
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

Spoštovani starši, 
 

neobvezni izbirni predmeti (v nadaljevanju NIP) predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri 

katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz 

nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti: 

Predmet Razred 

Prvi tuji jezik – angleščina 1. 

Šport 4., 5., 6. 

Računalništvo 4., 5., 6. 

Tehnika 4. , 5., 6. 

Umetnost 4., 5., 6. 

Drugi tuji jezik – nemščina 4., 5., 6. 

Drugi tuji jezik – nemščina 7., 8., 9. 

 

Opisi posameznih predmetov so objavljeni v knjižici. 

Učenci v 7., 8. in 9. razredu lahko, glede na svoje interese, poleg rednih predmetov izberejo 

tudi neobvezni izbirni predmet: 

• nemščina. 

Tuji jezik nemščina poteka dve uri tedensko. 

Učenci od 4. do 6. razreda lahko izberejo en predmet NIP tedensko. Učenec se lahko v soglasju 

s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. 

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

Pouk se bo izvajal pred ali po pouku obveznih predmetov, torej preduro, 6.  ali 7. učno uro. 

Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa 

morajo starši opravičiti. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje 

pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Ocena neobveznega izbirnega 

predmeta je enakovredna obveznim predmetom. Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava 

enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. 

Po enem letu obiskovanja NIP lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim 

nadaljujejo naslednje šolsko leto in nadgradijo svoje znanje. 

OBLIKOVANJE SKUPIN 

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine skladno s predpisanimi normativi 

za vsako šolsko leto posebej.  Posamezni predmet se izvaja, če je prijavljenih najmanj 12 

učencev. 

 

 

 

http://soladolenjsketoplice.splet.arnes.si/files/2015/05/IZBIRNI-PREDMETI-2020_2021_ZBIRNIK-knjižica.pdf
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ZAMENJAVA ALI ODJAVA IZBIRNEGA PREDMETA  

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati 

neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, 

vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne 

učne skupine. 

Prijava za izbirne predmete potekala preko portala Novi Lo.Polis, na spletni strani 

https://novi.lopolis.si/Account/Login. Navodila za izbiro predmetov so v prilogi. 

Izbirni postopek bo mogoč od četrtka, 7. 5. 2020, do četrtka, 14. 5. 2020. Ob koncu šolskega leta 

boste obveščeni o izbranih izbirnih predmetih. 

Danes boste dobili na elektronske  naslove uporabniško ime in geslo za prijavo na izbirne 

predmete. Tisti starši, ki že imate dostop do e-redovalnice, se z istim uporabniškim imenom in 

geslom prijavite na portal Novi Lo.Polis ter izberete izbirni predmet za vsakega otroka. Za vse 

morebitne težave pri prijavi in izbiri se obrnite na Antonijo Miklavčič-Jenič na njen elektronski 

naslov: antonija.miklavcic-jenic@os-dt.si 

 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na razrednika ali pomočnika ravnateljice. 

 

Lep pozdrav in vse dobro vam  želim. 

 

Mag. Mihael Potočar, prof., pomočnik ravnateljice 
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