
NAVODILA ZA PRIJAVO UČENCA NA IZBIRNE PREDMETE (obvezne in neobvezne) ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Pozdravljeni starši in skrbniki! 

Postopek izbire obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto bo letos potekal preko eAsistenta. 

 

Navodila za NEOBVEZNE izbirne predmete od 4. do 6. razreda 

Starši lahko na portalu izbirate med vsemi neobveznimi izbirnimi predmeti, ki našteti, da se izvajajo v 

naslednjem šolskem letu.  

O pričetku izbire neobveznih izbirnih predmetov boste prejeli obvestilo preko internih sporočil v eAsistentu 

in e-maila.  

Na portalu za starše vidite obvestilo, da je odprta možnost izbire neobveznih izbirnih predmetov in do kaj 

so prijave odprte. Tukaj imate tudi napisana in video navodila.  

Ko se prijavite na portal za starše imate na domači strani povezavo do izbire neobveznih izbirnih 

predmetov.  

a) Starši, ki izbirnih predmetov za svojega otroka za prihodnje šolsko leto še niste urejali, boste po prijavi na 

portal za starše na domači strani portala videli povezavo v rumenem okvirju.  
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b) Starši, ki ste na povezavo do izbire na domači strani že kliknili, pa boste to povezavo našli na desni strani 

nad navedenim Aktualnim dogajanjem.  

 

 

Prijavo lahko tudi spremenite do zaključenega roka zbiranja prijav. 

 

Navodila za obvezne izbirne predmete od 7. do 9. razreda 

Starši lahko na portalu izbirate med vsemi obveznimi izbirnimi predmeti, ki našteti, da se izvajajo v 

naslednjem šolskem letu.  

O pričetku izbire neobveznih izbirnih predmetov boste prejeli obvestilo preko internih sporočil v eAsistentu 

in e-maila.  

Na portalu za starše vidite obvestilo, da je odprta možnost izbire obveznih izbirnih predmetov in do kaj so 

prijave odprte. Tukaj imate tudi napisana in video navodila.  

Ko se prijavite na portal za starše imate na domači strani povezavo do rangiranja obveznih izbirnih 

predmetov, ki bi jih njihov otrok rad obiskoval v prihodnjem šolskem letu. Največjo težo bodo imeli 

predmeti razporejeni na vrhu seznama. 

Starši lahko tudi označite, ali želite oprostiti učenca izbirnih predmetov oz. mu dodati še eno uro.  

 

a) Starši, ki izbirnih predmetov za svojega otroka za prihodnje šolsko leto še niste urejali, boste po prijavi na 

portal za starše na domači strani portala videli povezavo v rumenem okvirju.  
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Tukaj rangirate izbirne predmete, določite lahko tudi št. ur izbirnih predmetov. 
 

 

b) Starši, ki ste na povezavo do rangiranja na domači strani že kliknili, pa boste to povezavo našli na desni 

strani nad navedenim Aktualnim dogajanjem.  

 

 Prijavo lahko tudi spremenite do zaključenega roka zbiranja prijav. 
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