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INFORMACIJE O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH v šolskem letu 2019/2020 

Spoštovani učenke, učenci in starši! 
V šolskem letu 2019/2020 bodo imeli učenci v 4., 5. in 6. razredu možnost obiskovanja neobveznih izbirnih 
predmetov. Informacije o neobveznih izbirnih predmetih lahko preberete tudi v publikaciji, ki je objavljena na 
šolski spletni strani http://www.oscg.si/ v zavihku O šoli → Razširjeni program → Neobvezni izbirni 

predmeti. 
Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. 
Vendar pa mora učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, le tega obiskovati do konca šolskega leta. Učenec 
lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk drugega tujega jezika se bo 
izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko.  
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z ostalimi predmeti, 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 ostalih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši 
opravičiti.  
Učne skupine se oblikujejo ločeno za matično in podružnično šolo. Na matični šoli bomo lahko organizirali največ 
11 učnih skupin neobveznih izbirnih predmetov, na PŠ Reteče pa 2.   
V šolskem letu 2019/2020 lahko učenci 4., 5. in 6. razreda izbirate med naslednjimi neobveznimi izbirnimi 
predmeti: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

Pričeli smo s pripravami na naslednje šolsko leto, zato vam že sedaj pošiljamo prijavnico za neobvezne izbirne 
predmete. V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. O izbiri vas bomo obvestili 
pred koncem šolskega leta. 
Izberete lahko NAJVEČ DVE uri neobveznih izbirnih predmetov. 
Pozor! Če izberete nemščino ali francoščino, potem učenec ne more obiskovati še drugega neobveznega izbirnega 
predmeta. Od predmetov s področja umetnosti učenec lahko obiskuje samo enega. 

 
PRIJAVNICA – neobvezni izbirni predmeti 2019/2020 

 
Moj sin/hči _______________________, učenec/ka _______ razreda, v šolskem letu 2019/2020 (ustrezno 
obkrožite). 
a) Ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.  

b) Bo izbral EN neobvezni izbirni predmet.    c) Bo izbral DVA neobvezna izbirna predmeta. 

Če ste se odločili, da bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet, izpolnite spodnjo tabelo. Ker se lahko 
zgodi, da se želeni predmet ne bo izvajal, lahko zapišete še nadomestni predmet. 

 neobvezni izbirni predmet 

prvi 
neobvezni izbirni predmet 

 

drugi  
neobvezni izbirni predmet 

 

nadomestni 
neobvezni izbirni predmet 

 

 
 
Podpis učenke/učenca:____________________ Podpis staršev ali skrbnikov:_____________________________ 
 
Datum: ______________                  Izpolnjen obrazec vrnite razredničarki do ponedeljka, 25. 3. 2019. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠTEVILO UR NA TEDEN 

Nemščina 2 

Francoščina 2 

Računalništvo 1 

Tehnika 1 

Šport 1 

Umetnost - gledališka dejavnost 1 

Umetnost - glasbena ustvarjalnost 1 

Umetnost - likovna ustvarjalnost 1 


