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PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH  IZBIRNIH PREDMETOV ZA UČENCE 2. 
TRILETJA 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?  

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 
učencev.  Ti predmeti  omogočajo učencem, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in 
sposobnosti. Hkrati so tudi priložnost, da se učenke in učenci pri njih izkažejo, so uspešni. 

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. 

• Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja 
pouka neobveznih izbirnih predmetov. 

  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRILETJA 

V šol. letu 2020/21 lahko učenci 4., 5. in 6. razreda  izberejo največ 2 uri neobveznih 

izbirnih predmetov. Lahko pa izberejo le eno uro ali ne izberejo nobenega predmeta. 

Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli izbirajo med sledečimi predmeti:  

OŠ MIKLAVŽ: ŠPORT, TEHNIKA, UMETNOST -  LIKOVNO USTVARJANJE, UMETNOST - GLEDALIŠČE, 

RAČUNALNIŠTVO. 

OŠ KOG: UMETNOST - FOLKLORA, RAČUNALNIŠTVO 

Drugi tuji jezik - NEMŠČINO ponudimo na naši šoli kot občinski program in ne v obliki neobveznega 

izbirnega predmeta. 

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v 

skupini pa je lahko največ 28 učencev, razen pri športu in tehniki, kjer jih je lahko največ 21. 

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. 
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Skupine bodo sestavljene iz učencev od 4. do 6. razreda. Na Kogu bodo skupino sestavljali učenci 4. in 

5. razreda. 

Glede na število učencev na naši šoli, se bosta v naslednjem šolskem letu izvajala 2 neobvezna izbirna 

predmeta, za katera se bo odločilo največje število učencev. Na podružnični šoli Kog pa zgolj ena 

skupina neobveznega izbirnega predmeta. 

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. 

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. 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


