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1. Povežite se v vašem internetnem brskalniku na spletno stran šole 

http://www2.arnes.si/~opvbistricams/ ali neposredno vpišite v naslovno vrstico vašega 

brskalnika naslov http://835.gvs.arnes.si/moodle2/.  

 

 

2. Preden se boste pa lahko vpisali v predmet, si boste morali ustvariti svoj račun z lastnim 

uporabniškim imenom in geslom. Račun si ustvarite tako, da bodisi kliknete neposredno na 

želeni predmet na seznamu ali da kliknete na gumb Prijava v zgornjem desnem kotu, kakor 

kaže spodnja slika.  

 

 

http://www2.arnes.si/~opvbistricams/
http://835.gvs.arnes.si/moodle2/
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3. Brskalnik vaš pripelje na okno, kakor je prikazano spodaj. Če torej še nimate svojega računa, 

si ga sedaj naredite s klikom na ukaz Ustvari nov račun.  

 

 

 

4. Vnesite vse zahtevane podatke v polja, označena z zvezdico. Izberite si ustrezno uporabniško 

ime, dolgo vsaj 6 znakov, ter geslo, ki mora biti sestavljeno iz najmanj 8 znakov, od teh pa 

mora biti vsaj ena velika tiskana črka, vsaj ena številka ter vsaj en znak, ki ni ne črka in ne 

številka (npr. znak @ (najdete ga na tipkovnici, če hkrati pritisnete tipko AltGr in črko V), 

podčrtaj (_), pomišljaj (-), …). Za varnostno preverjanje, da niste sistem, ki napada strežnik, 

morate vnesti tudi varnostne številke po sistemu CAPTCHA. Številke enostavno pretipkate v 

za to namenjeno vrstico – glejte spodnjo sliko. Ko vnesete vse zahtevane podatke, kliknite 

ukaz Ustvari moj nov račun.  
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5. Sistem bo na vaš elektronski naslov, ki mora biti veljaven oz. obstoječ,  poslal tako 

imenovano potrditveno sporočilo. Prijavite se v vaš elektronski predal, odprite elektronsko 

sporočilo in sledite navodilom za potrditev registracije. Običajno se ta sklene tako, da samo 

kliknete povezavo v elektronskem sporočilu in s tem potrdite svojo istovetnost.  

6. Ko ste končali z registracijo, se vrnite na stran spletnih učilnic in se prijavite s svojim sedaj 

potrjenim uporabniškim imenom in geslom. Na seznamu predmetov izberite tistega, v 

katerega se želite vpisati.  
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7. Ko boste želeli vstopiti v posamezni predmet, vas bo sistem prosil za vnos ključa. Ključ je 

varovalka, da le registrirani uporabniki lahko dostopajo do spletnih učilnic. Vnesli ga boste 

samo prvič, ko se vpisujete v posamezni predmet. Posredovati vam ga mora izvajalec 

predmeta, torej učitelj. Ko ključ, ki vam ga je posredoval učitelj vnesete, kliknete samo še na 

ukaz Vpiši me v ta predmet in ste vpisani.  

 

8. Sedaj si lahko ogledate vsebino spletne učilnice.  

Izberite predmet na seznamu, v 

katerega se želite vpisati. 


