
 

 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 

26. 7. 2013). 

20a. člen 

 

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, 

umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. 

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega 

jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. 

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

 

POSTOPEK IZBIRE IN OBLIKOVANJE SKUPIN za neobvezne izbirne predmete  

o V šol. letu 2021/22  učenci 4., 5. in 6.  razreda lahko izberejo 1 ali 2 uri neobveznih izbirnih predmetov, učenci 7., 
8. in 9. razreda pa 2 uri drugega tujega jezika. 

o Učenci bodočega 4., 5. in 6. r.  na naši šoli izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina, šport, 

tehnika, računalništvo in umetnost.  

o Bodoči učenci 7., 8. in 9. razreda pa izberejo NIP nemščino.  

o Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je 

lahko največ 28 učencev.  

o V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen 

predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.  

o 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 njihovim urnikom. Da ne bodo obiskovali neobveznega izbirnega 

predmeta pa se lahko odločijo samo v primeru, da se skupina glede na normative še vedno lahko izvaja. 

o Neobvezni Izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora 

obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti, 

tako kot obvezne ure. 

o Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. 

o Osnovne informacije o vsebini neobveznih izbirnih predmetov najdete na šolski spletni strani. 

o 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. 

o Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v 

obsegu dveh ur na teden.  

o Šola učencem in staršem predlaga, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih 

učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 

4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oziroma neprekinjeno šest let, drugo in tretje obdobje skupaj (od 4. do 9. 

razreda). 



o Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program 

osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. 

o O izbiri  se je zaradi načrtovanja zaposlitev in izdelave urnikov potrebno odločiti v mesecu  marcu oz. aprilu za 

naslednje šolsko leto. 

o Prijavnice bodo učenci dobili v šoli, izpolnjene pa bodo vrnili razrednikom. 

o O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.  

o Podrobne učne načrte izbirnih predmetov lahko najdete na straneh MIZŠ: 
 https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 

 
Okvirni rokovnik: 

o Marec, april:  Učenci dobijo navodila s prijavnico na izbirne predmete in se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri. 

o Marec, april: Učenci vrnejo razrednikom podpisano in izpolnjeno prijavnico na izbirne predmete. 

o April, maj: Oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov. 

o Junij: Prejeli boste pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v 

naslednjem šolskem letu. 

o September: Zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v 

okviru, skladnem z normativi, ki veljajo za določeno skupino. 

o Po 30. 9.  ni več nobenih možnosti sprememb pri izbirnih predmetih. 

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

