
Spoštovani starši, 

v naslednjih dneh boste na vaš e-mail in telefon (SMS) dobili geslo za dostop do LoPolisa. S 

tem geslom boste lahko vstopili v LoPolisov sistem za izbiranje obveznih in neobveznih izbirnih 

predmetov. Sistem bo odprt od 4. do 17. aprila. Preberite si navodila za potek izbire. Ob 

koncu izbire ni potrebno klikati na noben gumb (npr. pošlji ali oddaj), ampak se iz programa 

enostavno odjavite in ga zaprete. 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

Učenci/starši se na izbor predmetov prijavite preko portala Lo.Polis (https://www.lopolis.si/).  

Vse izbore, torej pretekle, tekoče in bodoče, vidite pod sklopom Predmeti/Dejavnosti. Na 
izbor, ki še ni aktualen, ne morete klikati, saj je neaktiven, za že potekle izbore pa boste do 
konca šolskega leta videli, kaj ste izbrali. Ko izbor poteče, se v tabeli v stolpcu Rok prijave izpiše, 
kdaj so se prijave zaključile (glej sliko spodaj). Podatkov po zaključku izbora ne morete več 
spreminjati, morebitne spremembe javite šoli (primer je za podaljšano bivanje). 
 
 

 

 

1.2 Prikaz informacij na izborih 
 

Na desni strani ekrana so v barvnih okvirčkih prikazane različne informacije:  

- Prijave so odprete: od kdaj do kdaj so prijave za izbirne predmete odprte, 

- Kontaktna oseba in elektronski naslov kontaktne osebe, 

- Več informacij: npr. navodilo ali pojasnilo, kako naj se izbirni predmeti izbirajo in kaj se 
lahko izbere (se razlikuje od šole do šole),  

- Koliko ur in rezervnih ur izbirnih predmetov ter koliko oproščenih ur lahko največ 
izberete, 

- Kateri izbirni predmet je učenec obiskoval v preteklih letih. 

https://www.lopolis.si/


 

 
 
 
 
 
 

1.3 Prijava na izbor 
 

S klikom na izbor za npr. 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. 
Izberi dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo tvoji 
starši. Vsi izbirni predmeti se izvajajo po eno uro na teden, razen tujih jezikov, ki sta jim 
namenjeni po dve uri. 



 

 
 
 
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. 

 



Vsi simboli in barve so razložene v legendi, ki je pod tabelo z izbranimi želenimi (in rezervnimi) 
predmeti. 
 
POMEMBNO: 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, se pojavi spodnje obvestilo: 
 

 
 
V tem primeru morate kakšnega od predmetov s seznama želenih ali rezervnih predmetov 
odstraniti.  
 
 

1.4 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). Velja samo za učence, ki so vpisani v Glasbeno šolo Škofja 
Loka in bodo do 20. junija 2022 oddali potrdilo o vpisu v glasbeno šolo za šol. l. 2022/23. 



 
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

V šolskem letu 2022/23 bomo za učence 4., 5. in 6. razreda izvajali pouk neobveznih izbirnih 

predmetov.  Učenec/učenka lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko. Priporočamo izbiro ene ure. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju 

izenačeni z  obveznimi predmeti. Ocene se vpišejo v redovalnico, zaključna ocena pa v 

spričevalo. 

 - šport      (1 ura tedensko) 

 - tehnika   (1 ura tedensko) 

 - računalništvo    (1 ura tedensko) 

 - nemščina  (2 uri tedensko) 

Prestavitve obveznih in neobveznih izbirnih predmetov si lahko ogledate na naši spletni strani 

v zavihku učenci - izbirni predmeti. 


