
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

3. R OŠ ŠKOFLJICA in PŠ LAVRICA
(bodoči 4. razred) 



20.a člen
(neobvezni izbirni predmet)

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

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

Uradni list RS, 

št. 63/13
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ZAKONSKO MOŽNI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik 

v 1. r
Drugi tuji jezik 

4. - 9. r
Računalništvo 

4. - 6. r

Umetnost

4. – 6. r

Tehnika

4. – 6. r

Šport

4. – 6. r

• Pred odločitvijo za neobvezne izbirne predmete je potrebno vedeti, da si učenec

po začetku obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta ne more premisliti

in se iz takšnih ali drugačnih vzrokov izpisati. Predmet je potrebno obiskovati do

konca šolskega leta. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih

obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši

opravičiti.

• Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti.

• Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

• Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov

tedensko.

NŠPNTENRANN2 NUMN1A / N1N
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Potekala bo v marcu 2022. 

Na OŠ Škofljica in na PŠ Lavrica bo v 3. razredu (za 4. razred) možno 

izbirati med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

- 2. tuji jezik NEMŠČINA,

- šport, 

- umetnost. 

Opis izbirnih predmetov in shematski prikaz poteka izbire najdete tudi 

na šolski spletni strani pod rubriko POUK/NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI oziroma na naslovu:

http://www.os-skofljica.si/pouk/neobvezni-izbirni-predmeti/

PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

http://www.os-skofljica.si/pouk/neobvezni-izbirni-predmeti/


• Do 8. aprila 2022!

- Elektronsko: preko E-asistenta. Ko bo možnost prijavljanja

odprta, boste starši obveščeni preko elektronske pošte.

- Pisno: za starše, ki nimajo dostopa do E-asistenta. Starše

prosimo, da o tem obvestijo razredničarke.

POMEMBNO: Glede obiskovanja oz. neobiskovanja

izbirnega predmeta se opredeljujete VSI starši. Tudi,

če otrok NE BO obiskoval izbirnega predmeta, morate

starši izpolniti prijavnico oz. v eA označiti izbiro, da

učenec ne bo obiskoval neobveznih izbirnih

predmetov!

PRIJAVA NA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET



TEDENSKA URNA OBREMENITEV ZA NEOBVEZNE  IZBIRNE  

PREDMETE 

• V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmet II. tuji jezik 

nemščina izvaja 2 uri tedensko.

• V skladu s predmetnikom se neobvezna izbirna predmeta: šport in

umetnost izvajata po 1 uro tedensko. (Šola zaradi učinkovitejše organizacije in 

izvedbe dela predmet izvaja v blok urah na 14 dni.)

• 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, torej od 4. do 6. razreda.

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).



OBLIKOVANJE SKUPIN PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

• Učne skupine organizira in oblikuje šola samostojno, skladno s

predpisanimi normativi. Vsako šolsko leto se oblikujejo na novo.

• Skupina se oblikuje, če se na izbirni predmet prijavi najmanj 12 

otrok. 

• V skupini je lahko največ 28 učencev iz različnih razredov  II. triade. 

V skupini športa je lahko največ 20 učencev iz različnih razredov II. 

triade obeh spolov.

• Ob posebnih razmerah lahko pride do sprememb v načinu izvajanja. 

O tem odločajo na državni ravni.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z 
obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih 

predmetih ocenjuje s številčno oceno, zaključne ocene pa se 
vpišejo v spričevalo. 



• Obvestilo o izvajanju izbranega neobveznega izbirnega predmeta   

dobi učenec v  mesecu maju 2022. Starši obvestilo podpišejo in 

vrnejo razredniku.

• Učenec lahko spremeni svojo izbiro neobveznega izbirnega 

predmeta do 14. junija 2022.

• V mesecu septembru 2022 spremembe ne bodo več mogoče,      
zato starši dobro premislite, ali je neobvezni izbirni predmet 
primeren za vašega otroka. Svetujemo, da si na spletni strani   
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ogledate vsebine in 
cilje posameznih neobveznih izbirnih predmetov. 

OBVEŠČANJE O IZBRANEM NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU



POVZETEK O IZBIRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV:

1. Šola v 3. razredu OŠ Škofljica in na PŠ Lavrica v II. triadi za šolsko leto 2022/23 ponudi:

- 2 uri tedensko: neobvezni predmet II. tuji jezik nemščina,

- 1 ura tedensko: neobvezni predmet šport, umetnost.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov bo potekala v marcu 2022.

2. Prijave: do 8. aprila 2022.

3. Oblikovanje skupin na podlagi prijav: april, maj 2022.

4. Obvestilo izvajanju izbranega neobveznega izbirnega predmeta: maj 2022.

5. Spremembe izbirnega predmeta: do 14. junija 2022.

POMEMBNO: 

- Glede obiskovanja oz. neobiskovanja izbirnega predmeta se opredeljujete VSI starši. Tudi,  če otrok NE BO 

obiskoval izbirnega predmeta, morate starši izpolniti prijavnico oz. v eA označiti, da otrok NE BO obiskoval 

neobveznih izbirnih predmetov!

- Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

- Izostanki se obravnavajo enako kot pri rednih šolskih predmetih in jih morajo starši opravičiti. 

- Predmet se ocenjuje s številčno oceno. Zaključna ocena je vpisana v spričevalo. 



VPRAŠANJA



PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!


