
 

 

 

 

 

 

 

 
Ljubljana, 22. marec 2022 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  za učence 4., 5. in 6. razreda v šolskem letu 2022/23 
 
 
Spoštovani starši, 

skladno z Zakonom o osnovni šoli in navodili MIZŠ bomo osnovne šole tudi v prihodnjem šolskem letu v 

razširjeni program (kamor sodijo jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in 

podaljšano bivanje) vključile tudi  pouk neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu, v katere se 

učenci vključujejo prostovoljno. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca 

pouka v šolskem letu. Izpis ali menjava predmeta v septembru nista možna! 

 
Za šolsko leto 2022/23 bomo na šoli za učence 4., 5. in 6. razreda ponudili naslednje neobvezne izbirne 

predmete: 

 DRUGI TUJI JEZIK –  NEMŠČINA (2 uri tedensko), 

 UMETNOST (1 ura tedensko), 

 ŠPORT (1 ura tedensko), 

 RAČUNALNIŠTVO (1 ura tedensko). 

 
Opisi neobveznih izbirnih predmetov so objavljeni na spletni strani šole. 
 
V primeru, da se učenec odloči za obiskovanje enega od zgoraj naštetih neobveznih izbirnih predmetov, bo 

poleg vseh rednih ur pouka  obiskoval dodatno še 1 ali 2 uri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. 

 
 
NEKAJ INFORMACIJ O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH: 

 Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

 Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti niso uvrščeni v urnik 

med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti 

lahko izvajali v predurah ali v času podaljšanega bivanja (med 13.30 in 15.30), lahko pa tudi v obliki blok 

ur (v tem primeru na 14 dni), odvisno od urnika obveznih predmetov.   

 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v šolskem letu.  

 Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje učencev se 

ocenjuje, zaključne ocene se vpisujejo v spričevalo.  

 Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih je obvezna in se obravnava enako kot pri obveznih 

predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.  

 Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 12 učencev v skupini. Šola samostojno organizira in 

oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi. Učna skupina pri predmetu šport se bo 

predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, za ostale učne skupine pa je normativ 28 učencev. 

 Vaš izbor boste označili na soglasju, ki ga bo otrok prejel od razrednika. Vaš otrok naj izpolnjeno in 

podpisano izjavo vrne razredniku do torka, 19. aprila 2022. 
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