelj, ki želi v naslednjem šolskem letu izvajati obvezne izbirne vsebine, mora do 30. junija organizatorju 

obveznih izbirnih vsebin predložiti predlog obvezne izbirne vsebine, ki vsebuje: 

- naslov obvezne izbirne vsebine in število ur, ki so priznane dijaku, 

- ime in priimek izvajalca obvezne izbirne vsebine (v primeru, da izvajalec ni učitelj Gimnazije Jesenice, tudi 

naslov in telefonska številka), 

- cilje obvezne izbirne vsebine, 

- načine dela, 

- obveznosti dijaka in 

okvirni časovni potek (število srečanj). 

Organizator obveznih izbirnih vsebin na prvem uvodnem sestanku predstavi načrt dela za prihajajoče šolsko leto. 

 

21. člen 

Priprave na maturo v kateremkoli letniku šolanja ne sodijo v sklop obveznih izbirnih vsebin. 

 

22. člen 

Razrednik vodi vsako leto evidenco, v osebnem listu dijaka in dnevniku dela, o vsebinah in področjih, ki jih je dijak 

izbral. Svojo evidenco vodi tudi organizator obveznih izbirnih vsebin. 

 

23. člen 

Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega programa, če jih dijak ne opravi, ne more prejeti letnega spričevala in 

napredovati v višji letnik. Obvezne izbirne vsebine se vpišejo v letno spričevalo z opravil/a ali ni opravil/a. 

 

 

 

 



 

 

24. člen 

Med šolskim letom organizator obveznih izbirnih vsebin vodi evidenco prisotnosti dijakov na obveznih izbirnih 

vsebinah (ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi). V primeru, da dijak ni prisoten na vseh obveznih izbirnih 

vsebinah, mora manjkajoče dneve nadoknaditi. V aprilu in maju tako vodstvo Gimnazije Jesenice določi praviloma 

eno soboto, ko bodo dijaki lahko nadomeščali manjkajoče obveznosti.  

Nadomeščanja obveznosti OIV (kulturni dan, ekskurzija, športni dan) so lahko opravičeni dijaki, ki imajo status 

kulturnika ali status športnika za tekoče šolsko leto, a le v primeru, da imajo na dan izvedbe OIV (kulturni dan, 

ekskurzija, športni dan) napovedano drugo športno ali kulturno dejavnost in to lahko dokažejo s pisnim potrdilom 

organizatorja te dejavnosti. Potrdilo morajo predložiti razredniku pred dnem izvedbe OIV. 

V kolikor je bil dijak prijavljen na določeno OIV, pa se le-te ni udeležil, mora, v primeru da njegova odsotnost ni 

bila javljena razredniku vsaj 24 ur pred pričetkom dejavnosti, kljub odsotnosti poravnati nastale stroške. 

Nadomeščanja obveznosti OIV (kulturni dan, ekskurzija, športni dan) so lahko, v dogovoru z razrednikom, 

opravičeni tudi dijaki, ki so se v dneh, ko redni pouk ni organiziran (počitnice, proste sobote in nedelje), udeležili 

kakšne druge dejavnosti v organizaciji šole ali so zastopali šolo na tekmovanju ali prireditvi. 

25. člen  

Na koncu šolskega leta razrednik in organizator obveznih izbirnih vsebin ponovno preverjata, ali je dijak opravil vse 

predpisane obvezne izbirne vsebine ali ne. Če dijak obveznih izbirnih vsebin ne opravi do zaključka pouka, dobi ob 

zaključku šolskega leta samo obvestilo o uspehu. Organizator obveznih izbirnih vsebin v soglasju z razrednikom in 

vodstvom Gimnazije Jesenice dijaku določi način, kako neopravljene vsebine nadomestiti. Dijak se ne more vpisati 

v višji letnik, če obveznih izbirnih vsebin ne opravi. 

26. člen 

S pravilnikom so bili seznanjeni pedagoški zbor ( 14. 9. 2017), člani Dijaške skupnosti 14. 9. 2017), Sveta 

staršev (19.9.2017) in Sveta šole (21.9.2017). 

Pravilnik stopi v veljavo 22. 10. 2017. S tem dnem preneha veljati stari pravilnik sprejet 1. 10. 
2013. 

Pripravila: Tina Mulec, prof. 

                   Ravnateljica: 

                                                                                                                                    mag. Lidija Dornig 

 


