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NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO NA IZBIRNE PREDMETE
Na izbor izbirnih predmetov se prijavite preko portala Lo.Polis (https://www.lopolis.si/).
Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki smo vam ga poslali na mail.

OBVESTILO O IZBORU
Takoj, ko se prijavite na portal, se na Pregledu prikažejo aktualni izbori predmetov, kot so
izbor za neobvezni izbirni predmet, obvezni izbirni predmet … Poleg tudi piše, do kdaj so
prijave odprte. Kliknite na to obvestilo.

Dokler niste prijavljeni na določen izbor, se v stolpcu Prijave
Ko se prijavite na izbirne predmete, se na tem mestu

izpiše .
izpiše

PRIJAVA NA IZBOR
S klikom na izbor za Obvezne izbirne predmete se odpre nova stran. V tabeli Ponujeni
predmeti/dejavnosti vidite nabor izbirnih predmetov, med katerimi lahko izbirate (glede na
ponudbo, ki jo naredi šola, in na razred učenca). Predmetov, ki jih je učenec že obiskoval v
preteklih letih, ne more izbrati ponovno.

S klikom na modro
puščico v vrstici s predmetom izberete želene predmete, s
klikom
na oranžno pa določite rezervne predmete, kar imate razloženo v legendi pod
tabelo Ponujeni predmeti/dejavnosti.
Če se pri določanju zmotite, predmet zbrišete s klikom na rdeč
križec na koncu vrstice.
Poleg predmeta je izrisan
oblaček in s klikom nanj dobite dodatne informacije o
predmetu.
Izbrani želeni in rezervni predmeti se shranjujejo samodejno – s klikom na modro ali oranžno
puščico se izbran predmet prenese pod izbor, izbira pa se samodejno shrani (predmet se iz
tabele Ponujeni predmeti/dejavnosti prestavi pod Obvezni izbirni predmeti).

Če izberete preveč želenih ali rezervnih izbirnih predmetov (maksimalno število ur na teden in
maksimalno število rezervnih ur na teden določi šola pri kreiranju ponudbe), se pojavi spodnje
obvestilo: V tem primeru morate kakšnega od predmetov s seznama želenih ali rezervnih
predmetov odstraniti.

UVELJAVLJANJE GLASBENE ŠOLE
Pri izboru izbirnih predmetov imate možnost uveljavljati oproščene ure (kot je npr. glasbena
šola), in sicer je privzeto določeno Ne uveljavljam oproščenih ur. Izbirate lahko med 1 ali 2
urama. V primeru, da se odločite za uveljavljanje oproščenih ur, iz seznama Ponujeni
predmeti/dejavnosti izberite še ustrezno število izbirnih predmetov (odvisno od tega, koliko
oproščenih ur uveljavljate – 1 ali 2).

Enak je postopek prijave na neobvezne izbirne predmete.

