
 

 

 

 

 

PRIJAVNICA, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 ZA 5. RAZRED 

 
Za šolsko leto 2019/2020 ponujamo neobvezne izbirne predmete, ki so našteti v spodnji tabeli.  
 
 

Pri tem moraš vedeti naslednje stvari: 
 
- neobvezne izbirne predmete lahko izbereš, lahko pa tudi ne, 
- če se odločiš zanje, lahko izbereš največ 2 uri tedensko, 
- če jih izbereš, jih moraš obvezno obiskovati celo šolsko leto, 
- predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo. 

 
Ker program neobveznih predmetov ni del obveznega programa, bo pouk le-teh potekal po 
končanem pouku (predvidoma 6. in/ali 7. šolsko uro), izjemoma v času predur. O urniku te bomo 
obvestili na začetku novega šolskega leta. 
 
Predmeti so nekoliko podrobneje opisani v publikaciji, ki je objavljena na www.osmenges.si. V kolikor doma 
ne morete dostopati do nje, lahko to sporočiš učiteljici in pripravili ti bomo publikacijo v papirnati obliki. 
 
         Ravnatelj: 
         Milan Burkeljca 
 
 
 
Prosimo, obkroži, kaj želiš v zvezi z neobveznimi izbirnimi predmeti za naslednje šolsko leto. 
 
a) neobveznih izbirnih predmetov ne bom obiskoval/-a. 
 
b) neobvezne izbirne predmete bi obiskoval/-a in sicer (obkroži v tabeli) – izbereš lahko največ 2 uri 
tedensko neobveznih izbirnih predmetov tedensko: 
 

umetnost (1 ura tedensko) da    ne 

šport (1 ura tedensko) da    ne 

računalništvo (1 ura tedensko) da    ne 

nemščina (2 uri tedensko) – izbereš lahko, če si 
nemščino že obiskoval-a v 4. razredu 

da    ne 

 
V kolikor tvojega željenega predmeta/predmetov zaradi premajhnega števila prijav ne bomo izvajali, lahko 
vpišeš rezervni predmet: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Katere neobvezne izbirne predmete bomo izvajali, bo odvisno od števila prijav in bomo učence o tem 
obvestili predvidoma do konca maja. 
 
 
Ime in priimek učenca/učenke, letošnji razred: ___________________________________ 
 
Podpis učenca: ____________________________________________________________ 
 
 
Podpis staršev: ______________________________ 
 
 
Podpisano oddaj razredničarki najkasneje do torek, 23. 4. 2019. 

 

 

Osnovna šola Mengeš 
Šolska ulica 11 

1234 Mengeš – Slovenija 

 

 

 

 

 
 

t: 01 724 76 10 

f: 01 724 76 18 

e: o-menges.lj@guest.arnes.si 

w: www.osmenges.si 
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