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VSEBINA DOKUMENTA JE NAMENJENA OSNOVNI UPORABI SPLETNIH UČILNIC TER 

ZAČETNIH NAPOTKOV ZA DOSTOP 

Uvod 
Zaradi nadgradnje obstoječih spletnih učilnic in dodatnih funkcionalnosti smo na novo ustvarili spletne učilnice 

katere so nameščene na Arnesovih strežnikih.  

Obstoječi uporabniški računi ne veljajo več, zato je potrebno pri prvi uporabi upoštevati spodnja navodila. 

Dostopni podatki 
Vsi učenci  od 1. do 9. razreda imajo kreiran 

uporabniški račun za dostop do spletnih učilnic.  

 

Obstoječi podatki vam omogočajo tudi dostop 

do dodatnih storitve AAI konfederacije. Opis le 

teh ter dostop dno njih opravite preko portala 

MOJ ARNES https://moj.arnes.si/ 

 

Uporabniško ime  
Uporabniško ime vsakega učenca je v večini 

primerov sestavljeno iz učenčevega imena ter 

prve črke priimka, le temu sledi @os-tabor.si 

Primer: janezk@os-tabor.si 

So pa seveda izjeme. 

Ker imamo na šoli več učencev iz enakim 

imenom ter enako začetno črko priimka imajo 

zato nekateri učenci v uporabniškem imenu 

poleg imena prvi dve črki priimka. 

Uporabniško ime je zapisano z malimi tiskanimi črkami in ga ni moč spremeniti. 

Uporabniško ime NE VSEBUJE ŠUMNIKOV. 

Podatke o uporabniškem imenu in geslu vam bo posredovala razredničarka oziroma dobite pri 

meni. 

Geslo 
Prvotno dodeljeno geslo učencem je v večini primerov 1370Logatec   

https://moj.arnes.si/


 
 

e-naslov 
Ker sistem spletne učilne ob vpisu zahteva tudi e-naslov uporabnika, sem vsem učencem vpisal elektronski naslov 

sestavljen iz uporabniškega imena ter @os-tabor.si. Ti e-naslovi niso pravi. V kolikor imajo učenci že kje ustvarjene in 

uporabljajo svoje e-nalove (npr. @gmail.com,…) je zaželeno v profilu uporabnika le to zamenjati.  

Prvi dostop (MDM) 
1. Odprite spletno stran 

https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx 

Ter vpišite vaše uporabniško ime ter geslo. 

 

 

2. Odpre se vam posebna spletna stran z vašimi podatki, kateri so vpisani v sistem za uporabljanje identitet 

MDM. 

 

Tu lahko na drugem zavihku zamenjate geslo. 
Novo geslo morate potrditi preko e- pošte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Na zavihku »kontaktni podatki« MORATE OBVEZNO vpisati vaš sekundarni e-naslov. To je e-naslov, 
katerega uporabljate. Če nimate svojega ga vpišite od staršev. Ta podatek je obvezen, saj boste v primeru 
izgube gesla lahko sami nastavili novo geslo 

  

https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx


 
 

Dostop do spletnih učilnic 
Spletne učilnice OŠ tabor se nahajajo na https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=8371 

Do spletnih učilnic lahko dostopate preko portala MOJ ARNES https://moj.arnes.si/, ali pa preko šolske spletne strani 

https://www.os-tabor.si/ 

 

NAVODILO 

1. V desnem zgornjem kotu izberite PRIJAVA 

2. Izberite Osnovno šolo Tabor Logatec kot mojo institucijo. Učenci podružničnih šol morate prav tako za 

organizacijo izbrati matično šolo. Na seznamu so vse osnovne, srednje šole, fakultete in ostali upravičenci 

konfederacije AAI. Do naše šole najlažje pridete, če vtipkate besedo tabor ter nato izberete šolo. 

Priporočljivo je, da potrjeno izbiro tudi shranite za privzeto. 
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3. Vpisati je potrebno uporabniško ime ter geslo. Če ste geslo v MDM spremenili morate vnesti novo geslo. 

 

 

 

 

 

Začetna stran spletnih učilnic 
4. o uspešni prijavi se vam odpre Pregledna plošča s prikazom spletnih učilnic v katere ste vpisani. 

5. Spletne učilnice imate zbrane v navigacijskem bloku (meniju) na levi strani pod zapisom Moji predmeti in v 

osrednjem delu strani pod Pregled predmeta. 

6. Pod zapisom Predmeti, z nedavnim dostopom imate prikazane spletne učilnice v katere ste vstopili 

nazadnje. 

7. V bloku (meniju) na levi strani imate povezavo za dostop do  spletnih učilnic OŠ tabor Logatec. 

 

Osnovno pregledno ploščo si lahko prilagodite po lastnih željah 

Urejanje profila 
1. Odpre se vam stran, kjer kliknete na Uredi profil. 

2. V profilu lahko dodajate sliko ter ostale dodatne informacije o sebi. Ne morete pa spremeniti imena in 

priimka. Če želite spremeniti le ta dva podatka pošljite mail na jurek@os-tabor.si 

 

 

mailto:jurek@os-tabor.si


 
 

S klikom na povezavo Uredi 

profil pridete do strani kjer 

lahko urejate svoje podatke. 

o Opis - to polje 

omogoča, da napišete 

nekaj o sebi, kar bo 

prikazano pri vašem 

profilu in vidno 

ostalim udeležencem. 

o Slika uporabnika - 

slika naj bo v formatu JPG ali PNG in naj bo velika 100x100 

pik (sicer se samodejno obreže). 

o Interesi - vnesete lahko imena vaših hobijev. Imena 

interesov bodo v profilu prikazana kot povezave. S klikom na 

povezavo boste dostopali do uporabnikov s skupnimi interesi. 

Spremembe potrdite s klikom Posodobi profil. 

3. Do profila lahko dostopate tudi tako, da v meniju kliknete 

na Nastavitve. 

 

Vpis v predmet 
V posamezne predmete vas lahko učitelj vpiše ročno in s tem nimate nobenega dodatnega dela 

V praksi vam bo učitelj posredoval kjuč za dostop v posamezno spletno učilnico. Le tega morate vpisati samo ob 

prvem obisku spletne učilnice predmeta.  

Vpišite se samo v tiste predmete za katere imate dovoljenje.  

 

Navodila in naloge za delo I 
1. POJDI NA PORTAL MDM.ARNES.SI  

a. TAM SI UREDI OSEBNE PODATKE IN DODAJ SEKUNDARNI E-NASLOV 

2. VPIŠI SE V SPLETNE UČILNICE ARNES SPLET  

a. OGLEJ SI SVOJ PROFIL IN GA DOPOLNI 

3. VPIŠI SE V TESTNI PREDMET 

a. KLJUČ ZA VPIS JE: 1370 

 

Vsa dodatna vprašanja, pobude in pripombe pošljite na e-naslov: jurek@os-tabor.si 

Želim vam uspešno delo! 
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