
NAVODILA ZA STARŠE, ki nimate dostopa do Portala za starše na eAsistentu  

Starši, ki nimate dostopa do Portala za starše na eAsistentu, si s spletne strani na 

kateri berete to obvestilo stiskate OBRAZEC za izbiro oz. rangiranje izbirnih 

predmetov za šolsko leto 2022_2023 za razred, ki ga bo vaš otrok obiskoval v 

naslednjem šolskem letu. Obrazci se namreč razlikujejo v ponujenih izbirnih 

predmetih. Nekateri od ponujenih predmetov se namreč izvajajo samo v določenih 

razredih. 

Na izbranem obrazcu (7., 8. ali 9.razred) iz nabora ponujenih izbirnih predmetov 

rangirate oz. razvrstite predmete od 1. do najmanj 6. Pod ena boste razvrstili 

predmet, ki ga bi učenec najraje obiskoval in nadaljujete do šest. Potrebujemo vsaj 

šest razvrščenih predmetov, saj bomo tiste predmete, ki ne bodo izbrani zaradi 

premajhnega števila prijav in se v naslednjem letu ne bodo izvajali zamenjali z nižje 

razvrščenimi predmeti. 

Prosimo vas, da iz enega predmetnega področja izbirate le po en predmet. Iz 

področja računalništva so možni trije različni predmeti (ROM, UBE in MME). V kolikor 

želite, da vaš otrok vsekakor obiskuje vsaj en predmet iz izbranega področja, za 

imenom izbranega v oklepaju v pišite še ostala dva predmeta. 

PRIMER:  1. Računalniška omrežja IP ROM (UBE, MME) 

Tako boste sporočili željo, da želite, da vaš otrok obiskuje izbirni predmet 

Računalniška omrežja in, če ta zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajan v 

naslednjem šolskem letu, želite, da obiskuje UBE in če še ta ne bo izbran, želite 

MME. 

Na samem obrazcu izpolnite VSE rubrike, kjer označite število ur, ki jih bo vaš otrok 

obiskoval (dve uri obvezno in tri ure s soglasjem staršev) in 

Označite v kolikor boste uveljavljali oprostitev od obiskovanja izbirnih predmetov 

zaradi obiskovanja Glasbene šole. V tem primeru boste ravnatelju šole poslali vlogo 

za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov. Lahko izberete popolno oprostitev dveh 

ur ali oprostitev od samo ene ure. Učenec lahko kljub temu, da obiskuje glasbeno 

šolo, obiskuje dve ali tri ure izbirnih predmetov. 

 

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnim postopkom, mi prosim 

pišite na e-pošto: slovenko.podrzaj@ossevnica.si ali pokličete na 040 170 595. 

 

V Sevnici, 13. 5. 2022     Slovenko Podržaj, prof. 

          Pomočnik ravnatelja 
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