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NAVODILA ZA PRIJAVO 

NA OBVEZNE IN NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE V 7., 8. in 9. razredu 
 

Prijava z uporabniškim imenom in geslom v portal lopolis: https://novi.lopolis.si/Home#top 

Predstavitve izbirnih predmetov si oglejte na spletni strani šole: 

http://www.osagpostojna.si/izbirni-4/ 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

Učenci 7., 8. in 9. razreda morajo OBVEZNO obiskovati 2 uri izbirnih predmetov. Lahko tudi 3 
ure, če se s tem strinjate starši in to tudi podpišete. Obrazec za soglasje za obiskovanje treh ur 
izbirnih predmetov je objavljen na spletni strani šole pod predstavitvami predmetov. Izpolnjenega 
in podpisanega morate poslati po pošti na šolo ali e-pošti na naslov: 
martina.kuzman@osagpostojna.si. 

Vsi izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, razen tujih jezikov, ki sta jim namenjeni 2 uri.  

Namesto pouka izbirnih predmetov lahko učenci uveljavljajo glasbeno šolo, in sicer lahko samo 
1 uro ali obe uri. Vloga za oprostitev izbirnih predmetov je objavljena na spletni strani šole pod 
predstavitvami izbirnih predmetov. Starši jo izpolnite in podpišete ter jo najkasneje do 19. 6. 
2020  pošljete po pošti na šolo ali na e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si. Priloga vloge 
mora biti tudi potrdilo o obiskovanju glasbene šole v novem šolskem letu. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREMETI v 7. 8. in 9. razredu: 

Šola mora učencem 7., 8. in 9. razreda ponuditi tudi NEOBVEZNI izbirni predmet - tuj jezik. Na 
naši šoli lahko izberete kot drugi tuj jezik italijanščino. Italijanščina se izvaja tudi kot obvezni 
izbirni predmet. Tisti, ki ste italijanščino do sedaj obiskovali kot neobvezni izbirni predmet, jo lahko 
naprej obiskujete kot obvezni izbirni predmet. Če izberete italijanščino kot neobvezni izbirni 
predmet, morate obvezno izbrati še 2 uri drugih izbirnih predmetov.  

 

SPLETNA PRIJAVA NA OBVEZNE IN NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE 
Pred izbiro si poglejte predstavitve izbirnih predmetov na spletni strani šole.  

Starši oz. učenec se boste na novi portal prijavili z up. imenom in geslom, ki ga boste prejeli za 
dostop. Ko se boste (starš/učenec) prijavili na portal, boste videli podobno sliko, kot jo lahko vidite 
spodaj.  
 

http://www.osagpostojna.si/
https://novi.lopolis.si/Home#top
http://www.osagpostojna.si/izbirni-4/


 
Izbirate tako, da: 

1.DODAJANJE ŽELENIH PREDMETOV: S klikom na modro puščico dodate želene obvezne in 
neobvezne predmete na seznam Izbira predmetov – gre za predmete, ki jih učenec v 
prihodnjem šolskem letu želi obiskovati. Dodani predmeti se shranjujejo samodejno. 
Izberete 2 uri (lahko tudi 3 ure) izbirnih predmetov. 

 
 

2. DODAJANJE REZERVNIH PREDMETOV: S klikom na oranžno puščico dodate rezervne 
obvezne in neobvezne predmete na seznam Izbira predmetov – gre za predmete, ki jih bo 
učenec v prihodnjem šolskem letu obiskoval, če se kateri od želenih predmetov zaradi 
premajhnega števila prijav ne bo izvajal. Dodani predmeti se shranjujejo samodejno. 
Upoštevali jih bomo po vrstnem redu. 

  
 

3. GLASBENA ŠOLA: Če želi učenec uveljavljati glasbeno šolo, lahko to stori s klikom na besedilo 
Ne uveljavljam ur glasbene šole – odpre se spustni seznam, iz katerega lahko izbere, koliko ur 
glasbene šole uveljavlja. Če izbere samo 1 uro glasbene šole, mora izbrati vsaj še en izbirni 
predmet (min. št. ur IP = 2).  

 

 
 

Po prejemu izbir se bodo oblikovale skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali prihodnje 
šolsko leto. Ker se vedno zgodi, da vse želene izbire ne morejo biti upoštevane, je pomembno, da 
resno razmislite tudi o rezervnih izbirah, ki bodo menjava za predmete, ki se ne bodo izvajali. 

Če učenci ne bodo prijav opravili do določenega datuma, bodo izbirali med izbirnimi predmeti, ki 
so bili izbrani na osnovi prijav učencev in sicer med tistimi, kjer bodo še prosta mesta. 


