
IZBIRNI PREDMETI   
 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi 
ocenami. So enourni, razen tujega jezika, ki je na urniku učenca po dve uri tedensko. Izvajajo se v 1., od 4. do 6. 
(neobvezni) razreda ter od 7. do 9. razreda (obvezni). 

Izvajajo se neobvezni izbirni predmeti in obvezni izbirni predmeti. 

Učenec  v drugi triadi  izbere en neobvezni izbirni predmet oz. dva v primeru enournih predmetov. Učenec v 
sedmem razredu lahko izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši, lahko pa se odloči še za neobvezni izbirni predmet nemščina. V 8. in 9. razredu  izbere 
dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To 
pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. 

Skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če se zanjo prijavi dovolj učencev. 
Na začetku šolskega leta ima učenec en mesec časa za spremembo svoje izbire, izbirni predmet do konca 
septembra torej lahko zamenja. Lahko  se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z 
njegovim urnikom. 
 
Obvezni izbirni predmeti:   
 

PREDMET UR/TEDEN UČITELJ 

Filozofija za otroke – kritično mišljenje 1 Nina Bradić 

Retorika 1 Nina Bradić 
Izbrani šport odbojka 1 Dušan Grabnar 
Šport za sprostitev 1 Dušan Grabnar 
Šport za zdravje 1 Dušan Grabnar 
Nemščina I 2 Mateja Iskra 
Nemščina II 2 Mateja Iskra 
Nemščina III 2 Mateja Iskra 

Izbrani šprot odbojka 1 Barbara Jekoš 
Računalništvo – računalniška omrežja 1 Karolina Livk 

Raziskovanje organizmov v domačem okolju 1 Alenka Malešič 
Sodobna priprava hrane 1 Alenka Malešič 
Matematična delavnica 1 Vesna Nadarević 

Gledališki klub 1 Tatjana Pleteršek 

Francoščina I 2 Lori Podgornik 
Francoščina II 2 Lori Podgornik 
Francoščina III 2 Lori Podgornik 
Poskusi v kemiji 1 Irena Stegnar 

Likovno snovanje I 1 Irena Žle 
Likovno snovanje II 1 Irena Žle 
Likovno snovanje III 1 Irena Žle 

 
 
Neobvezni izbirni predmeti:    
 

PREDMET UR/TEDEN SKUPINE UČITELJ 

NIP – Nemščina v 4., 5., 6. razredu 2 2 Mojca Starešinič Becele 
NIP – Računalništvo v 4., 5., 6. razredu 1 2 Karolina Livk 
NIP – Šport v 4., 5. razredu 1 2 Katja Zupančič  
NIP – Šport v 6. razredu 1 1 Barbara Jekoš 



NIP – Umetnost 4., 5., 6. r 1 2 Irena Žle 

 
Za učence, ki čakajo na pouk izbirnih predmetov, je varstvo v knjižnici. Učenci so v času varstva pod nadzorom 
knjižničarke. 

 


