
NAVODILA ZA STARŠE 
 

Da lahko izbiraš izbirne predmete, se mora v eAsistent prijaviti eden od tvojih staršev. 
Če se prijaviš kot učenec, tega NE moreš storiti. 
Torej, 

• prijava enega od staršev v eAsistent,  
• izmed vseh ponujenih predmetov izberi vsaj šest predmetov in jih razvrsti po 

pomembnosti od najpomembnejšega na številki 1(ena) do zadnje uvrščenega na 
številki 6(šest). Predmete prenašaš tako, da klikneš na predmet, držiš tipko in 
premikaš miško tako dolgo, da izbrani izbirni premet preneseš na želeno mesto. Ko 
je na željenem mestu spustiš tipko na miški. 

• šest(6) zato, da ne bomo imeli problemov, če kateri od prvih dveh ali treh predmetov 
ne bo izbran zaradi premajhnega števila prijav. 

• predmet, ki ne bo izbran, bo zamenjan s prvim pod njim. 
• o izbranih predmetih boste starši obveščeni v mesecu juniju 2021 

  

Če ne bo šlo, se oglasite na kontaktne podatke: slovenko.podrzaj@guest.arnes.si;  
Tel.: 040 170 595 
 

V KOLIKOR NIMATE DOSTOPA DO eAsistenta, IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC  

 

Izpolnjen obrazec odda učenec v šoli g. Podržaju ali svoji razredničarki, do 21. maja 2021. 

ANKETNI VPRAŠALNIK OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA

Priimek in ime učenca: _______________________________ Razred in oddelek:       ______

1 2 3

1. 1.

2. 2.

3. 3.

DA NE

1.

Podpis učenca:_______________________

V SEVNICI, _________________ Podpis staršev:_______________________

DA           NE ( ustrezno obkroži )

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v __.razredu

Obvezno moraš izbrati DVE(2) URI izbirnih predmetov.

Lahko pa izbereš ŠE TRETJO URO, a se morajo tvoji starši strinjati s takim izborom.

V 7.r. SEM OBISKOVAL /-a naslednja dva oz.tri predmete:

MOJA PRVA IZBIRA MOJI  REZERVNI  PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)

Izbereš lahko dve (2) uri neobveznih izbirnih predmetov.           Drugi tuji jezik Nemščina se NE izvaja več kot redni predmet!

IME PREDMETA IN KRATICA
ŠT. UR 

IME PREDMETA IN KRATICA
ŠT. UR 

Učenec bo obiskoval GLASBENO ŠOLO. Na šolo bomo poslali vlogo za oprostitev obiskovanja OBVEZNIH izbirnih predmetov.

PREDMET (NIP) UR NA TEDEN UČITELJ

DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA 2 učitelj nemškega jezika

V 8.r. OBISKUJEM /-a naslednja dva oz.tri predmete:

mailto:slovenko.podrzaj@guest.arnes.si

