
 

 

NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22 
  
 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA 
se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013). 
Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda lahko ponudi pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, 
računalništva, športa ter tehnike. 
 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev. 
Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do 
konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure. Neobvezni izbirni 
predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo. 
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu 
nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju. 
 
Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti 
predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  ZA UČENCE 1. RAZREDA 
 

1. TUJI JEZIK V 1. RAZREDU: ANGLEŠČINA, št. ur 35 
V prvem razredu se tuji jezik povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi drugih predmetov. Učenci si pridobijo prvo znanje o svetu z 
maternim/prvim jezikom, ki ga tuji jeziki širijo in dopolnjujejo. 
Teme pri pouku tujega jezika se navezujejo na vsebine drugih predmetov v prvem razredu. Učenci pridobivajo izkušnje s tujim jezikom 
s poudarkom na spodbujanju in razvijanju slušnih in govornih zmožnosti v kontekstu celostnega učenja v učnih okoliščinah. 
V pouk vključujemo poleg besedne tudi nebesedne prvine komunikacije, ki so sestavni del sporazumevanja. 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. TRIADE 
 V šol. letu 2021/22 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. 
 Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli lahko izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina in tehnika. 
 
 
 
 



 

 

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov: 
 

1. TEHNIKA, enoletni predmet, 35 ur letno, izvajalec Branko Dragar 
Ta predmet temelji na opazovanju, načrtovanju, izdelavi, vrednotenju in nadgradnji predmetov in procesov, s katerimi se učenci srečujejo 
v vsakdanjem življenju.  Vsebine predmeta so razdeljene na pet učnih sklopov, in sicer: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije 
in izbirne vsebine, ki so lahko vezane na specifiko domačega okolja. Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki so jih glede na svojo 

starost že zmožni obdelovati. Ob tem pridobivajo spretnosti in navade glede uporabe raznih orodij in pripomočkov ter 
spoznavajo varno uporabo le-teh. Predmeti, ki jih izdelajo, so enostavni in uporabni v njihovem vsakdanjem življenju. 
Poudarek predmeta je na pridobivanju novih znanj in spretnosti, odkrivanju in razvijanju učenčevih sposobnosti, 
razvijanju ustvarjalnosti, oblikovanju pozitivnega in odgovornega odnosa do narave, dvigovanje ravni učenčeve 
pozitivne samopodobe,  razvijanju dobrih medsebojnih odnosov.  

 
2. DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA, 70 ur letno, izvajalka Petra Jager-Čakš 

 
Učenje vsakega jezika je velik izziv. Dajmo otroku možnost, da si začne pridobivati to znanje v zgodnjih letih, ko so vrata za učenje tujega 
jezika najširše odprta. 
Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje nemške televizije, 
poslušanje glasbe, komunikacije s tujimi prijatelji), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje 
in poklicno pot. 
Pri nemščini  obravnavamo  teme, ki so učencem  blizu. Naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe, prijatelje, družino, 
hišo, živali, govorili  bodo o hobijih,… 
Učenje poteka na zabaven in sproščen način, saj pouk nemščine popestrimo: 
- z didaktičnimi igrami, 
 - s poslušanjem in petjem nemških pesmi, 
-  z ogledom filmov, 
-  s projektnimi nalogami.  
Učenci, ki se bodo odločili za pouk nemščine, pouk obiskujejo dve uri tedensko. 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE 
 
 
 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. TRIADE 
 
 Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne (lahko 
tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete. 



 

 

 V skladu s sedanjo zakonodajo učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s 
tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati. 
 Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.  
 Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih 
predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.  
 
Predstavitev obveznih izbirnih predmetov 
 

1. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA (7., 8., 9. razred), 35 ur letno, izvajalec Ivan Špeglič  
 

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin odbojke. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z odbojko 
ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. 
Pri urah bodo učenci usvojili in nadgradili svoje znanje odbojke (tehnično in taktično). Spoznali bodo 
pomen redne vadbe, odbojkarska pravila, razumeli vpliv športa na organizem in začeli povezovati 
različna znanja drugih predmetov z izbranim športom. 
Hkrati bo športna vadba vplivala na oblikovanje njihovih pozitivnih vedenjskih vzorcev, krepitev 
zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase. 
Z izbranim športom želimo spodbuditi spoštovanje pravil športnega obnašanja, medsebojno 
sodelovanje in zdravo tekmovalnost. 
 
 

2. TURISTIČNA VZGOJA (7., 8. razred), enoletni predmet, 35 ur, izvajalka  Tamara Blazinšek 
 

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil 
zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih 
motiviral za pridobivanje znanja  o turizmu kot družbenem gibanju in zelo perspektivni gospodarski dejavnosti. 
Hkrati naj bi spodbujal učence k spoznavanju in ohranjanju ter smotrnemu izkoriščanju naše naravne in kulturne 
dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in prepoznavnost. 
Slovenija je namreč ena tistih držav, ki bo svoj nadaljnji razvoj gotovo vodila tudi v smeri razvoja turizma, saj 
ima za to izjemne pogoje (ugodna lega, reliefna pestrost, bogata naravna in kulturna dediščina). To prinaša tudi 
spremembe v zaposlovalni politiki. 
 
 

 
 



 

 

3. VERSTVA IN ETIKA (7. razred),  enoletni predmet, 35 ur, izvajalka  Tamara Blazinšek 
 
Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo 
pri obveznih predmetih (zgodovini, slovenščini, državljanski vzgoji in etiki). Naraščajoča odprtost in 
povezanost sveta omogoča in zahteva boljše poznavanje različnih verstev in verskih tradicij ter spoštovanje 
med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov. Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen 
verskih in etničnih vprašanj, pomaga jim pri oblikovanju osebnega odnosa do teh vprašanj, ne teži pa k 
prevzemanju določenih nazorov. Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma (krščansko) versko vzgojo in 
obiskujejo verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače verske vzgoje. 
 
 

4. RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (9. razred) 35 ur, izvajalka  Tamara Blazinšek 
 

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem 
predmetu Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo 
posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot 
obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne 
načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Preučevali bomo naravnogeografske 
poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje…) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, 
prebivalstvo, oskrba, promet...) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in 
raziskovalnim pristopom.  

 
5. HRVAŠČINA (I., II., III.), 70 ur,  izvajalka L. Rožanski 

 
Zakaj bi se odločili za učenje hrvaščine?  
Verjetno boste najbolj veseli, da znate hrvaško, ker se boste lažje pogovarjali s prijatelji v 
poletnem času, ko se družina odpravi na hrvaško obalo na letni dopust.  Lahko boste šli sami po 
sladoled, sami v pekarno po kruh, razumeli boste napise ob vrtiljakih, domačine  povprašali za 
pravo pot in prodajalce na stojnicah po ceni.  Tudi prijateljstva je na morju enostavneje sklepati, 
če govoriš hrvaško – z otroci domačinov vam ne bo treba več govoriti angleško! 
Dobro je tudi to, ker gre dejansko za jezik naše sosede, ki je zelo podoben našemu, pa vendar 
zelo različen. 
Naučili se boste mnogo vsebin, ki vam bodo pomagale predstavite sebe in druge, od kod 
prihajate in kašne so vaše navade in način življenja. 
Sicer pa velja : kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. 



 

 

 
6. VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO (7. razred), 35 ur, izvajalka Nina Križanec Rodica 

 
Radio je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov vzgoja za medije. Namenjena mu je 1 ura tedensko 
(35 ur letno). Predmet upošteva interese učencev in jih seznanja z značilnostmi množičnih medijev ter 
radia. Pri tem jih uči, kako kritično ocenjujemo ter ustvarjalno uporabljamo sporočila v medijih. Poudarijo 
se radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje.  
 
 

7. NEMŠČINA, razred: 7., 8. in 9., letno število ur: 70, izvajalka Petra Jager Čakš 
 

ENGLISCH IST  MUSS, DEUTSCH IST EIN PLUS. Zakaj nemščina?  
Učenje nemščine se priporoča vsem, ki imate veselje do učenja tujih jezikov, saj je znanje uporabno za vse 
življenje. Znanje nemščine odpira dodatne možnosti za izbiro poklica, je v pomoč na potovanju ali pri sklepanju 
novih prijateljstev. Nemško govoreče dežele so v naši bližini, imajo bogato kulturno dediščino, močno 
gospodarstvo in so priljubljeni cilji za krajša ali daljša potovanja, zato želimo nemščino približati tudi učencem. 
Učenci, ki se boste odločili za pouk obveznega predmeta nemščina, pouk obiskujete dve uri tedensko. 
Pri pouku bomo skozi sodobne didaktične pristope spoznavali tuji jezik ob vsebinah, kot so šola, dom, družina, 
prosti čas,  potovanja, počitnice, mesto, poklici  … Poudarek učenja nemščine je na razvijanju govorjenja, 
poslušanja, branja in pisanja. Pouk popestrimo tudi z ogledom filmov v nemškem jeziku, različnimi kvizi, in 
projektnimi nalogami. 

 
8. RETORIKA (9. razred), 35 ur,  izvajalka L. Rožanski 

 
Poeta nascitur, orator fit. (Pesnik se rodi, govornik postane.) Antična modrost.  
Stojiš pred razredom in moraš nekaj povedati. Zmedeno iščeš steno, na katero bi se naslonil, misleč, da te bo vsaj 
malo zavarovala. Roke se ti pričnejo potiti in nervozno mečkaš rob oblačila. Prestopaš se z noge na nogo, z roko se 
popraskaš za vratom. Pogled upiraš v tla ali v strop ali pa nemočno iščeš pomoč po prostoru. Nato moraš, nesrečnik, 
še spregovoriti: glas se ti trese, mučni premolki, mašila, v grlu se ti naredi cmok … 
Gotovo si nihče izmed nas ne bi želel biti še kdaj v podobni situaciji; pa vendar smo v življenju vedno znova (in ne 
samo v šoli) postavljeni pred izziv javnega govorjenja. Kako si pomagati iz te zagate? 
Pri urah obveznega izbirnega predmeta se boš seznanil s to pradavno veščino, predvsem pa z njeno široko paleto 

uporabnosti v današnjem času. Samo spomni se, kako je koristno, če doma znaš prepričati starša, v šoli učitelja pa prijatelja ... Si kdaj 
pomislil, da so npr. reklame, zlasti tiste v revijah, natančno sestavljene po retoričnih pravilih z enim samim namenom: prepričati te k 
nakupu? Če boš spoznal »retorične ukane«, zlasti tiste s področja prepričevanj, se boš znal ubraniti takšnim in podobnim manipulacijam. 



 

 

Spoznal boš tudi argumentacijo (razumsko prepričevanje) in se naučil razlikovati med dobrimi in slabimi argumenti. Pridobil pa si boš 
tudi spretnosti, kako si govor zapomniti in kako ga kar najučinkoviteje povedati. 
 
 

9. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI, (7. razred), 35 ur,  izvajalka M. Vešligaj 
 
Učenci spoznavajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem, seznanijo se z organizmi v domačem 
okolju, spoznajo načine onesnaževanje kopnega, vode in zraka, spoznavajo vpliv tehnologije na naravne 
ekosisteme in na bivalno okolje. 
 
 
 

10. POSKUSI V KEMIJI, (8. razred), 35 ur, izvajalka M. Vešligaj 
 
Učenci se seznanijo z vlogo eksperimenta v znanosti in z razvojem eksperimentalni tehnik, proučujejo škodljive 
učinke kemikalij ter spoznajo načela varnega dela ter osnov prve pomoči z nevarnimi kemikalijami.  
 
 
 
 
 
 

 
11. OBDELAVA GRADIV – LES, (35 ur), izvajalec B. Dragar 

 
Izbirni predmeti Obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih 
znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova 
spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi 
orodij za njihovo obdelavo. 
Učenci najprej spoznajo les, kot gradivo za izdelke, kasneje izdelujejo svoje izdelke. Osnovno 
gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, umetne mase, 
kovine ipd..  
Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, 
električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.  
 


