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Ljubljana, marec 2023 
 

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 
 

V šolskem letu 2023/24 bomo v OŠ Vide Pregarc učencem od 4. do 6. razreda ponudili pouk neobveznih izbirnih 
predmetov. Učencem, ki bodo v šolskem letu 2023/24 obiskovali 4., 5. ali 6. razred, ponujamo naslednje neobvezne 
izbirne predmete: drugi tuji jezik – nemščina, šport, umetnost in računalništvo.  

V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko (2 uri, 1 
uro ali nič). 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje 
učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca 
pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo 
starši opravičiti. 

 
Rokovnik  
 
Prijave na neobvezne izbirne predmete boste učenci, ki v letošnjem šolskem letu obiskujete 3., 4. in 5. razred 
(prihodnje šolsko leto 2023/24 – 4., 5. ali 6. razred) oddali preko portala Novi Lo.Polis. 
 

 od 17. do 31. marca 2023: Učenci pregledajo predstavitveno gradivo na spletni strani šole 
http://www.osvp.si/) in se s starši pogovarjajo o svoji izbiri.  

 17. marec 2023: prvi dan za oddajo prijave na izbirne predmete preko spletnega portala Novi Lo.Polis. 

 31. marec 2023: zadnji dan za oddajo prijave na izbirne predmete preko spletnega portala Novi Lo.Polis. 

 april, maj: Usklajevanje interesov pri oblikovanju skupin. 

 junij: Učenci prejmejo pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bodo obiskovali v 
naslednjem šolskem letu. 

 september: Zadnji čas za »popravek« izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in 
v okviru, skladnem z normativi, ki veljajo za določeno skupino. 

 
Po 30. septembru ni nobenih možnosti sprememb pri neobveznih izbirnih predmetih.  
 
 

Pripravila: Branka Majce, pomočnica ravnatelja 
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