
Navodila za uporabo Zooma  

 

Kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.  

Za uporabo spletne aplikacije Zoom potrebujete:   

1. Računalnik ali katero drugo napravo (pametni telefon/tablični računalnik)  

2. Dobro internetno povezavo  

3. Mikrofon 

 

Če uporabljate namizni računalnik 

Ob kliku na spletno povezavo se vam odpre vaš brskalnik, ki samodejno zažene test in preveri, ali že 

imate nameščen program Zoom. Če ga še nimate, se bo začel avtomatski proces prenosa. Ko se bo 

program prenesel, dvakrat kliknite nanj in ga namestite.  

V primeru, da se program ne namesti samodejno, kliknite download here (Slika 1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Ko se bo program namestil, vas bo samodejno usmeril na registracijsko stran. Ko izpolnite podatke, se 

s klikom na modri gumb »Join Webinar in Progress« pridružite seminarju.  

 

 

 

Ob uspešni registraciji se odpre nova stran, kjer se s klikom na spodnjo povezavo (v rdečem okvirju) 

pridružimo webinarju. 

 

 



Kako zastavim vprašanje?  

V spodnjem delu aplikacije imate gumb Q&A. Kliknite nanj in odpre se vam okno, kjer lahko 

postavite vprašanje predavatelju. Prosimo, da navedete ime in priimek komu zastavljate 

vprašanje.  

 

 

  

   

Če se želite k diskusiji priključiti z govorom, kliknite na gumb »Raise hand« in moderator vas bo 

spustil k besedi. Pred tem se prepričajte, da imate delujoč/vklopljen mikrofon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Če uporabljate pametni telefon/tablični računalnik  

Kliknite na povezavo do dogodka. Povezava vas bo odpeljala v trgovino Play (android) oz. App Store 

(Apple produkti), kjer si boste morali namestiti program Zoom.  

Ko se program namesti, ga ne odpirajte. Ponovno kliknite na povezavo, ki se vam bo zdaj odprla v 

programu Zoom in vas samodejno prijavila v videokonferenco dogodka.  

 

Nekaj nasvetov in opozoril 

1. Predlagamo, da imate naprave zaradi trajanja simpozija ves čas priklopljene na napajanje 

2. Simpozij se bo ves čas snemal 

3. Po zaključku simpozija bomo preverjali udeležbo, ki je pogoj za dodelitev kreditnih točk in 

podelitev potrdila o udeležbi, zato predlagamo da ste ves čas simpozija prisotni in prijavljeni 

v aplikacijo Zoom.  

4. Med gledanjem ali poslušanjem simpozija ne upravljajte z vozilom ali kakšnim drugim 

delovnim strojem. 

 

Ves čas simpozija bomo nudili tudi strokovno tehnično pomoč. V primeru da imate kakršnekoli 

težave s priklopom na Zoom, postavitvijo vprašanja ali kaj drugega nas pokličite na telefon: 

051-322-901 (Jan Vihar) 

   

Vaša IT ekipa ZZS. 

 


