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Prijava v učilnico 
Obiščite spletno stran https://ucilnice.arnes.si  
 
Kliknite na povezavo prijava: 

 
 
Prijavite se s svojim @scv.si računom (ki ga uporabljate za e-pošto). 

 
Kliknite na „Prijava“. 
 
*V kolikor ste pozabili geslo pojdite na: https://mdm.arnes.si/Prijava/Password.aspx    
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Ob novi prijavi vas bo počakal spletnii vodič za pregled nadzorne plošče. Lahko si vodič 
ogledate tako, da klikate na korak »Naslednje« ali zaključite vodič s klikom na »Konec ogleda«.  

 
 
 
Po končanem ogledu boste videli predmete, do katerih imate urejen dostop. Spodaj je primer. 
 

 
 
S klikom na sliko predmeta oz. ustrezno povezavo vstopite v predmet.   
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Pregled predmeta 
 
S klikom na sliko predmeta oz. ustrezno povezavo vstopite v predmet. Če je to vaš prvi obisk, 
vas bo čarovnik popeljal čez novitete (v tem primeru sporočanje). Čarovnik lahko tudi 
preskočite, ker bomo v teh navodilih predstavili glavne točke. 
 

 
 
 
Kot učitelj tega predmeta imate nad njim vso kontrolo. Vi določate, katere vsebine bodo 
objavljene, kdo ima dostop do predmeta, katere vsebine so vidne dijakom ... 
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Dodajanje vsebin v predmet 
 
Spletna učilnica moodle ima veliko možnosti objav gradiv in nalog. Predstavil bom nekaj 
najpogostejših. 
 
Za dodajanje gradiva v predmetu morate postaviti predmet v sistem »Urejanja«. To storite 
tako, da s klikom na nastavitveni kolešček zgoraj desno aktivirate spustni meni. Nato izberete 
iz menija opcijo »Vključi urejanje«.  

 
 
Znotraj vsakega poglavja predmeta se vam pojavijo nove možnosti za urejanje predmeta. Na 
spodnji sliki so vidni novi ukazi. 
 

 
 
 
  



 5 

Dodajanje PDF/Word/... gradiva 
Novo gradivo dodamo tako, da izberemo opcijo »Dodaj dejavnost ali vir«.  

 
 
Gradiva, ki jih dodajamo v predmet, delimo na dva dela. Dejavnosti so opcije, kjer pričakujemo 
povratni odziv od udeležencev (oddaja naloge, vpis besedila, sodelovanje v forumu ...). Na 
sliki spodaj so prikazane dejavnosti. 
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Če se pomaknemo nižje, se nam prikaže opcija Viri, kjer mi posredujemo udeležencem naša 
gradiva, povezave na druge spletne strani, besedila ... torej udeleženci nimajo aktivne 
neposredne povratne informacije v spletno učilnico. Na sliki spodaj so prikazani viri. 
 

 
 
Če želimo dodati v predmet datoteko (lahko je to PDF, DOCX, PPTX ...) jo dodamo tako, da 
izberemo opcijo »Dodaj dejavnost ali vir«. Označimo krožec pred opcijo Vir in kliknemo na 
gumb „Dodaj“. 
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Izpolnite podatke, kot so ime, ki bo prikazano na strani predmeta in kratek opis.  

 
 
S klikom na „Prikaži opis na glavni strani predmeta“ bo ta opis viden v predmetu.  
 
Datoteko najhitreje naložite z akcijo »Primi, povleci in spusti«. Torej izberete datoteko na 
vašem računalniku in nanjo kliknete, držite in z miško potegnete v polje, ki je temu 
namenjeno. 

 
V kolikor je datoteka večja bo nalaganje trajalo nekaj časa. 

 
Ko je nalaganje zaključeno, gradivo objavite s klikom na „Shrani in se vrni v predmet“.  
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Objavljeno gradivo v spletni učilnici (viden je tudi opis). 
 
Dodajanje povezav na spletno stran (URL) ali Youtube 
Kadar želite, da si udeleženci neko stvar preberejo, pogledajo na drugi spletni strani, lahko to 
naredite s povezano na spletno stran (URL). Novo povezavo dodamo tako, da izberemo opcijo 
»Dodaj dejavnost ali vir«. V razdelku Viri izberemo opcijo pred URL. In kliknemo Dodaj. 
  

 
 
V novem oknu izpolnite polja, kot so ime (to kar bodo udeleženci videli na strani predmeta), 
URL povezavo, kam naj ga pot pelje ter kratek opis. Če želite, da se udeležencem povezava 
odpre v novem oknu (kar je priporočljivo), izberite pod zavihkom „Videz“ in vrstico „Prikaži“ 
opcijo iz spustnega menija »Novo okno«. Objavite s klikom na „Shrani in se vrni v predmet“. 
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Dodajanje nalog 
Dejavnost Naloga omogoča, da udeležencem pripravite nalogo, ki jo morajo oddati v spletno 
učilnico. Na tak način vam je pregledovanje nalog veliko lažje. 
Pri dodajanju na seznamu DEJAVNOSTI izberete Naloga in kliknete na gumb Dodaj.  

 
Slika 1: Dodajanje naloge 

Izpolnite ime, kratek opis in lahko naložite datoteke, ki bodo udeležencem v pomoč pri 
reševanju naloge.  

 



 10 

Nastavite lahko tudi časovno omejitev, od kdaj je naloga vidna in do kdaj lahko udeleženci 
oddajo nalogo. Priporočam, da na začetku ne omejite trajanja nalog. To storite tako, da 
odstranite kljukice pri opciji „Omogoči“.  
 

 
 
Nastavite še „Vrsto oddanih nalog“. Imamo dve vrsti oddanih nalog. Vrsta naloge, kjer mora 
udeleženec oddati datoteko (sliko, dokument ...) in vrsta naloge, kjer mora udeleženec le 
podati svoj odgovor (lahko sta tudi obe vrsti nalog). Pod zavihkom Vrste oddanih nalog 
izberete tip, ki vam najbolj ustreza. 
 

 
Objavite s klikom na „Shrani in se vrni v predmet“. 
 

Urejanje predmeta 
Ko boste gradivo dodali v predmet, imate tudi možnost določena gradiva ali naloge »skriti«, 
da jih udeleženci ne vidijo takoj. Tako bodo videli le tista gradiva, ki jih trenutno potrebujejo 
in ne bodo »prestrašeni« nad količino snovi.  
Na koncu vsakega gradiva je opcija uredi. Ko kliknete na povezavo se vam pokaže spustni 
meni. Izberete lahko opcijo »Skrij« in dejavnost ali vir postane za udeleženca skrit. Kasneje 
lahko gradivo »Pokažemo«. 
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Urejanje dostopa dijakom 
Privzeto se v vaš predmet ne morejo vpisati dijaki. Zato jim morate omogočiti dostop. Primer 
je na sliki spodaj. 

 
Najlažji način je, da ustvarite geslo za vstop v vaš predmet in geslo posredujete vašim dijakom 
preko e-pošte ali eAsistenta.  
 
Samovpis (geslo za vstop) 
Postavite v svoj predmet. In s klikom na nastavitveni kolešček zgoraj desno aktivirate spustni 
meni. Nato izberete iz menija opcijo »Več«.  

 
V „Skrbništvu predmeta“ kliknete na „Uporabniki“ in nato „Metode vpisa“. 
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V novem oknu metode vpisa izberete iz spustnega menija spodaj opcijo „Samovpis“. Kmalu 
se vam bo odprlo novo okno.  

 
V opciji „Dovoli samovpis“ izberite „Da“. 

 
 
Pod „Ključ vpisa“ kliknite na „Kliknite na vnos besedila“ ( ). In vnesite geslo, ki ga 
boste posredovali svojim dijakom preko e-pošte ali eAsistenta. 

 
Nastavitev potrdite z gumbom „Dodaj metodo“. Nato lahko geslo posredujete dijakom.  
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Ustvarjanje novega predmeta 
 
Trenutno je v spletni učilnici za vas pripravljen en splošni predmet (z vašim imenom in 
priimkom). Če želite, si lahko ustvarite spletni predmet za vsak predmet, ki ga poučujete (npr. 
posebej Ime priimek ZGODOVINA 2. letnik, Ime priimek GEOGRAFIJA 3. letnik …). In snov 
pripravite prilagojeno za vsak razred. 
 
Postavite se v svoj razred. Izberite svojo kategorijo (predzadnja povezava).  

 
 
 
Pokaže se vam vaša kategorija. Izberite gumb „Dodaj nov predmet“.  

 
Za nov predmet določite „Polno ime“ (to bo vidno na veliko), „kratko ime predmeta“, opis … 
Polno ime predmet kreirajte tako, da dodate še vaš ime in priimek, saj ga bodo tako dijaki 
veliko lažje našli (npr. Janez Primer MATEMATIKA 3).  
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Pomembno je, da nastavite „Format predmeta“ na „Obliko poglavji“. Kako to storite, je 
prikazano spodaj. Nato spremembe shranite z gumbom „Shrani in se vrni“.  
 

 
 
V nov nastali predmet lahko dodajate gradiva, kot je opisano zgoraj.  

Zaključek 
V tem vodiču so pripravljena kratka osnovna navodila za uporabo spletne učilnice Moodle. 
Uporaba je podobna, kot v večini spletnih aplikacij, zato brez strahu raziskujte.  
 
Za več informacij lahko pišete na: islam.music@scv.si  


