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NAVODILA ZA VSTOP IN UPORABO SPLETNIH UČILNIC 

 

Postopek PRVE PRIJAVE 

Na šolski spletni strani pod zavihkom Domov (https://www.os-dt.si/domov-2/) v spodnjem meniju izberete 

zavihek Spletne učilnice (https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3383).  

 

V zgornjem desnem kotu izberite Prijava. 

 

Prikaže se zahteva, da izberete DOMAČO ORGANIZACIJO, izberete/vtipkajte Osnovna šola Dolenjske 

Toplice (velikost črk ni pomembna), jo potrdite ter nadaljujete s klikom na Izberite. 

 

Vpišete uporabniško ime in geslo AAI prijave, ki ste 

ga prejeli po e-pošti, kliknite na gumb PRIJAVA.  

 

 

 

 

Odpre se vam okno z vašimi podatki. Delo nadaljujete s klikom na Da, nadaljuj.  
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Če se pojavi okno za posodobitev profila, v polje mail lahko napišete vaše uporabniško ime in potrdite. 

Na strani, ki se odpre, poiščete Delo na daljavo in izberete učilnico razreda in oddelka, katerega otrok obiskuje.  

 

Če učilnic ne vidite, kliknite Razširi vse na desni strani. 

 

Vpišite ključ za samovpis (dobili pri AAI podatkih) ter kliknete Vpiši me. 

 

 

Pojavi se sporočilo, ki ga lahko zaprete (Konec ogleda). 

UPORANIŠKO IME IN GESLO LAHKO UPORALJAŠ DO KONCA ŠOLANJA NA OŠ DOLENJSKE 

TOPLICE, zato z njim skrbno ravnaj. 



 

Uporaba SPLETNE UČILNICE 

Po spletni strani in v učilnici se premikamo s pomočjo veh menijev (levo in zgoraj). V meniju levo se premikamo 

med poglavji v učilnici (ali pa premikamo drsnik ob strani), v zgornjem pa po spletni strani. Kadar ne vemo kje 

smo, izberimo OŠ Dolenjske Toplice (levi meni ali zgornji). Tako sem vrnemo na vstopno stran.  

 

V spletnih učilnicah sta dva foruma: 

• Forum navodil za delo (kjer učitelji objavljajo delo) in 

• Forum vprašanj, razgovorov, kjer sodelujejo učitelji in učenci v razpravi. Učenci lahko vprašajo za 

nasvet, dodatno razlago. V spletnih učilnicah spodbujamo tudi medsebojno sodelovanje in pomoč, zato v 

primeru dodatnih vprašanj o snovi sošolcu lahko odgovori tudi sošolec. Kdor ne želi sodelovati v forumu, 

lahko pošlje povratno informacijo učečemu učitelju na elektronski naslov. Elektronski naslovi učiteljev so 

v vsaki spletni učilnici. 

Naloge boste dobivali po predmetih (zapisani datumi). Ob strani imate tudi majhen kvadratek, ki ga lahko 

obkljukate, ko ste nalogo opravili. 

V primeru težav s prijavo se lahko obrnete na učeče učitelje ali računalničarja preko elektronske pošte. 

  

  

 


