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Prenos ISO datoteke Windows 10 
1. Za namestitev operacijskega sistema Win 10 boste potrebovali ISO datoteko, ki jo boste 

prenesli tukaj: Prenesite Windows 10 (microsoft.com) 

2. Pod poglavjem »Ali želite namestiti Windows 10 v računalnik?« Kliknite na gumb 

»Prenesite orodje« 

 
3. Zaženite prenešeno datoteko, ter sprejmite licenčne pogoje s klikom na gumb »Sprejmi«. 

 

https://www.microsoft.com/sl-si/software-download/windows10


4. Ko vas namestitveni program vpraša ali želite nadgraditi računalnik ali ustvariti namestitveni 

medij izberite 2. opcijo in kliknite gumb »Naprej«. 

 
5. V naslednjem koraku se vam pokaže izbira jezika in arhitekture. V osnovi so ponujene 

priporočene nastavitve. Če želite spremeniti jezik iz priporočenega v npr. Angleški jezik (tega 

jezika ob namestitvi ne boste mogli spreminjati), polje na spodnji sliki ne sme biti označeno. 

Ko ste z nastavitvami zadovoljni, kliknite gumb »Naprej«.  

 



6. V naslednjem koraku izberite možnost »Datoteka ISO«, ki jo boste potrebovali za pripravo 

virtualnega računalnika v programu VMware. Kliknite »Naprej« in odprl se vam bo 

raziskovalec, v katerem izberete kam želite datoteko ISO shraniti. 

 
7. Sedaj se bo datoteka začela prenašati, program pa vas bo obvestil ko bo prenos pripravljen. 

 
8. Kliknite gumb »Dokončaj« 

 

 

 

 



Ustvarjanje virtualnega računalnika v Vmware (Operacijski sistem Windows 10) 
 

1. Odprite program VMware Workstation Player 

2. Nov virtualni računalnik ustvarite s klikom na Player → File → New Virtual Machine... 

 
3. Izberite možnost Installer disc image file (iso), nato kliknite na gumb Browse in izberite 

datoteko, ki ste jo prenesli v poglavju Prenos ISO datoteke Windows 10. Nato kliknite gumb 

Next. 

 
 



4. Po želji lahko poimenujete vaš virtualni računalnik. S klikom na gumb Browse izberite tudi 

ustrezno lokacijo na vašem računalniku, kamor se bodo vse datoteke virtualnega računalnika 

shranile, saj te znajo zavzeti kar nekaj prostora.  

Priporočamo, da si za vsako virtualko ustvarite novo mapo, saj se bodo v nasprotnem 

primeru vse datoteke virtualnega računalnika znašle v isti mapi. 

Ko ste z nastavitvami zadovoljni kliknite Next. 

 

 

5. Izberite koliko diska boste dodelili vašemu virtualnemu računalniku. Za Windows 10 je 

priporočena velikost 60GB. Če želite virtualni računalnik prenašati na druge računalnike, vam 

predlagamo da pustite označeno 2. polje. Ko ste z nastavitvami zadovoljni kliknite Next. 

 

  



6. Pokaže se vam povzetek nastavitev, ki ste jih določili. Za Windows 10 so za strojno opremo 

uporabljene privzete predlagane nastavitve. To pomeni 2 CPU jedra in 2 GB delovnega 

pomnilnika. Predlagamo, da polje »Power on this virtual machine after creation« odznačite, 

ter virtualni računalnik pozneje zaženete ročno. Če vam nastavitve ustrezajo, kliknite gumb 

»Finish«.  

 
Če želite virtualnemu računalniku dodeliti več sredstev (v kolikor to vaš računalnik omogoča) 

procesorskih jeder, delovnega pomnilnika in spreminjati ostale nastavitve, lahko kliknete na 

gumb »Customize Hardware...«. Te nastavitve lahko spreminjate tudi kasneje. 

 

7. Virtualni računalnik zaženete s klikom nanj ter klikom na gumb  

 
 

 



8. Ob zagonu kliknite v okno, ter pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici: 

 
9. Zagnala se vam bo namestitev operacijskega sistema Windows. Jezik za namestitev je enak 

tistemu, ki ste ga izbrali v 5. koraku poglavja »Prenos ISO datoteke Windows 10«. 

Spreminjate pa lahko časovni pas in valuto, ter vrsto tipkovnice: 

 
Nato kliknite »Next« in »Install now« 



10. Ob prikazu okna za vpis aktivacijskega ključa kliknite na gumb »I don't have a product key« 

 

 

11. Izberite različico Windows 10 Pro in kliknite Next. 

 
 

12. Označite polje »I accept the license terms« in kliknite Next. 



13. Izberite možnost Custom 

 
14. Izberite kam želite namestiti Windows. Če ste sledili korakom bo to Drive0. Kliknite Next. 

15. Operacijski sistem se bo začel nameščati. Ta postopek zna trajati nekaj časa, virtualni 

računalnik pa se bo ob koncu ponovno zagnal. 

 



16. Nato nastavite regijo, razporeditev tipkovnice 

 
17. Izberite »Set up for personal use« 

 
18. Kliknite na »Offline Account« 

 



 

19. Kliknite na »Limited experience« 

 
20. Nato ustvarite ime uporabnika, s katerim boste uporabljali virtualni računalnik, v naslednjem 

koraku pa določite geslo. 

 
21. V naslednjih korakih povsod izberite »No«oziroma pri diagnostičnih podatkih »Required 

diagnostic data« 

 
 



22. Virtualni računalnik se sedaj nastavlja in po nastavitvi bo pripravljen za uporabo: 

 
 

23. Sedaj lahko po želji nameščate programe v vaš virtualni računalnik: 

 

 

  



Prenos virtualnega računalnika na drug računalnik 
 

Ker velikost virtualnega računalnika lahko znaša več GB vam priporočamo, da imate na prenosnem 

mediju prostega toliko prostora, kot ste ga virtualnemu računalniku namenili v poglavju »Ustvarjanje 

virtualnega računalnika v Vmware (Operacijski sistem Windows 10)«. 

 

1) Z raziskovalcem pojdite do mape, v katero ste namestili virtualni računalnik 

 
Če mape ne veste kje se mapa nahaja, lahko to preverite v VM Player-ju: 

 

 
 

 



2) Nato mapo skopirajte na želeni medij, bodisi s: 

a)  kombinacijo tipk Ctrl+C (mapa virtualnega računalnika) → Ctrl + V (lokacija na prenosnem 

mediju) ali  

b) desni miškin klik na mapo z virtualnim računalnikom in »Kopiraj«, nato pa desni klik na 

lokaciji na prenosnem mediju in »Prilepi« 

3) Sedaj lahko virtualni računalnik z medijem prenašate na željene računalnike v računalniških 

učilnicah  

 

Kako odprem skopiran virtualni računalnik, v programu VMware v računalniški učilnici? 
 

1) Odprite program VMware Player 

2) Player → File → Open... 

 
3) Nato v razskovalcu poiščete mesto, kamor ste skopirali mapo z datotekami virtualnega 

računalnika, ter mapo odprete. V njej se nahaja datoteka s končnico .vmx, ki jo odprete. 

 

4) Virtualni računalnik zaženete s klikom nanj ter klikom na gumb  

5) Ob prvem zagonu prenešenega virtualnega računalnika, se vam bo pokazalo naslednje okno: 

 
Kliknite na gumb »I Copied It« in virtualni računalnik bi se moral zagnati. 


