
Zoom dogodek 

Kazalo 
Zoom dogodka se lahko udeležite na dva načina: 

• preko namizne aplikacije Zoom (priporočamo zaradi lažjega in hitrejšega dela): 

o navodilo za namestitev Zooma na računalnik, 

o navodilo za pridružitev, če že imate nameščen Zoom; 

o navodilo za namestitev Zooma med  pridružitvijo na dogodek. 

• brez Zoom-a, neposredno iz vašega spletnega brskalnika (Zoom priporoča Mozilla 
Firefox in Google Chrome) navodilo za prijavo. 

Za ustrezno navodilo kliknite na podčrtano besedilo. Vsa navodila so v nadaljevanju tega 
dokumenta. 

 

Kaj potrebujete? 
Oprema je odvisna od vrste dogodka. 

Za spletni seminar (webinar) potrebujete le zvočnike ali slušalke. 

Za spletno delavnico potrebujete še spletno kamero in mikrofon. 
Namigi za sodelovanje na spletni delavnici. 
 

www.tangens.si

https://www.tangens.si/webinarji-in-webiworki/udelezba-na-spletnih-delavnicah/
http://www.tangens.si


Namestitev Zooma na računalnik 

Ta navodila vam bodo najbolj pomagala, če jih sproti uporabite pri nameščanju 
Zooma na računalnik. 

Zoom najdete na tej povezavi: https://zoom.us/download 
 

 

S klikom na Download se bo na računalnik prenesla zagonska datoteka. 

 

 

Kliknete Zaženi 

 
 

Ko se Zoom namesti na računalnik, se vam odpre to okno: 

Če želite ustvariti svoj račun, kliknete na Sign In 
in sledite navodilom. 

Za udeležbo na naši spletni delavnici to ni potrebno  
zato lahko lahko Zoom zaprete (s klikom na X). 

Nazaj na kazalo. 
Naprej na prijavo na dogodek. 
 
Če boste sami organizirali dogodke, pa boste potrebovali 
svoj račun, zato je smiselno, da ga ustvarite. Račun je brezplačen. 

Če želite odpreti račun, kliknite na Sign In.  

https://zoom.us/download


 
Ko se odpre to okno, kliknite Sign Up 

 

 
Ko se bo odprlo spodnje okno, sledite navodilom: 

 

Ko boste zaključili, boste imeli svoj račun 
na spletnem mestu Zooma. Tu sklicujete 
sestanke in nastavljate številne nastavitve. 

To tega soletnega mesta lahko pridete s prijavo v 
spletni brskalnik ali pa preko namizne aplikacije 
(glejte naslednjo stran) 



V svojem računalniku poiščite aplikacijo Zoom. Če pogosto uporabljate Zoom, jo lahko 
vstavite v spodnjo orodno vrstico Windows, da jo boste našli takoj. 
 

 
Prvič se bo potrebno vpisati, če pa odkljukate Keep me signed in, bo zadoščal klik na 
Zoom ikono. 

 
 

To je glavno okno namizne aplikacije Zoom. Tu lahko skličete nov sestanek ali se 
pridružite sestanku z Do nastavitev pridete s klikom na vašo oznako v zgornjem desnem 
vogalu 
 

 
 

 

S tem lahko pridete do nastavitev in drugih 
možnosti, recimo preverjate ali obstajajo posodobitve 

Kaj se vam odpre, ko kliknete na Settings, lahko 
vidite na naslednji strani. 



 
Tu lahko nastavite Zoom, kot vam odgovarja. S klikom na Profile ali View More Settings 

 
... pa se boste znašli v svojem računu na spletu. 

Nazaj na kazalo. 
Naprej na prijavo na dogodek. 



Prijava v Zoom dogodek iz brskalnika 

Prijavite se s klikom na povezavo, ki ste jo prejeli na svoj e-naslov. 
 

Pojavilo se vam bo takšno okno: 
 

 

 

Kliknite na join from your browser in znašli se boste pred takšnim oknom: 
 

Kliknite na  
Join with Video 

 



Potem boste samo še počakali, da vas sprejmemo: 

Ko vas bomo sprejeli, se bo pojavilo spodnje okno: 
 

 

Tukaj lahko preverite delovanje vaših zvočnikov in vašega mikrofona (Test Speaker and 
Microphone). 

S klikom na Join with Computer Audio se boste pridružili skupini z vključenim mikrofonom. 

Nazaj na kazalo. 



Prijava v Zoom dogodek z namizno aplikacijo 

Prijavite se s klikom na povezavo, ki ste jo prejeli na svoj e-naslov. 
 

Pojavilo se vam bo takšno okno: 
 

 

Če imate Zoom že nameščen na svojem računalniku, kliknite na Odpri aplikacijo Zoom 
Meetings ali Open Zoom Meetings.  

In znašli se boste pred takšnim oknom: 
 

Kliknite na  
Join with Video 

 



Potem boste samo še počakali, da vas sprejmemo: 

Ko vas bomo sprejeli, se bo pojavilo spodnje okno: 
 

 

Tukaj lahko preverite delovanje vaših zvočnikov in vašega mikrofona (Test Speaker and 
Microphone). 

S klikom na Join with Computer Audio se boste pridružili skupini z vključenim mikrofonom. 

Nazaj na kazalo. 



Namestitev Zooma med prijavo na dogodek dogodek 

Po kliku na povezavo: 
 

se bo pojavilo spodnje okno, kliknite na download and run Zoom: 
 

 

 

 

Ko se Zoom prenese, kliknite Zaženi. 
 
Ko se namestitev zaključi, se pojavi Zoom okno: 

Kliknete Join Meeting in sledite korakom, ki so  
od tu dalje. 

Nazaj na kazalo. 

842 5064 5160


