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Osnovna šola Kajetana Koviča 

P O L J Č A N E  

 

Rok za izbiro:  24. 3. 2021 

 

 

IZBIRNI PREDMETI za 7. razred 
 

 

Izbirni postopek izbirnih predmetov poteka v eAsistentu za starše. 

 

Starše pri prvem urejanju izbirnih predmetov po prijavi na portal za starše čaka "rumena" 

povezava na "izbirne predmete". Po izboru "izbirni predmeti" se odpre okno z navodili in 

tabelo za izbiro. 

 Če želite, da vaš otrok obiskuje 3 ure izbirnih predmetov potrdite kvadratek pred tem 

zapisom. 

 Rangirajte vse izbirne predmete tako, da bo na vrhu seznama predmet, ki bi ga vaš 

otrok najraje obiskoval. 

 Za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih zaradi obiskovanja glasbene šole z 

javno veljavnim programom pošljite pomočniku ravnateljice Prilogo 1 (Vloga za 

oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih) do 24. 3. 2021 na 

vinko.zobec@ospoljcane.si. 

 Če boste želeli po prvi izbiri izbirnih predmetov izbiro popraviti do 24. 3. 2021  bo 

povezava za urejanje izbirnih predmetov na desni strani eAsistenta za starše (nad 

Aktualno dogajanje). 

 

Po rangiranju vseh predmetov izberite "potrdi izbiro". 

 

Prijavnice ni potrebno tiskati. 

 

Izbirate lahko med naslednjimi predmeti: 

 

Verstva in etika I 

Nemščina I 

Likovno snovanje I 

Šport za sprostitev  

Računalništvo: urejanje besedil  

Obdelava gradiv: les 

 

 

 

 

Priloge so na spletni strani šole  http://ospoljcane.si/nova/izbirni-postopek-izbirnih-

predmetov/. 
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Osnovna šola Kajetana Koviča 

P O L J Č A N E  

 

Rok za izbiro: 24. 3. 2021 

 

 

IZBIRNI PREDMETI za 8. razred 
 

 

 

Izbirni postopek izbirnih predmetov poteka v eAsistentu za starše. 

 

Starše pri prvem urejanju izbirnih predmetov po prijavi na portal za starše čaka "rumena " 

povezava na "izbirne predmete". Po izboru "izbirni predmeti" se odpre okno z navodili in 

tabelo za izbiro. 

 Če želite, da vaš otrok obiskuje 3 ure izbirnih predmetov potrdite kvadratek pred tem 

zapisom. 

 Rangirajte vse izbirne predmete tako, da bo na vrhu seznama predmet, ki bi ga vaš 

otrok najraje obiskoval. 

 Za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih zaradi obiskovanja glasbene šole z 

javno veljavnim programom pošljite pomočniku ravnateljice Prilogo 1 (Vloga za 

oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih) do 24. 3. 2021 na 

vinko.zobec@ospoljcane.si. 

 Če boste želeli po prvi izbiri izbirnih predmetov izbiro popraviti do 24. 3. 2021  bo 

povezava za urejanje izbirnih predmetov na desni strani eAsistenta za starše (nad 

Aktualno dogajanje). 

 

Po rangiranju vseh predmetov izberite "potrdi izbiro". 

 

Prijavnice ni potrebno tiskati. 

 

Izbirate lahko med naslednjimi predmeti: 

 

Verstva in etika II 

Nemščina II 

Likovno snovanje II    

Računalništvo: multimedija 

Šport za zdravje  

Obdelava gradiv: umetne snovi 

Robotika v tehniki 

Filmska vzgoja 

Sodobna priprava hrane 

 

 

 

Priloge so na spletni strani šole http://ospoljcane.si/nova/izbirni-postopek-izbirnih-

predmetov/. 

 

  

http://ospoljcane.si/nova/izbirni-postopek-izbirnih-predmetov/
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Osnovna šola Kajetana Koviča 

P O L J Č A N E  

 

Rok za izbiro: 24. 3. 2021 

 

 

IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 
 

 

Izbirni postopek izbirnih predmetov poteka v eAsistentu za starše. 

 

Starše pri prvem urejanju izbirnih predmetov po prijavi na portal za starše čaka "rumena " 

povezava na "izbirne predmete". Po izboru "izbirni predmeti" se odpre okno z navodili in 

tabelo za izbiro. 

 Če želite, da vaš otrok obiskuje 3 ure izbirnih predmetov potrdite kvadratek pred tem 

zapisom. 

 Rangirajte vse izbirne predmete tako, da bo na vrhu seznama predmet, ki bi ga vaš 

otrok najraje obiskoval. 

 Za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih zaradi obiskovanja glasbene šole z 

javno veljavnim programom pošljite pomočniku ravnateljice Prilogo 1 (Vloga za 

oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih) do 24. 3. 2021 na 

vinko.zobec@ospoljcane.si. 

 Če boste želeli po prvi izbiri izbirnih predmetov izbiro popraviti do 24. 3. 2021  bo 

povezava za urejanje izbirnih predmetov na desni strani eAsistenta za starše (nad 

Aktualno dogajanje). 

 

Po rangiranju vseh predmetov izberite "potrdi izbiro". 

 

Prijavnice ni potrebno tiskati. 

 

Izbirate lahko med naslednjimi predmeti: 

 

Nemščina II 

Verstva in etika III 

Retorika 

Likovno snovanje III 

Astronomija: zvezde in vesolje 

Računalništvo: računalniška omrežja 

Izbrani šport  

Obdelava gradiv: kovine 

Načini prehranjevanja 

 

Priloge so na spletni strani šole http://ospoljcane.si/nova/izbirni-postopek-izbirnih-

predmetov/. 

http://ospoljcane.si/nova/izbirni-postopek-izbirnih-predmetov/
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