
 

Izpolnjeni obrazec vrnite razredničarki najkasneje do SREDE, 24. 3. 2021. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4.- 6. razred) 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 63/13) bomo pouk 
neobveznih izbirnih predmetov izvajali za učence od 4. do 9. razreda.  

Učencem od 4. do 6. razreda za šolsko leto 2021/2022 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete: 

  UČITELJ/ICA IZVAJANJE TRAJANJE 

1. 
DRUGI TUJI JEZIK: 
NEMŠČINA 

Manja Grad 2 uri tedensko 

Zaželeno je, da drugi tuji jezik kot 
neobvezni izbirni predmet učenec 
obiskuje vsaj eno obdobje, to je od 4. 
do 6. razreda, ni pa nujno. 

2. 

ŠPORT za 4. in 5. razred 
Učitelji 
razrednega pouka 

1 ura tedensko 

Učenec lahko v naslednjem razredu 
zamenja ta neobvezni izbirni predmet 
z drugim, lahko pa ga nadgrajuje do 
6. razreda.  

ŠPORT – POHODNIŠTVO 
za 6. razred 

 
Tomaž Kumer  
 

6 pohodov v 
šolskem letu 

3.  
UMETNOST – literarna 
dejavnost 

Mojca Sovdat 1 ura tedensko  

4. 
RAČUNALNIŠTVO za 5. in 
6. razred 

Klara Štravs 
Merkun 

1 ura tedensko 

 
Neobvezni izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani šole, pod zavihkom Učenci. 

Učenci lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se za 
obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta ne odločijo.  

Ko učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.  Znanje 
učenca se ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prijavljeni učenec mora biti prisoten pri 
neobveznem izbirnem predmetu, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Ti  predmeti 
sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. 

Ker gre za razširjeni program osnovne šole, učbeniki za te predmete (nemščina) ne sodijo v učbeniški sklad in je 
strošek nakupa učbenika breme staršev. 

P R I J A V N I C A 
 
Učenka/ec ______________________________________, ki bo v šolskem letu 2021/2022 v __________ 

                                 (IME IN PRIIMEK UČENKE/CA)                                                                                            (ODDELEK) 
 

a) ŽELIM OBISKOVATI  
neobvezni izbirni predmet.                

b)   NE ŽELIM OBISKOVATI  
      neobveznega izbirnega predmeta. 

 
Če si se odločil/a za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, izpolni, h kateremu neobveznemu 

izbirnemu predmetu se prijavljaš:___________________________________________________________ 

                                                        (VPIŠI IME NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA, KI BI GA ŽELEL/A OBISKOVATI.) 

 
V primeru, da se ta predmet na šoli ne bo izvajal, lahko izbereš nadomestni neobvezni izbirni predmet:                              

                                                   ___________________________________________________________ 

(vpišeš lahko ime neobveznega izbirnega predmeta, h kateremu bi se prijavil/a, če 
se prvi izbrani zaradi premalo prijavljenih učencev ne bi izvajal.) 

 
Podpis učenke/ca: __________________________ 

Podpis starša: _____________________________ 

Datum: __________________________________ 

 


