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1 Prijava v Moodle UM 

Univerza v Mariboru nudi e-okolje Moodle, ki se nahaja na naslovu https://estudij.um.si/ in je na 

voljo vsem članicam Univerze v Mariboru.  

 

 

 

 

 

 

2 Odjava iz Moodla UM 

Odjavite se lahko preko povezave v profilu: 

 

 

 

Odjava iz Moodla je možna tudi tako, da kliknete na povezavo Odjavi, ki se nahaja na dnu strani 

 

 

Študentje vstopajo v učno e-okolje s 

svojo digitalno identiteto UM. 

V primeru težav s prijavo 
si preberite navodila na 

podani povezavi. 

Geslo lahko spreminja študent le na 

https://spremenigeslo.idm.um.si/.  

V Moodlu se uporablja uradni e-naslov, ki je 

večinoma tipa ime.priimek@student.um.si. 

https://estudij.um.si/
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3 Seznam učnih enot 

Po vnosu uporabniškega imena in gesla se odpre stran s seznamom povezav na učne enote.  

 

 

 

 

 

Če želite imeti dostop do učne enote, ki ni del študijske obveze vašega aktualnega 

študijskega programa, se obrnite s prošnjo na izvajalca (profesorja, asistenta), da vas 

ročno doda v svojo učno enoto. Izvajalec lahko doda v učno enoto katerega koli 

študenta Univerze v Mariboru. 
 

4 Navigacijski trak 

V navigacijskem traku so informacije kje se nahajate: 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

V učno enoto vstopite tako, da kliknete na 

ime učne enote. 

Po kliku na ime in priimek se odpre padajoči meni 
z nadaljnimi možnostmi izbire: Pregledna plošča, 
Profil, Ocene, Sporočila, Nastavitve, Odjavi. 

Povezava na prvo stran s seznamom vseh učnih enot, kot jih vidite ob prijavi  

Kje se trenutno nahajate v tej učni enoti. Učna enota, v kateri ste. 

Sprememba jezika 



 

5 

5 Bloki 

Razporeditev in vrsta blokov na levi in desni stran je lahko različna. Odvisna je tudi od tega, kako jih 

nastavi in razporedi izvajalec učne enote. 

 

Ni nujno, da imate na stani svoje učne enote vse v nadaljevanju prikazane bloke. Če 
bloka ni, pomeni, da izvajalec (profesor, asistent) ni vklopil njegovega prikaza.  

 

Vsak blok je možno »odložiti« na levi rob strani v obliki zavihka: 

 

 

in ponovno »odpreti«: 

 

 

5.1 Blok NAVIGACIJA 

Blok NAVIGACIJA vsebuje različne povezave: 
 

 

 

 

 seznam vseh vaših učnih enot. 

 Seznam vseh učnih enot z navedbo 

aktivnosti, ki so aktualne. 

 Strani spletnega mesta (priznanja 

spletnega mesta, oznake, koledar). 

 

 Seznam vseh sodelujočih v tej učni enoti. 

 

 povezava na redovalnico (ocene) 

 

 

 pregled dejavnosti po posameznih 

odsekih (poglavje/teden), 
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Če kliknete v bloku NAVIGACIJA na povezavo Sodelujoči, se odpre stran s seznamom oseb vpisanih v 

to učno enoto: 

 

Nazaj na prvo stran učne enote se vrnete tako, da v navigacijskem traku kliknete na ime učne enote: 

 

S klikom na povezavo Ocene se odpre seznam učnih dejavnosti z ocenami z dvema zavihkoma: 
 Pregledno poročilo: seznam vseh učnih enot s povezavami na redovalnice in 

 Poročilo uporabnika: prikaz vseh učnih aktivnost z oceno v tej učni enoti. 

  

 

 

Prikaz Poročilo uporabnika je odvisen tudi od tega, kakšne nastavitve je izbral izvajalec učne enote. 
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5.2 Blok NASTAVITVE 

Znotraj bloka NASTAVITVE imate možnost izpisa iz učne enote.  

POZOR: Izpišete se le iz tiste učne enote, ki je več ne želite imeti v seznamu učnih enot. Po izpisu 

nimate več dostopa do te učne enote.Običajno so to učne enote, kjer ste že opravili izpit in njenih 

vsebin več ne potrebujete.  

V primeru, da se je zgodil izpis iz učne enote po pomoti, sporočite na eizobrazevanje@um.si ime 

učna enote in vašo ID številko, da vam učno enoto vrnemo v seznam učnih enot, do katerih imate 
dostop. 

   

 

Po kliku na povezavo Izpiši me iz … sistem še enkrat preveri ali 
se res želite izpisati iz učne enote: 

 
 

5.3 Blok DEJAVNOSTI 

 

V bloku DEJAVNOSTI se nahajajo povezave na vse 

dejavnosti, ki se nahajajo v učni enoti.  

Urejene so glede na tip dejavnosti.  

 

Če izberemo na primer povezavo Forumi, se odpre stran s seznamom vseh forumov v tej učni enoti: 
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5.4 Blok KOLEDAR 

 

 

Koledar se uporablja kot opomnik na bližajoče se učne 
aktivnosti in dogodke, ki so časovno omejeni.  

Omogoča tudi direkten skok na aktivnost. 

 

 

 

 

 

 

S klikom na povezavo z imenom meseca in letnice lahko pridete na stran z možnostjo vnosa svojega 

dogodka: 
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5.5 Blok PRIHAJAJOČI DOGODKI 

Vsaka učna dejavnost, ki ima datumsko nastavitev, se pojavi v bloku PRIHAJAJOČI DOGODKI: 

 

 

Študent lahko preko povezave Nov dogodek vnese tudi 

svoj dogodek, ki se mu prikaže v koledarju in je viden 
samo njemu. Lahko si na primer vnese v koledar 

izpitne roke za konkretno učno enoto.  

 

 

6 Učna gradiva (viri) 
V osrednjem delu strani se nahajajo znotraj poglavij (odsekov) učna gradiva in drugi viri. V večini 

primerov ikona pred virom nakazuje za kakšno vrsto vira gre. Na primer:  

 

in tako naprej.  

Vir odprete tako, da kliknete z miško na njegovo ime: 

 

V večini primerov lahko vir tudi shranite na svoj računalnik ali tiskate, če je to vir za tiskanje. 

 

7 Učne dejavnosti 
E-okolje Moodle ponuja izvajalcem (visokošolskim učiteljem in doselavcem) možnost priprave veliko 

različnih učnih dejavnosti: naloge, kviz, delavnica, izbira, izbira skupine, vprašalnik, wiki,… 

Do dejavnosti se dostopa tako, da kliknete nanjo oz. na povezavo nanjo. Primer: 

 

Dejavnosti lahko tudi vidite v bloku NAVIGACIJA. Če kliknete na poglavje, kjer se dejavnost nahaja,se 

odpre prikaz vseh virov in dejavnosti v tem poglavju: 
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Visokošolski učitelji in izvajalci največ uporabljajo naslednje učne dejavnosti:Forum, Naloga, Kviz, 

Možnost in Izbira skupine. 

7.1 Forum 

Forumi spadajo v skupino učnih dejavnosti, saj je možno preko forumov spraševati, pošiljati svoje 
prispevke in ocenjevati prispevke.  

V forum vstopite s klikom na ime foruma: 

 

E-okolje omogoča tvorjenje 6 različnih oblik forumov. Forum tipa Standardni forum za splošno rabo 

omogoča vsem udeležencem odgovarjanje na posamezne teme in tvorjenje lastnih tem: 

 

 

 

 

 

 

Če želite prejemati razprave foruma tudi na vaš e-naslov, se naročite na forum. Na 
podoben način se lahko s foruma tudi odjavite – to pomeni, da ne želite prejemati kopij 

razprav na vaš e-naslov. 

S klikom na gumbek lahko 

dodate v forum svojo temo 

Ogled razprave 

Sodelovanje v razpravi 
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7.2 Naloga 

Učna dejavnost Naloga omogoča pošiljanje nalog znotraj e-okolja. Izvajalec učne enote lahko: 

 oddajo nalog časovno omeji,  
 lahko določi omejitve glede velikosti in števila datotek,  

 možnosti naknadne spremembe oddane datoteke,  

 zahteva potrditev avtorstva,  

 zahteva potrditev oddaje,  

 itn. 

 

Zaradi tega obstaja veliko možnosti oblikovanja naloge. Prikazan primer je le ena od izbranih 
možnosti. 

V nalogo vstopite s klikom na ime naloge: 

 

Odpre se stran za oddajo naloge: 

 

 

 

 

Nalogo (datoteke) oddate tako, da najprej kliknete na gumb Oddaj nalogo. Sledi dodajanja datoteke, 

če gre za nalogo, kjer je potrebno oddati datoteko (ali več datotek). 

 

 

 

 

 

 

Navodilo za pripravo naloge. 

Sistemski podatki o nalogi 

Oddaja naloge (datoteke) 
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Datoteko lahko dodate na dva načina: 

1. da jo enostavno potegnete s svojega računalnika in spustite v polje Datoteke ali 

 

 

2. kliknete na Dodaj in jo poiščete z uporabo Moodlovega Izbirnika datotek:  
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Naložena datoteka se prikaže v oknu Datoteke: 

 

 

 
Ne pozabite klikniti na gumbek Shrani spremembe! 

 

Po kliku na gumbek Shrani spremembe se prikaže trenutno stanje: 

 

 

 

Možnost vnosa komentara 
(opcijska nastavitev) 

Dokončna oddaja (opcijska 
nastavitev). 

Možnost, da oddano datoteko 

zamenjate z drugo. Oziroma 

dodate še eno datoteko, če 
nastavitev naloge to 

omogoča/predvideva. 
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Dokler ne kliknete na gumb Oddaj nalogo, se lahko vračate na to stran, brišete, dodajate 
datoteke vse dokler ni potekel podan rok oddaje. Ko pa enkrat kliknete na ta gumb, 

spremembe več niso možne: naloga je šla v ocenjevanje.  

Nastavitve oddaje naloge so lahko različne. Izvajalec lahko nastavi samo datum oddaje 
brez gumbka Oddaj nalogo. V tem primeru mora izvajalec z ocenjevanjem počakati do 
datuma, ki ga je določil za oddajo. 

 

 

Urejanje oddaje 

Kliknete na gumbek Uredi mojo oddano nalogo  

 

 

 

 

Če želite datoteko odpreti, kliknete nanjo dvakrat. Če jo hočete urejati (brisati, prenesti na usb 

kjuček, spremeniti ime, vnesti avtorja, podati tip licence), kliknete nanjo enkrat: 

 

 

 

Vnos potrdite s klikom na gumbek 

»Posodobi«. 

Lahko dodate še 
eno datoteko, če 
nastavitev naloge 

to dovoljuje. 

Ustvarite svojo mapo 

Nastavite želen način 
prikaza datotek. 
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Ko nalogo izvajalec pregleda, oceni in vnese, vidite njegov vnos v prikazu ocen: 

   

 

7.3 Kviz 

Kvizi omogočajo izvedbo elektronskega preverjanja znanja z uporabo različnih tipov vprašanj (izbirni 

tip, esejski tip, izračunan tip, ...).  

Lahko so: 

 časovno omejeni glede odprtja/zaprtja kviza, 

 imajo točno določen čas odprtja (npr. 15 min), 
 dovoljujejo več ponovitev ali samo eno izvedbo,  

 imajo točno določeno število vprašanj na eni strani,  

 zahtevajo geslo za vstop, 

 in še veliko drugih možnosti. 
V kviz vstopite s klikom na ime kviza: 

 

Odpre se začetna stran kviza z osnovnimi informacijami o kvizu. 

 

 

Časovna omejitev izvajanja 
kviza (če je nastavljena). 

Kdaj je kviz na voljo. 
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Po kliku na gumbek Poskusi kviz zdaj vas v primeru, da ima kviz nastavljeno časovno omejitev, 
opozori: 

 

 

 

Primer strani kviza: 

 

 

 

 

 

Z reševanjem kviza zaključite s klikom na gumbek Končaj poskus … prikažejo se osnovne informacije o 
izvedbi kviza: 

Primer kviza s časovno omejitvijo izvajanja.  

Pomik po 

vprašanjih. 

Vprašanje si lahko označite in se vrnete kasneje nanj, če je 
kviz nastavljen tako, da omogoča prosto navigacijo po 
vprašanjih. 

Če ste v teku reševanja določen kviz označili, 
da z vprašanjem še niste zaključili, je to vidno 
tudi v tem prikazu.  
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Dokler ne kliknete na gumb Oddaj vse in zaključi se lahko vračate na kviz, rešujete 
vprašanja. Ko pa enkrat kliknete na ta gumb, spremembe več niso možne: kviz je šel v 
ocenjevanje. Kviz ima 15 različnih tipov vprašanj, le vprašanje tipa Esej zahteva vnos 

ocene s strani izvajalca. 

 

S klikom na gumbek Oddaj vse in zaključi se konča reševanje kviza. V določenih primerih, če je 

omogočeno, si lahko pogledamo, kako smo kviz reševali: 

 

Z barvami je označen status 
pravilnosti odgovora: 

 zelena – pravilno, 

 rumeno – delno pravilno, 

 rdeča - nepravilno 
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Kviz je učna dejavnost z oceno, zato lahko vidite ocene in kako ste reševali posamezen kviz znotraj 
bloka NAVIGACIJA, pod povezavo Ocene. 

7.4. Možnost 
Dejavnost  Možnost se uporablja, ko želi izvajalec omogočiti, da se študent odloči med več 
ponujenimi možnostmi: skupino, datumom kolokvija, seminarsko temo,… 

 

Poglejmo si na primeru. Po kliku na povezavo imena dejavnosti: 

 
se odpre stran, kjer lahko izberete eno od ponujenih možnosti: 
 

 
 

Po izvedeni izbiri jo potrdite s klikom na gumbek Shrani mojo odločitev. 

Odvisno od nastavitev, za katere se je odločil izvajalec, lahko svojo izbiro še spremenite, vidite 
odločitve drugih študentov: 
 

 
 

 

 

 

 

Izbiro lahko naknadno še spremenite. 

Če ni nastavljeno »anonimno«, vidite tudi  imena in priimke drugih študentovi. 
Anonimnost prikaza velja tako za študente kot tudi za izvajalca! 
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7.5 Izbira skupine 

Že samo ime dejavnosti pove, da dejavnost omogoča izbiro skupine iz vnaprej podanega nabora 

skupin. 

 

Primer 

S klikom na ime dejavnosti 

 
se odpre stran, kjer lahko izberete skupino: 

 

Rezultate odločitve si lahko še enkrat pogledamo tako, da kliknemo na aktivnost:  

 

8.Nastavitev statusa učne enote na Zaključen 

V UM Moodlu (https://estudij.um.si) se študentu na začetku študijskega leta, k že obstoječim učnim 

enotam, dodajo še učne enote novega študijskega leta1.  

 

Kljub temu, da so učne enote sortirane po abecednem redu, njihovo število z leti narašča in seznam 
postane nepregleden. 

 

 

                                                           

1 S tem je izpolnjena zahteva, da mora imeti študent v času študija dostop do učnih enot vseh opravljenih 

letnikov, saj potrebuje njihova gradiva pri opravljanju tekočih študijskih obveznosti in ob pripravi diplomske 
naloge.  

https://estudij.um.si/
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Za boljši pregled nad učnimi enotami imajo sedaj študentje možnost vodenja ločenih seznamov: 

 seznam Vpisane učne enote : vse učne enote, 

 seznam Zaključene učne enote (tega ureja študent sam) in 

 seznam Aktualne učne enote (rezultat razlike med vse učne enote minus zaključene). 

 

 

 

Če kliknete na številko, ki ponazarja število učnih enot v seznamu: 

 

Se odpre tabela s seznamom učnih enot:  

 

V učno enoto vstopite tako, da kliknete na povezavo z njenim imenom. 

8.1 Urejanje seznama Zaključene učne enote 

Učno enoto lahko študent sam (znotraj učne enote) označi kot zaključeno in jo s tem prestavi iz 

seznama Učna enota v teku v seznam Zaključene učne enote.  

Na strani učne enote se nahaja spodaj, na levi strani blok Samodejno zaključevanje.  

Zaključene učne enote: 
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Sistem od vas še enkrat zahteva potrditev: 

 

S klikom na povezavo Končaj učno enoto in potrditvijo se ta prestavi v seznam Zaključene učne enote. 

 

 

Prenos učne enote v seznam Zaključene učne enote v ničemer ne vpliva na pravice 

študenta in možnosti njegovega aktivnega sodelovanja v tej učni enoti. 

 


