
Navodila učencem in učenkam za izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 

 

Letošnji izbor izbirnih predmetov bomo opravili preko spleta. Postopek izbora bo naslednji: 

A. Po elektronski pošti si dobil uporabniško ime in geslo. Z geslom boš lahko dostopal do portala NOVI 

LOPOLIS. Najdeš ga na tej povezavi:  https://novi.lopolis.si/Account/Login 

V primeru, da nimaš svojega elektronskega naslova bodo geslo dobili starši v SMS sporočilu. 

 

B. Ob prijavi se ti odpre okno in iz levega menija moraš izbrati IZBIRNI PREDMETI. 

 

V oknu, ki se ti odpre najdeš podatke do kdaj je izbor odprt (2) in katere predmete ste že obiskovali v 

preteklih letih (3). Stolpec "Ponujeni predmeti(4)" pa ti prikazuje, katere predmete lahko izbiraš. 

 

KAKO IZBEREŠ ŽELENI IZBIRNI PREDMET? 

 Obvezno moraš izbrati vsaj dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko tudi tri, če s tem soglašajo 

starši.  

 Obvezno izberi tudi rezervne predmete, ki jih bomo upoštevali v primeru, da se tvoj izbran 

predmet ne bo izvajal. 

Postopek izbora je naslednji: 

 V stolpcu "Ponujeni predmeti" med drugim vidiš 

predmete, ki ti jih ponujamo. Ob vsakem predmetu je 

modra in oranžna puščica.  

 S pritiskom na modro puščico dodaš predmet, ki ga želiš obiskovati. 

 S pritiskom na oranžno puščico dodaš rezervni predmet. 

https://novi.lopolis.si/Account/Login


 Predmeti, ki si jih izbral se bodo izpisali v stolpcu 

"Izbira predmetov" in se obarvali modro ali 

oranžno. S puščicami predmete razporejaš po 

pomembnosti. Vrstni red je pomemben pri 

rezervnih predmetih, saj bo v primeru, da se tvoj 

izbran predmet ne bo izvajal, računalnik izbral 

prvega rezervnega. V primeru, da si se zmotil pri 

izboru lahko iz seznama izbrišeš predmet s klikom 

na , ter nato izbereš druge.  

 

 

 Če želiš uveljavljati glasbeno šolo (samo javno veljavni program) s klikom na "Ne uveljavljam 

glasbene šole" se odpre seznam, kjer lahko izbereš število uri, ki jih uveljavljaš. 

 V primeru, da boš izbral premalo ali preveč predmetov te bo program opozoril. 

 

V primeru težav pošlji el. sporočilo na : ravnateljstvo.osdobrna@guest.arnes.si ali pokliči na 041-787-

911. 
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