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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

Informacije za bodoče učence 4. do 9. razreda in njihove starše 

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci 
vključujejo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga 
mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Odsotnost učenca so starši dolžni 
opravičiti tako kot obvezne ure. Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z 
obveznimi predmeti, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v 
spričevalo. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa 
svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju. 
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število 
učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor z učenci uskladili individualno. O izbiri 
boste učenci in starši pisno obveščeni ob koncu šolskega leta. 
 
Učencem tretjega triletja (7. do 9. razred) šola ponuja neobvezni izbirni predmet nemščina 
(2. tuji jezik). To pomeni, da učenci poleg obveznih izbirnih predmetov lahko (neobvezno) 
izberejo še 2 dodatni uri pouka tedensko. Učenci lahko ne izberejo ničesar. V tem primeru ob 
prijavi izberite možnost, da vaš otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega 
predmeta. 
 
Neobvezni izbirni predmet Število ur Razred (bodoči) Učitelj, ki bo poučeval 

2.TJ  NEMŠČINA (N2N) 2 uri/teden 7.,8.,9. Lidija Vidmar 

 

Učenci drugega triletja (4. do 6. razred) lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka 
neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo.  
 

Neobvezni izbirni predmeti Število ur Razred 

(bodoči) 

Učitelj, ki bo poučeval 

2.TJ  NEMŠČINA (N2N) 2 uri/teden 4.,5.,6. Lidija Vidmar 

UMETNOST (NUM) 1 ura/teden 4.,5.,6 Marjeta Kregar 

ŠPORT (NŠP) 1 ura/teden 4.,5.,6. Simeon Klokočovnik, Aleš 

Prosen 

RAČUNALNIŠTVO (NRA) 1 ura/teden 6. Sara Zalesnik 

 

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru 
se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z urnikom. Da ne bodo 
obiskovali neobveznega izbirnega predmeta, pa se lahko v septembru odločijo samo v primeru, 
da se predmet glede na normative še vedno lahko izvaja.  

Da se boste učenci skupaj s starši lažje odločili in izbrali predmete po svoji meri, smo pripravili 
predstavitve neobveznih izbirnih predmetov.  
 
Na spletnih straneh MIZŠ si lahko ogledate Učne načrte za izbirne predmete. 
                                                                                   

Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

