
 
  

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

za 4. razred 

V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 

Šolsko leto 2014/2015 prinaša kar nekaj novosti, ki so podrobneje opredeljene v Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), Uradni list RS, št. 63/2013. 

Ena izmed novosti, ki je podrobno opredeljena v 20. a členu zgoraj omenjenega zakona, je 

tudi uvedba neobveznih izbirnih predmetov od 4.9. razreda kot del razširjenega programa 

osnovne šole. 

Uvajanje bo potekalo postopoma, v šolskem letu 2014/2015 pa bomo na naši šoli pričeli z 

izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. razreda. 

Izbira neobveznih izbirnih predmetov je za učence prostovoljna, ko pa je učenec v pouk 

vključen, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.  

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.  

Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje, zaključne ocene pa bodo 

vpisane v spričevalo. 

 

Zakon določa, da se bo za učence 4. razreda izvajal pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih 

predmetov: 

 NEMŠČINA z naslednjimi tematskimi sklopi: Jaz in moj svet, Moje ožje okolje, Moje 

širše okolje, Stiki med kulturami; 

 

 UMETNOST, katere vsebine so: film, folklorna dejavnost, glasbena ustvarjalnost, 

gledališka dejavnost-drama in lutke, likovna ustvarjalnost, literarna ustvarjalnost, 

ples, šolske produkcije, dogodki, proslave; 

 

 

 RAČUNALNIŠTVO z naslednjimi sklopi: Algoritmi, Programi, Podatki, Reševanje 

problemov ter Komunikacija in storitve); 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201363#!/Uradni-list-RS-st-63-2013-z-dne-26-7-2013


 
  

 

 

 ŠPORT, ki zajema naslednja področja:  

-športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti: TEKI, 

DEJAVNOSTI NA SNEGU, NORDIJSKA HOJA IN TEK, PLAVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V VODI, AEROBIKA, KOLESARJENJE; 

-športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, 

natančnosti in ustvarjalnosti: PLES, HOKEJSKE IGRE, IGRE Z LOPARJI, ŽOGARIJE, 

CIRKUŠKE SPRETNOSTI, RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI, ZADEVANJE TARČ, ROLANJE; 

-športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik pomoči: 

AKROBATIKA, SKOKI, PLEZANJA, BORILNI ŠPORTI; 

 

 TEHNIKA (papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije, obdelava tekstila, 

robotika, kamnoseštvo, elektrotehnika, lončarstvo, usnjarstvo, lesarstvo, 

kovinarstvo). 

 

Učne načrte neobveznih izbirnih predmetov lahko najdete na spodnji povezavi: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno

_solstvo/osnovno_solstvo/program/  
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