
   namestitev 

o Navodilo za namestitev Zooma na računalnik pred prijavo na dogodek 

o Navodilo za namestitev Zooma na računalnik med prijavo na dogodek. 

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



Namestitev 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 Zoom zaprete (s klikom na X) in kliknete 
na povezavo, ki ste jo prejeli z e-pošto. 

Potem nadaljujete v skladu s temi koraki. 

Nazaj na kazalo. 

https://zoom.us/download


Namestitev Zooma med prijavo na dogodek dogodek 

Po kliku na povezavo, ki ste jo prejeli po e-pošti 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. 

Na dogodek bi se lahko prijavili s šifro in z geslom, 
predlagam, pa da Zoom okno zaprete (s klikom na X). 
In kliknete na povezavo, ki ste jo prejeli po e-pošti. 

Nato sledite korakom na naslednji strani. 

842 5064 5160



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: 
 

http://www.apple.com/uk


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. 


