
Vpis 
 

Vpis v sistem omogoča, da se doseženi najboljši rezultat shrani v bazo. Vpisani tekmovalec lahko svoj 

trenutni rezultat primerja s svojim najboljšim rezultatom in z rezultati vrstnikov.  Namen vpisa v bazo 

je, da se tekmovalec poskuša izboljševati  v hitrosti in natančnosti računanja in  s tem dvigovati svoj 

rezultat. Če želi tekmovalec sodelovati na državnem tekmovanju, je vpis v sistem tudi pogoj, saj 

drugače ne vidi zavihka Tekmovanje. 

Na spletni strani http://si.miksike.eu/ je rdeč okvir. V njem so povezave na strani Hitro računanje, 

Usluge, Vpis in Išči. 

Za vpis v bazo izberemo in odpre se okno: 

 

Sledi gumb Prijava. 

Če je prijava uspešna, se pojavi zapis Tvoj vpis je uspel. Tvoje vpis smo ti poslali po e-pošti. 

Če je treba popraviti, se polje, kjer je treba narediti popravek obarva rdeče. Najpogosteje je to 

uporabniško ime ali geslo. Pri uporabniškem imenu je zaznana podobnost z uporabniškim imenom v 

bazi. Dovolj je dopisati še kakšen znak. Pri geslu pa sta dve možnosti: ali je geslo prekratko ali pa se 

geslo in ponovi geslo ne ujemata povsem. 

Uporabniško ime: Izberemo si psevdonim. 

Ime: Napišemo svoje ime z veliko začetnico. 

Priimek: Napišemo svoj priimek z veliko začetnico. 

Pri tem pazimo, da imamo ime in priimek v uradni 

obliki, in ne okrajšave. 

Geslo: Izberemo si geslo. Sestavljeno mora biti vsaj 

iz 6 znakov, lahko so samo črke, lahko samo številke, 

ali oboje. 

Ponovi geslo: Ponovno vnesemo svoje geslo. 

Tu pazimo, da se obakrat zapisani gesli ujemata. 

Razred: Izberemo si razred, ki ga trenutno 

obiskujemo. 

Občina: Izberemo občino, v kateri je šola, ki jo 

obiskujemo. 

Ime šole: Izmed šol v občini izberemo šolo, ki jo 

obiskujemo. 

e-pošta: Navedemo pravilni naslov starša ali 

mentorja ali svojega. Naslov služi v primeru pozabe 

gesla in v primeru komunikacije in obveščanja 

organizatorja. 

Datum rojstva: Navedemo po načinu leto-mesec-

dan:  1926-05-07 (za 7. maj 1926)  

Ostalih podatkov ne izpolnjujemo. 

http://si.miksike.eu/

