
POSTOPEK IZBIRE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 

 

Ponudbo obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020 si lahko ogledate na naši spletni 

strani.  

 

a) Starši, ki ste naročeni na eAsistenta za starše (brezplačen ali plačljiv paket), oddate prijavo na izbirne 

predmete preko portala za starše. 

 

b) Tisti starši, ki na eAsistenta niste naročeni, boste izpolnili prijavnico, ki jo bo vaš otrok prejel v šoli in jo 

v času odprtih prijav od 14. 5. do 20. 5. 2019 odda svojemu razredniku.   

Ko bodo prijave odprte (od 14. 5. do 20. 5. 2019), boste imeli starši na portalu za starše odprt 
sklop Izbirni predmeti, kjer boste lahko rangirali izbirne predmete, ki bi jih vaš otrok rad obiskoval v 
prihodnjem šolskem letu. Največjo težo bodo imeli predmeti razporejeni na vrhu seznama. Starši imate 
na portalu tudi napisana navodila.  
 
Ko se uporabnik prijavi na portal za starše, gre s klikom na večji moder napis eAsistent levo zgoraj, na 
domačo stran portala za starše. Tam lahko povezavo do izbirnih predmetov vidi na dva različna načina. 
 
a) Starši, ki izbirnih predmetov za svojega otroka za prihodnje šolsko leto še niso urejali, bodo po prijavi 
na portal za starše na domači strani njihovega portala videli povezavo v rumenem okvirju. 
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b) Starši, ki so na povezavo do rangiranja na domači strani že kliknili, pa bodo to povezavo našli na desni 
strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem. 
 

 
 

 

Starši boste lahko na portalu rangirali vse izbirne predmete, ki smo jih določili, da se bodo potencialno 

(ob dovolj prijavljenih) izvajali v naslednjem šolskem letu. Ko bodo prijave zaprte, starši več ne boste 

mogli spreminjati izbire.  

Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. Izbirni 

predmet tuji jezik se izvaja 2 učni uri na teden, medtem ko se vsi ostali izbirni predmeti izvajajo eno uro 

na teden. Izvajali se bodo le tisti predmeti, za katere bo dovolj prijav učencev. 

Za izbran predmet velja, da ga lahko učenci v mesecu septembru zamenjajo, vendar le v primeru, da je pri 

želenem predmetu prostor in to omogoča učenčev urnik. Izbrani predmet učenci obiskujejo od meseca 

oktobra do konca pouka v šolskem letu. Odjava med letom ni možna. 

Predstavitev izbirnih predmetov najdete na spletni strani šole. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja izbirnih 

predmetov. Starši v juniju 2019 šoli posredujete pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v 

glasbeno šolo za šolsko leto 2019/2020. Če se bodo v glasbeno šolo vključili naknadno posredujete vlogo 

in potrdilo o vpisu do 31. 8. 2019 (vlogo lahko dvignete pri pomočniku). 
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Učenci se na izbirne predmete ne morejo prijaviti sami preko svojih profilov, saj za to potrebujejo 

potrdilo staršev. 

 

Staršem, ki se še niste prijavili v eAsistent predlagamo uporabo eAsistenta za starše (Osnovni – 

brezplačni ali PLUS paket), da boste lahko sami razporejali izbirne predmete in bo to takoj vidno tudi pri 

nas v modulu Izbirni postopek. 

Pakete lahko aktivira razrednik le na podlagi izpolnjene prijavnice eAsistenta za starše (prijavnico 

najdete na spletni strani eAsistenta za starše).  

 

Prijava na neobvezne izbirne predmete je potekala ločeno od prijave na obvezne izbirne predmete 

preko prijavnic, ki so jih učenci prejeli v šoli.  

 

 


