
Navodilo za dostop do strežniških map preko FTP protokola 
  

Tudi od doma lahko dostopate do map na strežniku:  

1. Uporabnik na strežniku tron (H)  

2. Skupne mape aktivov na strežniku tronu, kot so (fiz-inf, kem, bio, ang, geo, mat, nem-fra-sp, psi-soc-fil, slo, 

svz, zgo-gla-zgu)  

  

1.) NASTAVITVE STREŽNIKOV V FTP ODJEMALCU WINSCT – DOSTOP DO H (»UPORABNIK«) 

  

Program WinSCP 5.15.5 brezplačno prenesete iz 

https://sourceforge.net/projects/winscp/files/WinSCP/5.15.5/WinSCP-5.15.5-Setup.exe/download.  

Zaženite program WinSCP 5.15.5 in kliknite na New Site 

 

Izpolnite oknom Session, kot je navedeno na sliki zaslona, le da namesto martin zamenjate s svojim uporabniškim 

imenom, ki ga uporabljate za šolsko računalniško prijavo. 

 

  

https://sourceforge.net/projects/winscp/files/WinSCP/5.15.5/WinSCP-5.15.5-Setup.exe/download


Host name: ftp.sentvid.org  
File protokol: FTP 
Encryption:  TLS/SSL Implicit encryption  
Port number: 990 
User name: uporabniki|up_ime   (up_ime je vaše šolsko uporabniško ime, (|- ta znak dobimo tako, da pritisnemo 
tipko AltGr in nato še tipko w) 

 

Kliknite na Save in določite ime dostopa, recimo Uporabnik Gimnazija Šentvid in zaključite z OK. 

 

 

2.) NASTAVITVE STREŽNIKOV V FTP ODJEMALCU WINSCT – DOSTOP DO O (»AKTIVI«) 

Kliknite na New Site, da nastavite še dostop do vašega aktiva na strežniku. Izpolnite oknom Session, kot je navedeno 

na spodnji sliki zaslona, le da namesto martin zamenjate s svojim uporabniškim imenom, ki ga uporabljate za šolsko 

računalniško prijavo. 

 

Host name: ftp.sentvid.org  
File protokol: FTP 
Encryption:  TLS/SSL Implicit encryption  
Port number: 990 
User name: aktivi|up_ime   (up_ime je vaše šolsko uporabniško ime, (|- ta znak dobimo tako, da pritisnemo tipko 
AltGr in nato še tipko w) 

 

Kliknite na Save in določite ime dostopa, recimo AKTIVI Gimnazija Šentvid in zaključite z OK. 
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Za dostop do strežniških map kliknete na ustrezno stran (Aktivi Gimnazija Šentvid ali Uporabnik Gimnazija Šentvid) 

in kliknite na Login. 

 

 

  



Kliknite na  Yes. 

 

Odtipkajte geslo za prijavo v šolske računalnike in potrdite z OK. 

 

Na desni strani imate mape/datoteke iz strežnika, na levi pa lokalne mape/datoteke. Premikate jih lahko tudi z 

vlečenjem. 

 

  

Programa ne posodabljajte. Najvišja verzija, ki podpira obojestranski prenos je WinSCP 5.15.5. Pri novejši verziji 

programa ne deluje prenos iz lokalnega na strežnik. Če te opcije ne potrebujete, lahko program posodobite . 


