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OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

 

IZBIRANJE IZBIRNIH PREDMETOV PREKO PORTALA NOVI 

LOPOLIS 

V šolskem letu 2019/2020 se bodo učenci se prijavijo na OBVEZNE in NEOBVEZNE izbirne 

predmete preko portala Novi Lo.Polis, na spletni strani https://novi.lopolis.si/Account/Login. Gesla za 

dostop do portala bodo prejeli starši na elektronske naslove. 

Prijava na portal in izbira predmetov 

Na spletni strani https://novi.lopolis.si/Account/Login 

vpišete svoje uporabniško ime in geslo ter izberete 

Prijava. Ob prvi prijavi na portal je potrebno zamenjati 

geslo. 

 

 

 

Slika 2: Osnovno okno portala 

Na levi strani vidimo ime in priimek otroka. V primeru, da imate več otrok, za katere boste izbirali 

predmete, bodite pozorni, katerega otroka imate izbranega. Izberete ga tako, da kliknete na  ime in 

priimek ter iz spustnega seznama izberete otroka. Postopek ponovite za vsakega otroka posebej od 3. do 

8. razreda. Bodoči četrtošolci, petošolci in šestošolci imajo samo neobvezne izbirne predmete. 

Osrednji del je razdeljen na dva dela: izbira predmetov in ponujeni predmeti (obvezni izbirni 

predmeti in neobvezni izbirni predmeti). 

Slika 1: Prijava na portal 
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Željeni obvezni izbirni predmet izberete na spodnjem delu tako, da kliknete na modro ali rumeno 

puščico. Predmet se premakne na zgornji del in obarva modro (željeni izbirni predmet) ali rumeno 

(rezervni izbirni predmet). 

Izberete dva željena obvezna izbirna predmeta in dva rezervna, v primeru, da se željena ne bosta izvajala.  

Enak postopek opravite pri neobveznih izbirnih predmetih. ČE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA 

PREDMETA NE BO IZBRAL, izberite NE BO izbral neobveznega izbirnega predmeta. 

V primeru, da bo vaš otrok uveljavljal glasbeno šolo, le to izberete v zgornjem oknu (1 uro, 2 uri). 
 

Na skrajni desni strani (v 

modrem polju) so izpisani 

predmeti, ki jih je otrok 

obiskoval od 4. razreda naprej. 

V našem primeru smo otroku 

Ime in priimek izbrali 

čebelarstvo in računalniška 

omrežja (obvezni izbirni 

predmet), rezervna predmeta pa 

informacijsko opismenjevanje 

in likovno snovanje I. Otroku 

smo izbrali tudi nip-drugi tuji 

jezik - nemščina, otrok pa 

uveljavlja 1 uro glasbene šole. 

V primeru, da želite izbiro popraviti, kliknete na rdeči križec pri izbranem predmetu. Ob kliku se 

predmet zopet premakne med ponujene predmete. Postopek ponovite. 

Slika 3: Izbrani predmeti 


