
Prijava na jutranje varstvo, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti 

za šolsko leto 2020/21 

Na portalu Novi Lopolis na povezavi https://novi.lopolis.si/Account/Login se vam 

odpre okno, kjer se prijavite na portal Lopolis. Za prijavo potrebujete elektronski 

naslov in geslo. Če ste pozabili geslo, kliknite na zapis Ste pozabili geslo? Odpre se 

vam novo okno, v katerega vpišete vaš elektronski naslov in kliknete Pošlji. Na vaš 

elektronski naslov boste prejeli novo geslo, s katerim se lahko prijavite.  

 

Po uspešni prijavi se vam odpre novo okno, kjer vidite:  

 

Če ne vidite podobne slike, kliknite na tri črtice, ki so označene z rdečim okvirjem. 

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


V oknu je zapisano Priimek in ime vašega otroka (tu imate dostop tudi do vseh svojih 

otrok). Izberite priimek in ime otroka, za katerega boste urejali prijave. 

Nato kliknite na Predmet/dejavnosti. Odpre se vam novo okno. 

V novem oknu vidite vse ponudbe: 

Prijave na jutranje varstvo 

Prijave v podaljšano bivanje in popoldansko varstvo 

Prijave na interesne dejavnosti, ki jih organizira šola 

Prijave na interesne dejavnosti, ki jih organizirajo zunanji izvajalci in se izvajajo v naši 

šoli 

 

 

Ko kliknete na ponudbo, se vam odpre novo okno, kjer lahko vpišete otroka v 

interesne dejavnosti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo. Pri 

prijavi na interesne dejavnosti s puščico izmed ponujenih interesnih dejavnosti 

izberete tisto, ki jo bo vaš otrok obiskoval. Pri prijavi v jutranje varstvo, podaljšano 

bivanje in popoldansko varstvo pa izpolnite tudi preglednico s časom prihodov in 

odhodov domov. Prosimo, da vpisujete predlagane termine in dobro preberete 

navodilo v ponudbi. Če je poleg predmeta/dejavnosti oblaček, s klikom na oblaček 

dobite informacijo o posamezni dejavnosti. Na puščici več informacij pa dobite 

informacije za vse dejavnosti, ki so v tej ponudbi (poglejte spodnjo sliko). 



 

 

V kolikor imate težave s prijavo na portal se obrnite na računalnikarja Matjaža Puclja 

na elektronski naslov matjaz.pucelj@guest.arnes.si. 

Za vsebinska vprašanja pa na pomočnika ravnateljice Franca Renko na elektronski 

naslov franc.renko@guest.arnes.si.  

Prosimo vas, da se držite rokov prijave. Pri nekaterih interesnih dejavnostih je število 

omejeno in se ob zapolnitvi ta interesna dejavnost zapre. Po roku bodo prijave možne 

samo v primeru, da bo v skupini prosto mesto. 
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