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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence od 7. do 9.   razreda v šolskem letu 

2021/22 

  

Spoštovani starši,  

skladno z Zakonom o osnovni šoli in navodili MIZŠ bomo osnovne šole tudi  v šolskem letu 
2021/22 izvajali poleg OBVEZNIH tudi NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE v 7.,8. in 9.  razredu.  

V prihodnjem šolskem letu učencem 9. r. ponujamo NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – drugi  
tuji jezik, ki NE sodi v obvezni del programa, pač pa v razširjeni, zato se učenci zanj  
odločijo PROSTOVOLJNO. Predmet se ocenjuje.  
V primeru, da se učenec zanj odloči, bo poleg vseh rednih ur pouka (vključno z  
obveznimi izbirnimi predmeti) obiskoval dodatno še 2 uri NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA 
PREDMETA – drugi tuji jezik.  
 
Na naši šoli bomo ponudili predmet: HRVAŠČINA, saj je to jezik naših sosedov ter zelo  veliko 
sodelujemo z osnovnimi šolami na Hrvaškem: OŠ Cestica, OŠ Lepoglava, OŠ Višnjica). 

 
NEKAJ INFORMACIJ O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH:  

 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v 
šolskem letu.  

 Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, znanje 
učencev se ocenjuje, zaključne ocene se vpisujejo v spričevalo.  

 Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri 
obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.  

 V kolikor je učenec že izbral drugi tuji jezik kot obvezni izbirni predmet (2 uri 
tedensko), ga lahko izbere dodatno tudi kot neobvezni izbirni predmet (2 uri 
tedensko).  

 Smiselno in priporočljivo je, da obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta – drugi 
tuji jezik izberejo učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati 
pouk drugega tujega jezika neprekinjeno eno obdobje (od 7. do 9. razreda). Za vsa 
dodatna pojasnila se lahko obrnete na ravnateljico ga. Suzano Petek 02 795 2390. 

 
Prosimo, da vaš izbor označite v LoPolisu. do petka.2.4.2021. 

 
Ravnateljica 

Suzana Petek,l.r. 
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