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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
za učence 4., 5. in 6. razreda v šol. letu 2022/2023 

 
Spoštovani učenci in starši!      
 
Osnovna šola Šenčur izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 
9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 
2022/2023 izvajal za učence 4., 5. in 6. razreda. Bodočemu prvemu razredu smo 
že ponudili neobvezni izbirni predmet angleščina. 
Vsebina neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo na naši šoli, je predstavljena 
v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti 
predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport RS:  

- neobvezni izbirni:  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 

 
Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:  
- 4., 5. in 6. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. 

 
Izbira je prostovoljna, lahko ne izbere ničesar. 

 
V času od 28. marca 2022 do 8. aprila 2022  pričakujemo, da se boste s svojim 
otrokom pogovorili o obiskovanju neobveznih izbirnih predmetov in to  (v zgoraj 

navedenem času) označili v eAsistentu.  Če je vaš otrok že obiskoval nek 
predmet v tem šolskem letu, ga lahko izbere ponovno. Učitelj bo snov 
prilagodil njegovemu znanju (kolikor bo to mogoče, glede na učence v 
skupini in še kaj…). 
 
Publikacija in prijava  sta objavljeni tudi na spletni strani šole, v zavihku »Starši«, 
rubrika »Neobvezni izbirni predmeti«. 
 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih 
predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le 
tiste neobvezne izbirne predmete, za katere bo prijavljeno 

zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih 
in standardih za izvajanje programa OŠ. 

 
Upamo, da vam bodo informacije v publikaciji, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri  
predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi 
posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji. 
 
Urša Tomažič        mag. Stanka Naglič  
šolska svetovalna delavka          v. d. ravnateljice 
 

 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
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Priimek in ime učenca/učenke: _________________razred: 3. ______(2021/2022) 

 

PRIJAVA NA neobveznE IZBIRNE PREDMETE 
TO PRIJAVO IZPOLNITE IN JO VRNETE PEDAGOGINJI  LE V PRIMERU,  

DA TEGA NISTE UREDILI V eASISTENTU. 

Pred vami so ponujeni NEOBVEZNI izbirni predmeti za šolsko leto 2021/2022.  
Tudi  bodoči četrtošolci že izbirate NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE. 
Izberete le, če želite.  
Če pa že izberete, morate pouk obiskovati od začetka do konca, pri tem predmetu ste 
tudi ocenjeni. Ocena se vpiše v spričevalo. 
 
Učenec lahko izbere največ 2 uri na teden.  
Spodaj navedeni predmeti potekajo eno uro, razen nemščina in francoščina, ki potekata 2 uri 
tedensko. 
 
Dobro preglejte ponudbo. Levo od izbranega predmeta s številkami OZNAČITE po 
pomembnosti (št. 1 pomeni, da si učenec ta predmet najbolj želi…) za kateri predmet se je vaš 
otrok odločil, da ga bo obiskoval.  
 

Pomembno!  Označite tudi: tukaj nujno označite oz. v eA. 
- Moj otrok bo obiskoval en predmet po eno uro 
- Moj otrok bo obiskoval en predmet po dve uri 
- Moj otrok bo obiskoval dva predmeta po eno uro  

 
Označi  s številkami 

od 1… do 3 
PREDMET ŠT. UR 

 Drugi tuji jezik - NEMŠČINA 2 

 Drugi tuji jezik - FRANCOŠČINA 2 

 RAČUNALNIŠTVO 1 

 ŠPORT 1 

 UMETNOST 1 

 TEHNIKA 1 

   
 MOJ SIN/MOJA HČI NE BO OBISKOVAL/A 

NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. 

 

Nekaj pojasnil si lahko preberete zgoraj.  Predvsem pa vas vabimo, da skupaj natančno 
preberete Publikacijo o neobveznih izbirnih predmetih, katero najdete na spletni strani šole, 
pod zavihkom »Starši« in nadaljnje na zavihku »Neobvezni izbirni predmeti«. 

PRIČAKUJEMO, DA BOSTE IZBIRO OZNAČILI v e-Asistentu, 
 v času od 28.03. do 08.04.2022.  

V kolikor nimate povezave do eAsistenta, potem svojo odločitev sporočite  
preko te prijave. Natisnite, izpolnite in vrnite pedagoginji. 

Bodite pozorni, da označite tudi, če vaš otrok ne bo obiskoval nobenega od 
ponujenih neobveznih izbirnih predmetov. 

PROSIMO VAS, DA SI ZAPIŠETE OTROKOVE IZBIRE.  
ČE BOSTE OZNAČILI V EASISTENTU, ŠOLI NE POŠILJAJTE NIČESAR. 
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NAVODILA ZA UREDITEV V EASISTENTU. 
 
 

 
 
 
 
 
 
KO STE ENKRAT ŽE UREDILI PREDMETE, PA JIH ŽELITE PREUREDITI, TO LAHKO 
STORITE NA SPODAJ OPISAN NAČIN, NAJKASNEJE DO 8. APRILA 2022. 

 
 

 


