
Uradni list RS, št. 16/99 

Velja od 20.3.1999 

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja 

ODREDBO o vzgojno-izobraževalnem programu 
osnovna šola  

1. člen  

Minister za šolstvo in šport sprejme vzgojno-izobraževalni program osnovna šola, 
katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje na seji dne 18. 3. 1999. 

2. člen  

Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v 
posebni publikaciji. Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javnoveljaven. 

3. člen  

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

Uradni list RS, št. 12/2011 

Velja od 26.2.2011 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja 

ODREDBO o spremembi vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola 

1. člen 
Minister za šolstvo in šport je sprejel spremembo posebnega dela vzgojno- 

izobraževalnega programa sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu 
osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99), ki jo je določil Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje, na sejah dne 27. 1. 2011 in 17. 2. 2011. 

2. člen 
(1) Sprememba iz prejšnjega člena se nanaša na določitev učnih načrtov obveznih 

predmetov v programu osnovna šola in se začne izvajati v šolskem letu 2011/2012. 
(2) Učni načrti iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo 

in šport. 
 

3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0070-24/2011 
Ljubljana, dne 21. februarja 2011 



EVA 2011-3311-0042 
dr. Igor Lukšič l.r. Minister za šolstvo in šport 

 

 

Uradni list RS, št. 101/2011 

Velja od 27.12.2011 
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr. in 20/11) izdaja minister za šolstvo in šport 

ODREDBO o spremembi vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola 

1. člen 
Minister za šolstvo in šport je sprejel spremembo posebnega dela vzgojno-

izobraževalnega programa sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu 
osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99 in 12/11), ki jo je določil Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na 142. seji dne 16. 6. 2011. 

2. člen 
(1) S spremembo iz prejšnjega člena se določa nov izbirni predmet Madžarščina v 

predmetniku osnovne šole ter Učni načrt za izbirni predmet Madžarščina. Spremenjeni 
program se začne izvajati v šolskem letu 2012/2013. 

(2) Spremenjeni predmetnik iz prejšnjega odstavka in Učni načrt Madžarščina kot 
izbirni predmet se objavita na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

3. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0070-81/2011/3 

Ljubljana, dne 21. novembra 2011 

EVA 2011-3311-0072 

dr. Igor Lukšič l.r. Minister za šolstvo in šport 

 

Uradni list RS, št. 24/2012 

Velja od 14.4.2012 
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr. in 20/11) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

ODREDBO o spremembi vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola 

1. člen 
Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sprejel spremembo posebnega 

dela vzgojno-izobraževalnega programa sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem 



programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99, 12/11 in 101/11), ki jo je določil Strokovni 
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 146. seji dne 22. 12. 2011. 

2. člen 
(1) S spremembo iz prejšnjega člena se določa nov izbirni predmet Kitajščina v 

predmetniku osnovne šole ter Učni načrt Kitajščina kot izbirni predmet. Spremenjeni 
program se začne izvajati v šolskem letu 2013/14. 

(2) Spremenjeni predmetnik iz prejšnjega odstavka in Učni načrt Kitajščina kot izbirni 
predmet se objavita na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

3. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0070-25/2012 
Ljubljana, dne 15. marca 2012 
EVA 2012-3311-0031 
dr. Žiga Turk l.r. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

 

Uradni list RS, št. 17/2013 

Velja od 27. 2. 2013 

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport izdaja 

ODREDBO o spremembah vzgojno-izobraževalnega 
programa osnovna šola 

1. člen 

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sprejel spremembe vzgojno-
izobraževalnega programa, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu 
osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99, 12/11, 101/11 in 24/12), ki jo je določil Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje na sejah dne 25. 10. 2012 in 13. 12. 2012. 

2. člen 

S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz prejšnjega člena se: 

– spremenijo predmetniki (predmetnik osnovne šole, prilagojeni predmetnik za osnovno 
šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre, 
prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno 
mešanem območju slovenske Istre in prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno 
šolo na narodno mešanem območju Prekmurja), 

– spremenijo predmetniki za uvajanje drugega tujega jezika v času poskusa 
(predmetnik osnovne šole za uvajanje drugega tujega jezika v času poskusa, 
prilagojeni predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno 
mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika v času 
poskusa, prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na 
narodno mešanem območju slovenske Istre za uvajanje drugega tujega jezika v času 
poskusa), 

– določi učni načrt obveznega predmeta Tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju, 



– določi učni načrt neobveznega predmeta Drugi tuji jezik, 

– določi učni načrti za predmet Domovinska in državljanska kultura in etika, 

– določi učni načrti za predmet Likovna umetnost, 

– določi učni načrti za predmet Glasbena umetnost, 

– določi učni načrti za predmet Šport, 

– določi prenovljeni učni načrt izbirnega predmeta Risanje v geometriji in tehniki ter 

– določi nove izbirne predmete Klekljanje 1, Klekljanje 2, Klekljanje 3 in učni načrt za te 
predmete. 

3. člen 

(1) Spremenjeni predmetniki in učni načrti iz prejšnjega člena se pričnejo uporabljati v 
šolskem letu 2013/2014. 

(2) Izbirni predmeti Osnovne tehnike klekljanja, Temeljne tehnike v slovenski čipki in 
Široki ris od šolskega leta 2013/2014 dalje niso več del predmetnika osnovne šole in se 
prenehajo izvajati. 

4. člen 

Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz prvega člena te odredbe se objavi na 
spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

5. člen 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 0070-17/2013 

Ljubljana, dne 7. februarja 2013 

EVA 2013-3330-0007 

dr. Žiga Turk l.r. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

 

Uradni list RS, št. 14/2014 

Velja od 22. 2. 2014 

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobra- ževanje, znanost in šport 
izdaja 

ODREDBO o spremembah in dopolnitvah vzgojno- 
izobraževalnega programa osnovna šola 

1. člen 

Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel spremembe in dopolnitve vzgojno-
izobraževalnega programa osnovna šola, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem 
programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) in spremenjenega z Odredbo o 
spremembah vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), 
Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 
101/11), Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni 
list RS, št. 24/12) ter Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnem programu osnovna 



šola (Uradni list RS, št. 17/13), ki jih je dolo- čil Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje na sejah dne 19. 12. 2013 in 13. 2. 2014. 

2. člen 

S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz prejšnjega člena se: 

– spremenijo predmetniki (predmetnik osnovne šole, prilagojeni predmetnik za 
osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju 
slovenske Istre, prila- gojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre in prilagojeni predmetnik 
za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja), 

– določi učni načrt obveznega predmeta Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Tuji jezik v 1. razredu, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Drugi tuji jezik v 4. do 9. 
razredu, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Tehnika, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Umetnost, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo, 

– določi učni načrt neobveznega izbirnega predmeta Šport, 

– določi nov obvezni izbirni predmet Madžarska ljudska glasba in učni načrt za ta 
predmet, 

– določi nov obvezni izbirni predmet Madžarski ljudski plesi in učni načrt za ta 
predmet ter 

– določi nov obvezni izbirni predmet Etnologija Madžarov in učni načrt za ta 
predmet. 

 

3. člen 

Spremenjeni predmetniki in učni načrti iz prejšnjega člena se pričnejo uporabljati v 
šolskem letu 2014/2015. 

4. člen 

Spremenjen in dopolnjen vzgojno-izobraževalni program iz prvega člena te odredbe se 
objavi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

5. člen 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št. 0070-17/2014 

Ljubljana, dne 13. februarja 2014 

EVA 2014-3330-0011 

dr. Jernej Pikalo l.r. Minister za izobraževanje, znanost in šport 

 

 


