
 

                                                                                                                                  
 

Spoštovani starši!        Sevnica, 12. 5. 2022 
 
S tem obvestilom in priloženima datotekama (Brošura izbirnih predmetov in 
Neobvezni izbirni predmeti) vas seznanjamo z naborom izbirnih predmetov in 
njihovo vsebino, ki jih lahko ponudimo za naslednje šolsko leto 2022-2023. Poleg 
obveznih izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, dodajamo še neobvezne izbirne 
predmete, ki jih letos lahko izberejo učenci, ki bodo naslednje šolsko leto v 1., 4., 
5., 6., 7., 8. in 9. razredu.  
 
 
 
 
Učenci v 7., 8. in 9. razredu morajo glede na svoje interese poleg rednih predmetov 
v eAsistentu izbrati dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov 
(obvezno). Lahko pa izberete tudi tri ure, če starši s tem soglašate. To pomeni, da 
izberete dva predmeta ali pa tuji jezik, lahko pa tudi en predmet in tuji jezik z vašim 
soglasjem. Tuj jezik se vedno izvaja dve uri tedensko. Učence, ki obiskujejo 
glasbeno šolo z veljavnim programom, lahko ravnatelj na podlagi pisne vloge 
staršev (do 16. septembra) oprosti sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. 
Predloga obrazca za vlogo je objavljena na spletni strani šole.  

 Obvezni izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika in se 

ocenjujejo in vplivajo tudi na učni uspeh. Ob morebitni negativni oceni na 

koncu šolskega leta se opravljanja popravni izpit. Šola ponuja predmete iz 

družboslovnega in naravoslovnega sklopa. Obvezni izbirni predmeti so lahko 

triletni lahko pa so tudi krajši, enoletni in enoletni vezani na razred, v 

katerem bo učenec.  

 Učenec obiskuje obvezni izbirni predmet eno šolsko uro tedensko, izjema je 

drugi tuji jezik, ki se izvaja dve šolski uri tedensko.  

 

KAKO POTEKA IZBIRNI POSTOPEK? 
 
Izbirne predmete, ki jih naša šola ponuja učencem, boste razvrstili po svojih željah. 
Izbirni predmet, za katerega učenec izkaže največji interes, naj bo na prvem mestu. 
Na obrazec o izbiri (v eAsistentu) boste razvrstili najmanj šest najljubših 
predmetov. Zakaj? Če bo premalo interesa za določeni obvezni izbirni predmet, 
bomo učence razvrstili v naslednji izbirni predmet, ki bo že izbran  
zaradi normativno zadostnega števila učencev. Ta postopek se bo ponavljal tako 
dolgo, da zadostimo zahtevam do najmanj dveh ur učenčeve tedenske obveze 
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izbirnih predmetov. Do konca septembra si učenec lahko izjemoma premisli in se 
priključi k drugemu obveznemu izbirnemu predmetu, vendar pod tremi pogoji: 
- če bi po učenčevem izpisu skupina štela normativno premalo učencev za obstoj 
skupine 
- željena skupina ne bo imela že normativno določenih 28 učencev (razen pri 
predmetih, kjer so skupine do 20 učencev)  
in če bo na novo izbrani izbirni predmet lahko obiskoval glede na že izdelan urnik 
razreda. 
V naslednjih letih šolanja lahko učenec nadaljuje z istim izbirnim predmetom, če so 
ti večletni (tuj jezik, likovno snovanje, verstva in etika, matematične delavnice) 
oziroma si izbere druge, ki jih še ni obiskoval. Pozorni bodite na predmete, ki so 
vezani na razred, saj se lahko obiskujejo samo, ko učenec obiskuje določen razred. 
Predmeti iz področja športa so razporejeni po razredih tako, da je omogočeno 
obiskovanje vsaj enega predmeta iz področja športa na vsako leto izobraževanja.  
 
KJE SE OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI IZVAJAJO IN NA KAKŠEN NAČIN? 
 
V večini se vsi predmeti se izvajajo na šoli. Pri nekaterih predmetih se del programa 
lahko izvede na terenu in v strnjeni obliki. Za te dodatne  obogatitvene dejavnosti 
je potrebno prispevati dodatna  finančna sredstva, za katera lahko poskrbi tudi 
šolski sklad.  
Želimo, da skupaj z otrokom pregledate brošuro in se odločite, kateri izbirni 
predmet oziroma predmete bo izbral v naslednjem šolskem letu. Predlagam, da si 
izdelate tudi plan izbire predmetov v naslednjih letih, kjer izbirate na podlagi 
interesa otroka, potreb po znanjih v nadaljnjem šolanju, spoznavanju neznanih 
področij in razvijanju radovednosti in želje po novih znanjih.  
 

Kako starši rangirate izbirne predmete svojih otrok preko portala Moja šola? 

Starši, ki imate omogočen brezplačen ali plačljiv dodtop v eAsistentu, boste o odprtju 

prijav obveščeni na vaš e naslov in obveščeni bodo učenci v šoli.  

Kako izgleda sporočilo si lahko ogledate spodaj. 



 

 

Ko bom kot administrator odprl prijave, boste imeli starši na portalu Moja šola 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 tudi možnost označiti, ali želite oprostiti učenca izbirnih predmetov oz. mu 
dodati še eno uro. Starši imate na portalu in spletni strani šole napisana navodila, hkrati 
pa lahko natisnete prijavnico, jo podpišete ter jo učenec prinese razredniku v 
šolo. Možnost natisa prijavnice je na razpolago na spletni strani šole, na šoli pa 

lahko prejmete dokument tudi v fizični obliki. 

Ko se kot starš prijavite na portal Moja šola, se odpre modul Pregled. Tam lahko 

povezavo do izbirnih predmetov vidite na dva različna načina. 

Kako starši vidijo izbirni postopek in razvrščajo predmete na portalu Moja šola 
najdete tukaj. 

a) Starši, ki izbirnih predmetov za svojega otroka za prihodnje šolsko leto še niso urejali, 

bodo po prijavi na portal Moja šola v zavihku Pregled videli povezavo v rumenem okvirju. 

 

Starš rangira izbirne predmete, določi lahko tudi št. ur izbirnih predmetov. 

https://easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185
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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. 

 

 

Video si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs 

 
Morebitna vprašanja, dileme lahko posredujete na 
slovenko.podrzaj@guest.arnes.si ali pokličete na 040 170 595. 
 
Slovenko Podržaj, prof.,         Aleš Tuhtar, prof., 
pomočnik ravnatelja                ravnatelj 
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