
 
   

Trbovlje, 3. 3. 2021                                                                   Številka dokumenta: 6000/143/2021 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  V 4., 5., 6. RAZREDU – OBVESTILO ZA STARŠE 
Na podlagi  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli osnovna šola v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (4. – 6. razred) lahko izvaja naslednje neobvezne izbirne predmete: 

- drugi tuji jezik, 

- umetnost, računalništvo, šport, tehnika. 

 

Na naši šoli bodo učenci lahko izbirali med: 

1.   drugi tuji jezik nemščina (N2N), izvajala ga bo ga. Blanka Gombač: 

- predmet se izvaja 2 šolski uri tedensko; 

- se ocenjuje kot ostali šolski predmeti; 

- prisotnost pri predmetu je obvezna (odsotnosti se opravičujejo kot pri obveznem programu); 

- v skupini je lahko največ 28 in najmanj 12 učencev. 

2.   umetnost, računalništvo, šport in tehnika: 

- vsak predmet se izvaja 1 šolsko uro na teden; 

- vse predmete lahko izvajajo učitelji, ki imajo pogoje za poučevanje v osnovni šoli; 

- predmet se ocenjuje kot ostali predmeti obveznega programa osnovne šole; 

- prisotnost pri predmetu je obvezna (odsotnosti se opravičujejo kot pri obveznem programu); 

- v skupini je lahko največ 28 in najmanj 12 učencev. 

Če bodo učenci izbrali različne predmete, se bo izvajal tisti, za katerega se bo odločilo največ prijavljenih 

kandidatov. 

Vsak učenec si lahko izbere 1, 2 ali nobene ure neobveznih izbirnih predmetov. 

Menjava izbranega/izbranih NIP je možna izključno septembra, če bo to na šoli organizacijsko izvedljivo. 

NIP morajo učenci obiskovati celo šolsko leto, priporočamo celo, da celotno triletje (zlasti tuji jezik). 

Skupine učencev za NIP se vsako šolsko leto oblikujejo na novo. Predvidoma bomo na naši šoli (glede na 

predvideno skupno število četrtošolcev, petošolcev in šestošolcev v šolskem letu 2021/2022) lahko oblikovali  

4 skupine neobveznih izbirnih predmetov, vendar vsako skupino za najmanj 12 učencev. 

 

Več o izbirnih predmetih si lahko preberete na: https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-

osnovni-soli/ 

Podrobnejši opis izbirnih predmetov, ki si jih lahko učenci izberejo v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje pa si lahko 

ogledate v zbirni BROŠURI na šolski spletni strani (www.osic.si).  

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

 

 

 

 

PRIJAVNICA K NEOBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA 4., 5. IN 6. RAZRED 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

Ime in priimek učenca _______________________________, ki v šol. letu 2020/2021 obiskuje ____ razred. 
 

Izbor neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. oz. 6. razredu v šolskem letu 2021/2022: 
 

1. __________________________________                       2. ________________________________ 

 
* Učenec lahko izbere 1 ali 2 uri neobveznih  izbirnih predmetov, lahko pa jih tudi ne izbere. Predmeti se ocenjujejo,  

udeležba pri pouku je obvezna celo šolsko leto in morebitna zamenjava možna samo septembra. 

 

Podpis učenca: _______________________                        

 Ime in priimek starša/skrbnika: ________________________, podpis_________________________ 

Trbovlje, (datum) ________________                  
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