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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
 
Spoštovani starši, skrbniki, učenke in učenci, 
 
 
v skladu z 20 a. členom ZOsn šola učencem drugega triletja v šolskem letu 2023/2024 ponuja 
pouk neobveznih izbirnih predmetov.  
 
Učenci od 4. do 6. razreda se lahko prostovoljno vključijo v pouk neobveznih izbirnih 
predmetov drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Pouk drugega 
tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike 
pa eno uro tedensko.  
 
V šolskem letu 2023/2024 bo šola ponudila pouk spodaj naštetih neobveznih izbirnih 
predmetov 
 
Opise posameznih izbirnih predmetov in povezave do video predstavitev najdete v Vodniku 
po obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, ki je objavljen na spletni strani šole. 
 

 
Do sredine marca bomo izvedli postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje 

šolsko leto. 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC (PREDVIDOMA) Št. ur na teden 

Drugi tuji jezik nemščina Polona Mihalič Birsa, Mojca Žvokelj 2 

Drugi tuji jezik francoščina Marijana Miljančič Ruter 2 

Umetnost - Folklorna dejavnost Nina Luša 1 

Umetnost – Gledališka dejavnost Vanja Klančnik Kišasondi 1 

Umetnost – Likovna 
ustvarjalnost 

Gaja Šorgo 1 

Računalništvo Roman Starin 1 

Šport  Tatjana Lakošeljac, Nastja Matešič, 

Nina Oberstar Horvat, Walter 

Vatovec 

1 

Tehnika Davide Ernestini 1 



 
 
 
 
 
 
 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.  
 
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje 
pouka obvezno. Učenci lahko vsako leto zamenjajo neobvezni izbirni predmet.  
 
Priporočamo, da se za drugi tuji jezik odločijo učenci, če jih učenje tujih jezikov veseli, so 
uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika 
vsaj eno obdobje (od 4. do 7. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda. 
 
Učenci so iz neobveznih izbirnih predmetov ocenjeni. Zaključna ocena neobveznega 
izbirnega predmeta je enakovredna ostalim ocenam v spričevalu. 
 
Iz nabora ponujenih neobveznih predmetov skupaj z otrokom po temeljitem premisleku izberite 
tiste predmete, ki izražajo njegov interes. 
 
Naprošamo, da izpolnjene prijavnice vrnete razredniku do petka, 3. 3. 2023.  
 
V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število 
učencev za določen predmet premajhno, se predmet ne bo izvajal.  
 
O izbiri boste pisno obveščeni predvidoma v maju.  
 
  
S spoštovanjem, 
 
 
                                     Ingrid Poropat, prof. 
                ravnateljica 
                   Osnovne šole Koper 
 


