
Postopek izbire obveznega/neobveznega izbirnega predmeta: 

V URL vrstico vašega brskalnika vpišite https://www.easistent.com/ 

Pojavi se pojavno okno, ki ima pod oknom geslo, modro povezavo Ste pozabili 
geslo? 

Kliknite nanjo. Pojavi se okno, kamor morate vpisati vaš 

eNaslov, ki ste ga sporočili kot kontakt v šoli. To je 

eNaslov, kamor je tudi prišlo sporočilo o odprtju 

osnovnega paketa. 

Na eNaslov dobite povezavo za oblikovanje novega 

gesla, ki jim sledite. 

Kasneje se prijavite v eAsistenta tako, da v prijavno 

okence (levo), vnesete vaš eNaslov kot Uporabniško ime 

in Geslo, ki ste si ga izbrali. 

 

Ko se prijavite, bo na prvi strani možnost izbirni postopek. ČE bi imeli težave, je v 

eAsistentu pomoč. Dodala sem povezavo za pomoč 

https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551 (Vzeta je iz učiteljskega 

pogleda, tako da upam da deluje tudi v starševskem pogledu.) Poleg tega pa je 

spodaj še skopirana vsebina, ki je na zgornji povezavi. 

 

POZOR: Ko boste izbirali izbirne predmete, vedite, da so rdeče obarvani tisti izbirni 
predmeti, ki jih je učenec že obiskoval v preteklih letih in jih zato ne more ponovno 
izbrati. Tisti predmeti, ki imajo na koncu * se v naslednjem šolskem letu na šoli ne 
bodo izvajali – žal nam program ne omogoča, da bi jih skrili. 
IZBIRAJTE SAMO MED IZBIRNIMI PREDMETI, KI NISO OBARVANI RDEČE IN 
NISO OZNAČENI Z ZVEZDICO!!! 

 

V kolikor bi imeli težave, pošljite ime, priimek in razred vašega otroka in vrstni red 
izbirnih predmetov na elektronski naslov: aleksandra.horvat@guest.arnes.is 

----- 

Še kopiran zapis zgornje povezave, če je na portalu za starše ne bi bilo mogoče 
odpreti- 

Kako starši vidijo izbirni postopek in razvrščajo predmete na portalu za starše? 

Da bodo starši lahko uredili rangiranje izbirnih predmetov predlagamo, da jih o tem obvestite preko internih 
sporočil v eAsistentu, e-maila ali na govorilnih urah oz. roditeljskem sestanku. 
 
Ko administrator odpre izbirni postopek v modulu Izbirni postopek, starši, ko se prijavijo v eAsistenta za starše, 
vidijo obvestilo kot na spodnji sliki.  

https://www.easistent.com/
https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551
https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551


 

Za neobvezne izbirne predmete dobijo enako obvestilo s povezavo. 

 

1. Rangiranje izbirnih predmetov 

Po kliku na Izberi predmete se jim odpre navodilo, kako uredijo predmete in oddajo prijavo.  

 

Največjo težo bodo imeli predmeti razporejeni na vrhu seznama. Starši imajo tudi možnost označiti, ali želijo 

oprostiti učenca izbirnih predmetov oz. mu dodati še eno uro. Starši imajo na portalu tudi napisana navodila, 

hkrati pa lahko natisnejo prijavnico, jo podpišejo ter prinesejo razredniku v šolo. Možnost natisa prijavnice je na 

razpolago (desno zgoraj gumb NATISNI), na šoli pa se dogovorite in sporočite staršem ali potrebujete ta 

dokument v fizični obliki ali ne. 

 

Kako starš vidi izbirne predmete, ki jih mora razvrstiti? 

javascript:;
javascript:;


 

Ko bodo starši enkrat že razvrstili predmete, bodo povezavo do izbirnih predmetov našli na desni strani nad 

navedenim Aktualnim dogajanjem, dokler bo rok prijave odprt. Ne bodo več videli obvestila kot na prvi sliki. 
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2. Izbira neobveznih izbirnih predmetov 

Po kliku na Izberi predmete se jim odpre navodilo, kako uredijo predmete in oddajo prijavo.  

Starš lahko izbere največ 2h predmetov na teden.  

 

NOVOST: Starš lahko sam izbere možnost, da otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega 

predmete.  

 

 

Ko bodo starši enkrat že razvrstili predmete, bodo povezavo do izbirnih predmetov našli na desni strani nad 

navedenim Aktualnim dogajanjem, dokler bo rok prijave odprt. 
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