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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4. 5. IN  6. RAZREDU V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

V šolskem letu 2017/2018 se uporabljajo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osnovni šoli (UL RS, št. 63/13), ki določajo izvajanje neobveznih izbirnih predmetov za učence 
4., 5. in 6. razreda. 
Zaradi ustrezne organizacije in priprave na pouk v naslednjem šolskem letu se morate učenci že 
v tem šolskem letu odločiti, ali boste v naslednjem šolskem letu obiskovali neobvezni izbirni 
predmet. 
Prosimo, da izpolnite prijavnico in jo podpisano vrnete  razredniku najkasneje do srede, 10. 5. 
2017. Za učence, ki prijavnic ne boste oddali bomo smatrali, da ne želite obiskovati nobenega od 
neobveznih izbirnih predmetov. 
Pomembne informacije: predmetniki in učni načrti za predmete, med katerimi lahko izbirate so 
objavljeni na spletni strani: 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstv
o/osnovno_solstvo/program  
 
Publikacija z opisom izbirnih predmetov je objavljena na šolski spletni strani. 
 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti osnovne 
šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se 
vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot 
pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 
 
V šolskem letu 2017/2018 lahko učenci izbirate med naslednjimi predmeti: 
 

 Neobvezni izbirni predmet Izvajalec (predvidoma) Število ur tedensko 

1.  Nemščina Deborah KRTALIĆ, Tomaž 
Klajdarič 

2 

2.  Umetnost Liljana KROŠL 1 

3.  Računalništvo Mojca VALENTI 1 

4.  Šport Sonja LIBER KAZIMIR 1 

5.  Tehnika Mateja OČKO 1 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
PRIJAVNICA IN SOGLASJE ZA OBISKOVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

v šolskem letu 2017/2018 
 

Soglašam, da bo moj otrok _____________________________________________, iz  
 
________razreda, v šolskem letu 2017/2018 obiskoval naslednji neobvezne izbirne predmete (v 
primeru izbire tujega jezika le en predmet): 
 
1._____________________________________ 
 
2._____________________________________ 
 
OPOMBA: Učenci lahko izberejo največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Datum:_________________   Podpis staršev:___________________________ 
 
      Podpis učenke/učenca:____________________  

 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program
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Spoštovani starši učencev! 
 
Obveščamo vas, da se z naslednjim šolskim leto lahko učenci oz. njihovi starši odločite za 
obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti se bodo postopoma 
izvajali od četrtega do devetega razreda. 
 
Učenci lahko izberejo največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
 
Drugi tuj jezik (nemščina) se bo izvajal v obsegu dveh ur tedensko, učenci ga bodo imeli  
možnost obiskovati od četrtega do devetega razreda. Neobvezni izbirni predmeti Šport, 
Tehnika, Računalništvo in umetnost se bodo izvajali eno uro tedensko, učenci jih bodo imeli 
možnost obiskovati od četrtega do šestega razreda. 
 
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev (podružnica 
6 učencev). 
 
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje 
znanje in spretnosti pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem 
obdobju, torej od 4. do 6. razreda, oziroma pri tujem jeziku do 9. razreda. 
 
Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v šolskih urah po obveznih predmetih. 
 
Morebitne dodatne informacije vam bodo posredovale razredničarke, pomočnica ravnateljice 
ali ravnateljica. 
 
 
Alenka Kutnjak, ravnateljica 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/

