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UVOD 

 

Priročnik je namenjen udeležencem izobraževalnega programa Digitalno medkulturno 

povezovanje.   

V prvem poglavju gradiva bomo spoznali internet, uporabo spletnih brskalnikov in 

iskalnikov, iskanje informacij, delo z zavihki in zaznamki ter nastavitvijo domače spletne 

strani.    

V drugem  poglavju bomo spoznali elektronsko pošto, in sicer kako ustvarimo nov e-

poštni naslov, uporabo e-pošte (branje, sestavljanje, posredovanje, shranitev, brisanje 

sporočila, dodajanje priloge, urejanje stikov) ter kako spremenimo geslo.  

V nadaljevanju bomo spoznali različne oblike komuniciranja, in sicer forum, blog in 

mikroblog Twitter, socialno omrežje Facebook in eno od oblik komuniciranja, 

klepetalnico Hangout. 

V zadnjem delu priročnika so navedeni pripomočki za lažje sporazumevanje v 

slovenskem in tujem jeziku, in sicer spletni slovarji, prevajalniki in spletni jezikovni tečaji 

ter izbor spletnih strani, ki bodo v pomoč pri iskanju informacij o Sloveniji, sosednjih 

državah in držav članic Evropske unije.  

Po vsakem zaključenem poglavju so pripravljene naloge za utrjevanje znanja, da bodo 

udeleženci programa lahko samostojno obnovili ali nadgradili znanje pridobljeno na 

samem izobraževanju. 
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SPLETNI BRSKALNIK 
 

Za iskanje in pregledovanje vsebin na spletnih straneh uporabljamo spletni brskalnik 

(ang. web browser). So preprosti za uporabo in nam omogočajo dostop do bogate 

zbirke podatkov, besedil, slik, videoposnetkov, animacij. Vsi brskalniki so brezplačni in 

se jih da namestiti  z interneta. 

Med najbolj priljubljenimi spletnimi brskalniki so: 

- Internet Explorer, 
- Mozilla Firefox, 
- Google Chrome, 
- Opera,  
- Safari. 

 

 

 

 

Slika 1: Logotipi priljubljenih spletnih brskalnikov 

 

V nadaljevanju bomo uporabljali Internet Explorer (IE), ki je že nameščen v okolju 

Windows.   

 

Zagon spletnega brskalnika Internet Explorer 
 

Spletni brskalnik lahko zaženemo na več načinov, in sicer:   

1. Na namizju poiščemo ikono spletnega brskalnika in jo dvakrat kliknemo z levim 
gumbom miške. 
 

 

 

 

Slika 2: Zagon spletnega brskalnika z namizja 
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2. V opravilni vrstici, poleg gumba Start, poiščemo ikono za hitri zagon brskalnika in 
nanjo kliknemo z levim gumbom miške. 
 

 

 

Slika 3: Zagon spletnega brskalnika iz opravilne vrstice  

 
3. V meniju Start izberemo vsi programi. Pomaknemo se na izbrani spletni brskalnik  

in s klikom levega gumba miške potrdimo izbiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Zagon spletnega brskalnika iz menija Start 

Ko zaženemo IE, se nam na zaslonu pokaže domača stran. Običajno imamo za 
domačo stran nastavljen  iskalnik www. google.si 
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Osnovna navigacija spletnega brskalnika  
 

Preden se lotimo iskanja informacij s pomočjo spletnega iskalnika si poglejmo  pomen 

ikon. 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ikone spletnega brskalnika zgoraj 

 

Ikona NAZAJ  –  prikaže prejšnjo obiskano stran. 

Ikona NAPREJ – prikaže naslednjo obiskano stran. Ikona je v uporabi le, če smo  

predhodno uporabili ikono NAZAJ.  

Naslovna vrstica – prikaže URL naslov spletne strani, ki si jo trenutno ogledujemo.  

URL naslov je sestavljen iz kratice www (ang. World Wide Web), imena podjetja ali 

organizacije in domene, ki določa vrsto panoge oziroma področje dela.  

Seznam naslovov – s klikom na mali trikotnik na desni strani ikone se nam odpre 

padajoči meni vseh URL naslovov spletnih strani, ki smo jih ročno vpisali v naslovno 

vrstico.  

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Zaslonska slika naslovne vrstice s seznamom naslovov 

nazaj 

naprej naslovna vrstica 

osveži 

združljivostni pogled 

seznam naslovov 
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Združljivostni pogled  –  omogoča, da so spletna mesta prikazana tako, kot bi si jih 

ogledovali v eni od starejših različic Internet Explorerja.  

Osveži  – ponovno naloži trenutno spletno stran. Enako funkcijo ima tudi tipka F5 na 

tipkovnici.  

 

Desno zgoraj najdemo ikone: 

Domov  –  omogoča vrnitev na spletno stran, ki jo imamo nastavljeno  za privzeto 

domačo stran.  

Priljubljene  (zaznamki)  in zgodovina – s to ikono dostopamo do spletnih strani, ki 

smo si jih shranili med priljubljene ter do seznama zgodovine obiskanih spletnih strani.  

Orodja – ikona omogoča tiskanje, shranjevanje vsebin, povečavo, nastavitve programa 

IE in druge možnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7 : Ikone spletnega brskalnika desno zgoraj 

 

Tik pod naslovno vrstico brskalnika se nahaja menijska vrstica, ki vsebuje  padajoče 

menije,  v katerih so ukazi in možnosti:  

 

Slika 8: Menijska vrstica brskalnika 

orodja domov priljubljene in zgodovina 

minimiraj zapri povečaj  
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Spletni iskalnik 

 

Spletni iskalnik je orodje, ki nam omogoča iskanje spletnih strani in informacij (ang. 

Search Engine). 

Najpogostejši spletni iskalniki so navedeni v Tabeli 1.  

Tabela 1: Spletni iskalniki 

tuji: domači: 

www.google.com  www.google.si  

www. yahoo.com    www.najdi.si  

www.bing.com www.matkurja.com 

www.aol.com www.slowwwenia.com 

 

V nadaljevanju bomo uporabljali najbolj razširjen iskalnik www.google.si  

 

Iskanje informacij 

 

Do informacij na spletu lahko dostopamo tako, da vnesemo URL spletni naslov v 

naslovno vrstico brskalnika (Slika 9) ali s pomočjo spletnega iskalnika. Pri prvem načinu 

iskanja informacij moramo paziti, da v naslovno vrstico vnesemo točen URL naslov.  

 

Slika 9: Zaslonska slika vnosa URL naslova v naslovno vrstico brskalnika 

 

Drugi način, iskanje s spletnim iskalnikom, nam omogoča iskanje spletnih strani in 

informacij. 

http://www.google.com/
http://www.google.si/
http://www.google.si/
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Uporaba spletnega iskalnika Google je zelo preprosta. V naslovno polje za iskanje 

vpišemo eno ali več ključnih besed, kjer so dovoljeni tudi presledki, šumniki in drugi 

znaki. Na koncu na tipkovnici pritisnemo Enter. 

 

Slika 10: Zaslonska slika vpisa ključne besede v spletni iskalnik 

Iskalnik Google nam v zelo kratkem času ponudi nabor spletnih naslovov, ki vsebujejo 

naše ključne besede. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 

Slika 11: Zaslonska slika danih rezultatov iskanja 

 

 

rezultati iskanja 
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Iz nabora najdenih povezav izberemo tistega, za katerega menimo, da nam nudi iskane 

informacije in ga kliknemo z levim gumbom miške. V kolikor nam izbrana povezava ne 

nudi iskane informacije, se s klikom na gumb vrnemo nazaj na nabor iskanja, izberemo  

drugo povezavo in pregledamo njeno vsebino. 

Spletni iskalnik Google nam poleg iskanja informacij ponuja tudi iskanje slik, 

zemljevidov, videoposnetkov, omogoča nam dostopanje do spletne pošte in drugo.   

 

Iskanje slik 

 

Do fotografij, ilustracij, vektorskih slik in drugih oblik slik dostopamo tako, da na spletni 

strani iskalnika izberemo povezavo Slike. 

 

 

 

Slika 12: Zaslonska slika spletnega isklanika 

 

V naslovno polje za iskanje vpišemo eno ali več ključnih besed in pritisnemo Enter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Zaslonska slika vpisa ključne besede v spletnem iskalniku 
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Sliko s spleta lahko shranimo na svoj računalnik.  

Postopek:  

1. Na sliki kliknemo desni gumb miške, da se nam pokaže  priročni meni. (Slika 14)   

2. V priročnem meniju izberemo Shrani sliko kot (ang. Save Picture as).  

3. Odpre se nam okno, kamor bomo shranili sliko. Običajno je to mapa Slike. (Slika 15) 

4. Kliknemo gumb Shrani (ang. Save). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Slika 14:  Shranjevanje slike   Slika 15: Shranjevanje slike v mapo Slike 
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Iskanje po spletni strani 

 

Kadar imamo na prikazani spletni strani veliko besedila lahko v njem poiščemo točno 

določeno  vsebino.    

Do iskalnega polja Najdi pridemo tako, da: 

• v  menijski vrstici izberemo  Urejanje in Najdi ali 

• na tipkovnici pritisnemo tipki Ctrl + F ali  

• na tipkovnici pritisnemo tipko F3. 

 

Slika 16: Zaslonska slika iskalnega polja Najdi 

V iskalno polje vpišemo ključno besedo in pritisnemo Enter.  V besedilu so vse ključne 

besede  obarvane z rumeno barvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Zaslonska slika zadetkov  
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Povečan ali pomanjšan prikaz 

 

Včasih je velikost besedila na spletni strani premajhna za normalno branje.  

Prikaz velikosti besedila povečamo tako, da pritisnemo  tipki Ctrl in + ali tipko Ctrl in 

zavrtimo kolešček miške navzgor.  

Prikaz velikosti besedila pomanjšamo tako, da pritisnemo tipki Ctrl in - ali tipko Ctrl in 

zavrtimo kolešček miške navzdol.  

 

Delo z zavihki 
 

Zavihki nam omogočajo, da imamo v brskalniku naekrat odprtih več spletnih strani. Med 

njimi se premikamo tako, da enostavno kliknemo na želeni zavihek. 

 

 

 

 

 

Slika 18: Zaslonska slika zavihkov 

 

Odpiranje novega zavihka 

 

Nov zavihek ustvarimo tako, da z levim gumbom miške kliknemo  na prazen zavihek. 

  

 

 

Slika 19: Zaslonska slika kreiranja novega zavihka 

V naslovno vrstico vnesemo točen URL naslov ali kliknemo ikono Domov, ki nam odpre 

domačo stran Google. 

zavihki 

ustvari nov zavihek 
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Pri iskanju informacij ali slik iz nabora najdenih spletnih naslovov, vsak spletni naslov  

odpremo v novem zavihku, kar prikazuje Slika 20. 

Postopek: 

1. Z desnim gumbom miške kliknemo na povezavo. 

2. Izberemo Odpri v novem zavihku (ang. Open in new tab) 

 

Slika 20: Zaslonska slika padajočega menija 

Zapiranje novega zavihka 

 

Zavihek zapremo tako, da kliknemo na križec na zavihku.  

 

 

 

Slika 21: Zaslonska slika zapiranja zavihka 

 

zapri zavihek 

 



                                                                                                                                                  
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v 
družbi temelječi na znanju. 

18 
 

 

Priljubljene oziroma zaznamki 
 

Spletne strani, ki so nam všeč in jih bomo zagotovo večkrat uporabljali, shranimo med 

priljubljene oziroma zaznamke.  

To so neke vrste bljižnice do spletnih strani. 

 

Postopek dodajanja strani med zaznamke: 

1. Poiščemo spletno stran, ki nam je všeč (npr. lu-jesenice.net).  

2. Kliknemo ikono         in izberemo Dodaj stran med priljubljene. 

3. Odpre se nam okno, kjer kliknemo gumb Dodaj (ang. Add).   

 

 

 

 

 

Slika 22 in 23 : Zaslonski sliki dodajanja med zaznamke 

 

 

Domača stran 
 

Domača stran je spletna stran, ki se vsakič pokaže ob zagonu brskalnika oziroma, ko 

pritisnemo ikono  Domov.        

Nastavimo jo tako, da najprej izberemo ikono Orodja, nato izberemo Internetne 

možnosti (ang. Internet options) in v polje vpišemo URL strani ter spodaj kliknemo 

gumb V redu.   
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Slika 24 in  25: Zaslonski sliki nastavitve domače strani 

 

Nasveti za varno brskanje na spletu 
 

Pri brskanju na spletu se moramo zavedati, da obstaja tudi nevarnost, da računalnik 

okužimo z računalniškim virusom ali da nam vdrejo v računalnik. Zato uporabljajmo 

znane spletne iskalnike (google, najdi...), obiskujmo le zaupanja vredne spletne strani. 

Na spletnih straneh ne vpisujmo svojih osebnih podatkov, gesel, še zlasti številke 

bančne kartice, ne odpirajmo vsiljivih reklamnih sporočil, češ da smo dobitniki nagrade, 

izogibajmo se sumljivim spletnim stranem (s piratsko programsko opremo, pornografijo 

...), predvsem pa ravnajmo po zdravi pameti. 
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VAJE ZA UTRJEVANJE 

Vpisovanje spletnega naslova in hipertekst 

1. V naslovno vrstico vpišite spletni naslov http://lu-jesenice.net in kliknite enter. 

2. Na spletni strani LUJ pod rubriko Računalništvo – Nadaljevalni tečaj – Digitalno 

medkulturno povezovanje poiščite gradivo izobraževanja in ga odprite. 

3. S klikom na       se vrnite nazaj na prejšnjo stran. 

4. Sedaj na spletni strani LUJ poiščite hipertekst povezavo na spletno stran Občine 

Jesenice.  

5. Zaprite spletni brskalnik. 

 

Spoznajmo brskalnik 

1. Ponovno zaženite spletni brskalnik (Internet explorer,       MozilloFirefox        ali 

Google Crome   ). 

2. V naslovno vrstico izbranega brskalnika vpišite samo nekaj črk naslova 

www.promet.si  

Poglejte, če se vam bo v seznamu obiskanih strani pojavil naslov te spletne strani. 

Če je ta stran na seznamu, kliknite z miško nanjo in počakajte, da se naloži. Potem jo 

zaprite. 

3. Odprite brskalnik in poiščite spletno stran www.okusno.je  in poiščite recept za 

orehovo potico. 

4. S pritiskom gumba Ctrl in + povečajte velikost pisave na zaslonu. Velikost 

zmanjšate s pritiskom gumba Ctrl in . 

5. Zaženite drug spletni brskalnik. 

http://www.promet.si/
http://www.okusno.je/
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6. Za vajo se sprehodite po gumbih v menijski vrstici. Na vsakega kliknite z levim 

gumbom miške in si preberite, katere možnosti vam ponuja. 

7. V meniju naslovne vrstice se z miško postavite na puščico in iz nabora obiskanih 

spletnih strani izberite poljubno spletno stran. 

8. Prekinite nalaganje spletne strani. 

9. Osvežite navedeno spletno stran. 

10. Zaprite spletni brskalnik. 

 

Delo z zavihki 

1. Zaženite spletni brskalnik in počakajte, da se naloži domača stran. 

2. Odprite nov zavihek in v naslovno vrstico vpišite www.delo.si 

2. Odprite naslednji zavihek in poiščite spletno stran www.dnevnik.si 

3. Odprite naslednji zavihek in poiščite spletno stran www.zurnal24.si 

4. Zaprite zavihek z domačo stranjo. 

5. Ostale zavihke zaprite z gumbom   v brskalniku. 

6. Ponovno zaženite spletni brskalnik in poiščite spletno stran 24ur.com  

7. Na spletni strani 24ur.com si izberite novico in jo s klikom desnega gumba miške 

odprite v novem zavihku.  

8. Zaprite spletni brskalnik. 

 

Domača stran 

1. Zaženite spletni brskalnik.  

2. Nastavite spletno stran http://www.najdi.si/ za domačo stran. 

3. Na spletni strani najdi.si poiščite uradno spletno stran Tine Maze. 

4. S klikom na            preverite ali se vam je odprla nastavljena domača stran najdi.si. 

5. Za domačo stran nazaj nastavite www.google.si 

http://www.delo.si/
http://www.dnevnik.si/
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Priljubljene spletne strani oz. zaznamki 

1. Odprite spletni brskalnik in v vnosno vrstico spletnega iskalnika Google vpišite npr. 

občina Jesenice. Po vpisu potrdite vnos s tipko Enter. Z uporabo hitrega gumba za 

priljubljene  dodajte to stran med priljubljene oz. zaznamke.  

 

2. Na enak način potem odprite še spletni strani občin Žirovnica in Kranjska Gora. 

Vsako posebej shranite med priljubljene oz. zaznamke. Ko boste zaključili z delom, 

zaprite brskalnik. 

 

3. Odprite brskalnik in si v Središču za priljubljene izberite eno spletno stran ter si jo 

oglejte. Po ogledu jo zaprite. 

 

Iskanje spletnih strani z iskalnikom 

1. Zaženite spletni brskalnik.  

2. S spletnim iskalnikom Google poiščite, katere filme vrtijo jutri v kinu Kolosej v 

Ljubljani in katere v kinu Planet Tuš v Kranju.  

3. Na spletni strani Planeta Tuš Kranj poiščite cenik in delovni čas bowlinga. 

4. Z iskalnikom Google slike poiščite pobarvanko živali in jo kopirajte v wordov 

dokument.   

5. Z iskalnikom najdi.si poiščite poštne številke krajev: Murska Sobota, Grosuplje, 

Koper in Idrija.  

6. V naslovno vrstico vpišite spletni naslov www.youtube.com in kliknite enter. 

7. S spletnim iskalnikom You tube poiščite risanko Bojan in si jo oglejte. 

8. S spletnim iskalnikom You tube poiščite videoposnetek z naslovom How It's Made 

PENCIL in si oglejte posnetek. 

9. Na spletu poiščite sliko vaše najljubše živali in jo shranite na namizje.  

10. Zaprite vse spletne brskalnike. 

 

http://www.youtube.com/
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Dodatne naloge: 
1. Poiščite telefonsko številko Avtobusne postaje Ljubljana, Centra za socialno delo, in 

poljubnega Janeza Novaka iz Maribora. 

2. Poiščite davčne številke podjetij: Petrol, Telekom, Hotel Sava Bled in SNG Opera in 

balet Ljubljana. 

3. Poiščite ordinacijski čas vašega osebnega zdravnika. 

4. Poiščite vozni red vlakov. Najdite čas odhoda in prihoda na relaciji Jesenice  

Koper. Poiščite še povratno zvezo.  

5. Poiščite delovni čas Hiše eksperimentov v Ljubljani. 

6. Poiščite navodila za uporabo vašega mobilnega telefona. 

7. Poiščite, katero je največje mesto na svetu in koliko prebivalcev šteje. 

8. Poiščite, katero je glavno mesto Gvatemale in kolikšna je njena površina. 

9. Poiščite kuharski recept za polnjenje paprike. 

10. Poiščite spletno stran potovalne agencije Kompas in jo dodajte med zaznamke oz. 

priljubljene. 

11. Poiščite podatke o letalski povezavi med letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in 

Dubajem za čas prvomajskih praznikov.  

12. Poiščite podatke o trenutni temperaturi zraka v Moskvi, Tokiu, Londonu, Haitiju in 

Rimu. 

13. Poiščite, koliko izvodov knjige z naslovom Za narodov blagor: komedija v štirih 

dejanjih avtorja Ivana Cankarja imajo v Občinski knjižnici Jesenice. 

14. Poiščite tečajnico plemenitih kovin (ceno zlata). 

15. Poiščite spletno stran, ki prikazuje živo sliko smučišča Vogel. 
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ELEKTRONSKA POŠTA 
 

Elektronska pošta (ang. e-mail), krajše e-pošta, je ena najbolj razširjenih ponudb 

interneta. Je brezplačna  storitev in enostavna za uporabo. Namenjena je izmenjavi 

sporočil, ki lahko vsebujejo tudi datoteke. Omogoča izmenjevanje sporočil s 

posamezniki  ali skupinami ljudi po vsem svetu. 

Deluje na podoben način kot klasična pošta. Elektronsko sporočilo se odpošlje in prispe 

že v ''naslednjem'' trenutku. Zahtevnejši prikaz delovanja e-pošte prikazuje Slika 27. 

 

 

 

Slika 26: Preprost prikaz delovanja e-pošte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Zahtevnejši prikaz delovanja e-pošte 

 

 

Pošiljatelj sestavi sporočilo. 

 

poštni strežnik 

Pošiljateljev odjemalec  
poštnih storitev naloži 

sporočilo na SMTP strežnik. 

DNS strežnik 

 

SMTP/POP3/IMAP 

strežnik 

   Sporočilo potuje z 

internetom, verjetno preko 

več routerjev. 
   Sporočilo prispe na 

prejemnikov strežnik in je 

odložen v njegov e-poštni 

predal. 

   Prejemnikov odjemalec 

poštnih storitev preveri nova 

sporočila in jih naloži na 

njegov računalnik. 

Prejemnik prebere sporočilo. 

poštni strežnik uporablja DNS 

strežnik, da poišče 

prejemnikovo domeno. 
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Elektronski naslov 
 

Za delo z elektronskimi sporočili potrebujemo elektronski naslov (krajše: e-mail). 

E-mail pridobimo ali pri ponudniku internetnih storitev ali pa ga sami oblikujemo na 

spletnih straneh.  Slika 28 prikazuje nekatere ponudnike  internetnih storitev, slika 29 pa 

spletne ponudnike elektronske pošte. 

 

 

 

Slika 28: Ponudniki internetnih storitev 

 

 

 

Slika 29: Spletni ponudniki elektronske pošte 

 

Vsak e-poštni naslov je podobno sestavljen. Običajno se začne z imenom in priimkom, 

uporabniškim imenom ali vzdevkom, nato sledi znak @ (afna) in na koncu ime domene.  

Primeri e-poštnih naslovov:  janez.novak@hotmail.com 

                 jan@telemach.net 

             franci_na_balanci@guest.arnes.si   

Afna in domena 

 

@ (afna) je obvezen znak elektronske pošte, ki pomeni „pri“. Zato elektronski naslov  

janez.novak@hotmail.com pomeni  Janez Novak pri ponudniku Hotmail.  

 

Domena je del celotnega internetnega naslova (URL-ja). Vsaka domena je unikat, kar 

pomeni, da je lahko registrirana le enkrat. Določa namreč, kam naj bo sporočilo 

poslano. Ko to domeno doseže, je uporabniško ime tisto, ki pove komu je sporočilo 

namenjeno.  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R_Q5PgWtpMDepM&tbnid=2BWnJA7l7l2eiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.racunalniske-novice.com/novice/dogodki-in-obvestila/telemach.html&ei=KHPmUeeFIYv0sgbd0ICgDg&bvm=bv.49405654,d.Yms&psig=AFQjCNHVwTvF0NjAINk9fR_UGRBKnjTwdw&ust=1374143635774026
http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=i-X3H1U_GvoyPM&tbnid=5WWNjcC8iJAhxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.ski-race.net/cro/&ei=gXPmUdraB8jrswbTpIDADA&psig=AFQjCNGUCvNgorbZChGUlCzb5ql6TNFixw&ust=1374143745179518
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PGyzxOMLp93KfM&tbnid=bOBC7ggq-_Hc1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.de-tel.com/index.php?documentID=107&ei=qXPmUbuFCYbAswa934HwAQ&psig=AFQjCNFIH9xm9BcjbGd5q_ByL5ykM30ONw&ust=1374143772414834
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Ločimo: 

 - državne domene: si, at, de, uk, fr, it ... 

 - splošne domene: com, net, org, info, eu ... 

 

E-poštni bonton 
 

Pri pisanju e-pošte veljajo pravila, znana kot net-etika. 

Poglejmo si nekaj teh pravil: 

- Ne počnimo ničesar drugim, kar ne bi želeli, da drugi naredijo nam. 

- Spoštujmo zasebnost. 

- Vsako sporočilo mora imeti izpolnjeno polje Zadeva, ki odraža vsebino sporočila. 

- Pazimo na jezik pisanja (slovnično pravilno napisano sporočilo). 

- Bodimo vljudni in prijazni, ne kritiziramo in ne žalimo. 

- Izogibajmo se pisanju z velikimi tiskanimi črkami, saj pomenijo kričanje. 

- Spoštujmo čas in denar drugih. 

- Odpuščajmo napake drugim. 

 

Več o net-etiki si lahko preberete na:  http://www.safe.si/c/996/Spletni_bonton   

 

Uporaba e-pošte 
 

E-pošto lahko pričnemo uporabljati, ko imamo dostop do interneta in odprt e-poštni 

naslov. Pri tem moramo znati uporabljati spletni vmesnik e-pošte.  

Spletni vmesnik je lahko  samostojen program (npr. Outlook, Incredimail, Thunderbird 

ali drugi...) ali pa ga upravljamo preko spletnega brskalnika (npr.  Gmail, Hotmail, Arnes 

in drugi) 

V nadaljevanju bomo  uporabljali Googlov Gmail. 

 

http://www.safe.si/c/996/Spletni_bonton
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Ustvarjanje e-poštnega naslova 

 

Nov e-poštni naslov bomo ustvarili z Google Mail ali krajše Gmail. Za spletni brskalnik 

bomo uporabljali Internet Explorer. 

Postopek: 

-  Na spletni strani www.google.si kliknemo povezavo Gmail. 

 

 

 

Slika 30: Zaslonska slika spletne strani Google 

- Kliknemo na gumb Ustvari račun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 31: Zaslonska slika za ustvarjanje novega računa e-pošte 

 
 
- Prikaže se obrazec, kamor vpišemo zahtevane podatke. (Sliki 32 in 33) 

 ime in priimek 

 uporabniško ime (npr. ime.priimek ali ime_priimek ali imepriimek) 

 geslo (npr. niz  sestavljen iz vsaj 8 malih in velikih črk ter števk) 

 potrditev gesla 

 datum rojstva 

 spol 

 

 

http://www.google.si/
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 številka mobilnega telefona (ni obvezna) 

 trenutni e-poštni naslov (ni obvezen) 

 vnos besed za varnostno preverjanje 

 izbira lokacije 

 strinjanje z googlovimi pogoji storitve 

 

 
 

 

 
Sliki 32 in 33: Zaslonski sliki vpisa zahtevanih podatkov za ustvarjanje novega računa 

 

- Za nadaljevanje kliknemo gumb Naslednji korak. (Slika 33) 
 

Če smo pravilno izpolnili zahtevana polja, se nam pokaže slika, kjer kliknemo gumb 
Naslednji korak. (Slika 34) V tem delu lahko dodamo fotografijo profila ali pa to storimo 
kasneje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 34: Zaslonska slika postopka ustvarjanja novega e-poštnega računa 
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Prejmemo pozdravno sporočilo, da smo ustvarili nov e-naslov. Kliknemo gumb Naprej 

na Gmail.  

 

 

 

 

 

Slika 35: Zaslonska slika zadnjega koraka pri ustvarjanju novega e-poštnega računa 

 

Odpre se nam ustvarjen e-poštni predal, kjer nas že čakajo tri pozdravna sporočila 

Ekipe Gmaila. 

 

Slika 36: Zaslonska slika vstopa v e-poštni račun 

Odjava iz poštnega računa 

 

Po pregledu elektronske pošte se moramo iz poštnega računa odjaviti. To storimo s 

klikom na uporabniško ime in gumb Odjava. Zatem zapremo spletni brskalnik.  

 

 

 

 

Slika 37: Zaslonska slika odjave iz poštnega računa 
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Izbira gesla 
 

Da ne pride do zlorabe moramo uporabiti močno geslo, dolžine vsaj 8 znakov, 

mešanico črk, števk in simbolov. Izbrati moramo takšno geslo, ki ga je težko uganiti. 

Primeri močnih gesel: 

       m0j3Ges10 4nj4#54nj4   918_TriM?  

Več si preberite na:  http://www.safe.si/c/1157/  

 

Sestavljanje in pošiljanje sporočila 
 

Preden sestavimo in pošljemo sporočilo, se moramo prijaviti v poštni račun. To storimo 

tako, da s spletnim brskalnikom odpremo spletni iskalnik Google in kliknemo na 

povezavo Gmail. Nato v vpisno polje vpišemo uporabniško ime in geslo ter kliknemo na 

povezavo Prijava.  (Slika 38) 

 

 

 

 

 

Slika 38: Zaslonska slika prijave v poštni račun 

Po prijavi v poštni predal na levi strani menija kliknemo gumb Novo. (Slika 39) Odpre se 

nam okno za sestavo sporočila.  

 

 

 

 

 

Slika 39: Zaslonska slika gumba Novo za sestavo novega sporočila 

 

 

http://www.safe.si/c/1157/
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V polje Za vpišemo elektronski naslov prejemnika, v polje Zadeva vpišemo kratko 

besedilo, ki označuje vsebino sporočila. V polje Telo besedila vpišemo celotno vsebino 

sporočila. Za oddajo sporočila kliknemo gumb Pošlji. (Slika 40) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Zaslonska slika polja za sestavo sporočila 

 

Pregled prejetega sporočila 

 

Število novo prispelih sporočil je zapisano v oklepaju poleg povezave Prejeto. S klikom 

na povezavo Prejeto se nam odpre mapa s prejetimi sporočili. (Slika 41) S klikom na 

sporočilo, ki je napisano s krepkim tiskom, se nam odpre vsebina tega sporočila. 
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Slika 41: Zaslonska slika prejetih sporočil 

 

Pošiljanje sporočila v odgovor 

 

Na vsako prejeto sporočilo lahko odgovorimo. To storimo tako, da: 

   -  odpremo sporočilo, 

   -  pod vsebino sporočila kliknemo na povezavo Odgovori, 

   -  pod sporočilom se odpre okno, kamor vpišemo naš odgovor,   

   -  kliknemo gumb Pošlji. (Slika 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Zaslonska slika pošiljanja sporočila v odgovor 
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Posredovanje sporočila 

 

Vsako prejeto sporočilo lahko posredujemo dalje. 

Postopek: 

-  odpremo sporočilo, 

-  pod vsebino sporočila kliknemo na povezavo  Posreduj, 

-  pod sporočilom se odpre okno, kamor vpišemo naslov prejemnika in naš odgovor,  

-  kliknemo gumb Pošlji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 43: Zaslonska slika posredovanja sporočila 

Pošiljanje sporočila več prejemnikom 

 

Sporočilo lahko pošljemo na več naslovov hkrati. To storimo tako, da sestavimo 

sporočilo, v polje Za vpišemo naslove vseh prejemnikov in kliknemo gumb Pošlji. (Slika 

44) 
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Slika 44: Zaslonska slika pošiljanja sporočila več prejemnikom 

Polje Kopija in Skrita kopija 

 

Polje Kp (Kopija) uporabljamo takrat, kadar želimo sporočilo, poleg prejemniku, poslati 

še nekomu drugemu v vednost. V prejetem  sporočilu so vsi prejemniki sporočila 

navedeni.  

Polje Skp (Skrita kopija) uporabljamo takrat, kadar želimo sporočilo, poleg  

prejemniku, poslati še drugim, vendar v prejetem sporočilu ni navedenih vseh 

prejemnikov   so skriti.     

 

Sporočilo s priponko 

 

Sporočilu lahko poleg besedila priložimo druge datoteke kot so: slike, besedilo, 

preglednico, zvočni posnetek, videoposnetek ... 
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V nadaljevanju si bomo ogledali, kako sporočilu priložimo sliko. 

Postopek: 

-  sestavimo sporočilo, 

-  kliknemo priponko Priložite datoteke (Slika 45) 

 

 

 

Slika 45: Zaslonska slika sporočila, ki mu prilagamo datoteke 

-  odpre se nam okno, kjer izberemo sliko in izbiro potrdimo s klikom na gumb Odpri 

(ang. Open) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 46: Zaslonska slika okna, kjer izberemo sliko, ki jo bomo priložili sporočilu 

-  počakamo, da program priloži izbrano sliko (Slika 47) 

 

 

 

Slika 47: Zaslonska slika nalaganja priložene datoteke 

-  če želimo dodati novo sliko ali drugo datoteko, še enkrat kliknemo na priponko  

-  ko smo s prilogami končali, kliknemo gumb Pošlji. 
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Ogled in shranitev priponke sporočila 

 

Priponko oziroma pripeto prilogo sporočila si lahko le ogledamo ali shranimo na svoj 

računalnik. Sporočilo, ki ima pripeto prilogo ima na desni strani narisano priponko, kar 

prikazuje Slika 48.    

 

 

 

 

Slika 48: Zaslonska slika sporočila, ki ima prilogo 

 

Sporočilo, ki ima priponko kliknemo, da se nam odpre vsebina sporočila. Pod 

sporočilom je že prikazana pomanjšana slika priponke. Če si priponko želimo le 

ogledati, kliknemo na povezavo Pogled. Odpre se slika v njeni pravi velikosti. 

Če želimo priponko shraniti, kliknemo na povezavo Prenos. Odpre se okno kjer 

izberemo Shrani datoteko in izbiro potrdimo z gumbom V redu. (Sliki 49 in 50) Slika se 

shrani v mapo Prenosi. 

 

 

 

 

 

 

 
Sliki 49 in 50: Zaslonski sliki sporočila s prilogo in okna za shranitev priloge  
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Brisanje sporočila 
 

Sporočilo, ki smo ga prebrali in ga ne potrebujemo več lahko premaknemo v Smetnjak. 

(Slika 51) 

Postopek: 

- izberemo sporočilo, ki ga želimo zavreči 
- nad besedilom sporočila izberemo Smetnjak 
- sporočilo se iz mape Prejeto premakne v mapo Smetnjak 

 
 
 
 
 

Slika 51: Zaslonska slika ikone Smetnjak 

Obnovitev sporočila 

 

Sporočilo, ki smo ga premaknili v Smetnjak, lahko obnovimo. 

Postopek obnove sporočila: 

-    kliknemo na besedo Več, 

-    kliknemo na besedo Smetnjak, 

-    izberemo sporočilo tako,  

   da kliknemo na kvadratek pred sporočilom, 

   da se v kvadratku pojavi kljukica 

 

 

 

 

 

Slika 52: Zaslonske slike obnove sporočila 
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-    kliknemo na ikono Premakni v,  
    

-    v priročnem meniju izberemo Prejeto, da se sporočilo iz mape Smetnjak premakne v 

mapo Prejeto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 53: Zaslonski sliki premika sporočila v mapo Prejeto 

 

Brisanje sporočila iz smetnjaka 

 

Sporočila, ki smo jih premaknili v smetnjak, lahko za vedno izbrišemo. To storimo tako, 

da kliknemo na povezavo Smetnjak, izberemo sporočilo in kliknemo na gumb 

Dokončno izbriši. (Slika 54) 

 

 

 

 

Slika 54: Zaslonska slika brisanja sporočila 
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Stiki 
 

Da nam pri pošiljanju sporočil ni potrebno vedno znova vpisovati e-naslova prejemnika, 

si kreirajmo imenik, kamor bomo dodali nov stik. To lahko storimo na dva načina.       

1. način:  

-   Z miško se postavimo na pošiljatelja sporočila, 

-   kliknemo na povezavo Dodaj med stike. (Slika 55) 

 

 

 

 

 

Slika 55: Zaslonska slika dodajanja osebe med stike 

2. način:  

-   Odpremo prejeto sporočilo, 

-   kliknemo na trikotnik, da se nam odpre priročni meni, 

-   kliknemo na povezavo Dodaj osebo v adresar. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 56: Zaslonska slika dodajanja osebe v Adresar 
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Urejanje podatkov stika 

 

Ko dodajamo osebe med stike je dobro, da si uredimo podatke teh oseb. To storimo 

tako, da z miško kliknemo na besedo Gmail, da se nam odpre priročni meni. Nato 

izberemo povezavo Stiki. (Slika 57) 

V mapi Stiki kliknemo stik, ki ga želimo urediti ter spremenimo ali dopolnimo podatke 

osebe. (Slika 58) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sliki 57 in 58: Zaslonski sliki urejanja stikov 

 

Skupina stikov 

 

Shranjene stike lahko združimo  v posamezne skupine. To storimo tako, da kliknemo na 

stik, nato kliknemo na gumb Skupine, izberemo povezavo Ustvari novo, vpišemo 

novo ime skupine (npr. sošolci) ter potrdimo z gumbom V redu. 

 

 

 

Slika 59 in 60: Zaslonski sliki ustvarjanja skupine stikov 
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Pošiljanje sporočila skupini stikov 

 

V primeru, da sporočila večkrat pošiljamo več osebam hkrati, je pametno, da si uredimo 

skupino stikov.  

Postopek pošiljanja sporočila skupini (Slika 61): 

  -  odpre se okno, kjer izberemo gumb Moji stiki  

  -   kliknemo na skupino sošolci 

  -   na seznamu izberemo posameznike ali kliknemo na Izberi vse 

  -  izbiro potrdimo z gumbom Izberi 

   -  zdaj so v polju Za vpisani vsi izbrani v skupini stikov 

  -  pošljemo sporočilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61: Zaslonske slike postopka pošiljanja sporočila skupini stikov 
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Brisanje stika 

   

Stik, ki ga ne potrebujemo več lahko odstranimo, in sicer odpremo stik, ki ga želimo 

izbrisati, kliknemo na gumb Več, da se nam pokaže priročni meni ter izberemo Izbriši 

stik. (Slika 62)  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 62: Zaslonska slika brisanja stika 

 

Prilagoditev videza poštnega predala 
 

Poštnemu predalu lahko spremenimo videz. Kliknemo gumb Nastavitve, da dobimo 

priročni meni, izberemo povezavo Teme in nov videz ozadja. (Slika 63)      

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 63: Zaslonski sliki za prilagoditev videza poštnega predala 
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Oznake 
 

Poštnemu predalu lahko dodajamo oznake in na ta način sortiramo prejeta sporočila po 

namembnosti. 

Postopek (Sliki 64 in 65): 

 -  kliknemo povezavo Več, da dobimo priročni meni, 

 -  izberemo povezavo Ustvari novo oznako, 

 -  odpre se okno, kamor vpišemo ime nove oznake (npr. potovanja),   

 -  potrdimo s klikom na Ustvari.            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 64 in 65: Zaslonski sliki za ustvarjanje nove oznake 

 

Vsaki oznaki lahko določimo svojo barvo. Kliknemo na puščico ob imenu oznake, da se  

odpre nov meni, kjer izberemo Barva oznake. (Slika 66) 
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Slika 66: Zaslonska slika določanja barve oznake 

 

Dodajanje sporočila pod oznako 
 

Sporočilo dodamo pod oznako tako, da najprej odpremo sporočilo, kliknemo na ikono 

Oznake in na meniju izberemo ustrezno oznako (npr. potovanja). Če se vrnemo nazaj 

na Prejeto, ima naše sporočilo barvno oznako.  (Sliki 66 in 67)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 67 in 68: Zaslonski sliki dodajanja sporočila pod oznako   
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Sprememba gesla poštnega računa 
 

Poštnemu predalu lahko spremenimo geslo. Velja si zapomniti, še bolje zapisati novo 

geslo, da ob naslednji prijavi v poštni predal nimamo težav z vstopom v poštni račun. 

 

Postopek : 

 -  kliknemo gumb Nastavitve, da dobimo priročni meni, 

 -  izberemo povezavo Nastavitve, (Slika 70) 

 -  izberemo povezavo Računi,  

 -  izberemo povezavo Spremenite geslo, (Slika 69)  

 

 

 

 

       Slika 69: Zaslonska slika za spremembo gesla 

 

 

Slika 70: Zaslonska slika za nastavitev spremembe gesla 

-  odpre se nam nov zavihek, kamor vpišemo trenutno geslo, novo geslo in potrditev 

novega gesla, 

-  kliknemo na gumb Spremeni geslo. 

 

 

 

 

 

Slika 71: Zaslonska slika zamenjave gesla 
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VAJE ZA UTRJEVANJE 

Splošno o komuniciranju z elektronsko pošto 

1. S spletnim iskalnikom Google poiščite net-etika in si preberite osnovna pravila 

obnašanja na spletu.  

2. Ugotovite, če so spodnji e-naslovi pravilno zapisani in to označite z X v ustreznem 

stolpcu. Tam, kjer je napaka, jo popravite. Rešitve so pod vajo. 

 
(vir: http://issuu.com/darja/docs/prirocnik_stari_starsi)  

 

Odpiranje, prilagajanje in zapiranje poštnega predala 

1. V spletnem iskalniku Google izberite gumb Gmail oziroma v naslovno vrstico 
spletnega brskalnika vpišite www.gmail.com. V Googlov račun vpišite svoje 
uporabniško ime in geslo. Prijavite se v poštni predal. 
 

2. S klikom na                izberite Gostoto prikaza (normalna, srednja, visoka). Opazujte 
razliko. 

 
3. S klikom na                  izberite Teme in zamenjajte temo svojega poštnega predala. 

 
4. Z miškinim kazalcem se sprehodite do posameznega sporočila in ga označite z 

zvezdico. To storite še pri dveh sporočilih. Zdaj se z miškinim kazalcem pomaknete 

http://issuu.com/darja/docs/prirocnik_stari_starsi
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na levo v glavni meni in kliknete Z zvezdico, da se vam prikažejo vsa sporočila, ki 

ste jih označili z zvezdico. 

 
5. S klikom na Prejeto se vrnete na vsa sporočila. 

 
6. Z miškinim kazalcem se sprehodite do oznak (Služba, Osebno, Potovanja) v glavnem 

meniju. Ko boste v kvadratku poleg oznake Osebno zagledali navzdol obrnjen 
trikotnik, kliknite nanj. Izberite svojo najljubšo barvo in z njo obarvajte kvadratek pred 
oznako.  

 
7. Ponovite vajo 6 tako, da vsaki oznaki dodelite svojo barvo. 

 
8. Odjavite se iz poštnega predala in zaprite spletni brskalnik. 

 

Prejemanje, pošiljanje in brisanje elektronske pošte 

1. Sestavite testno sporočilo in ga pošljite sami sebi.  

2. Testno sporočilo, ki ga sedaj najdete pod rubriko Poslano, posredujte 
predavateljici. 
 

3. Sestavite sporočilo in ga pošljite svojemu levemu ali desnemu sošolcu po e-pošti. 
Kopijo sporočila pošljite predavateljici. 
 

4. Sestavite sporočilo in ga pošljite svojemu sošolcu ali sošolki. Predmet sporočila je 
»Obvestilo«. V njem sporočite, da ste uspešno opravili naloge s prvega srečanja. 
Skrito kopijo pošljite predavateljici. 
 

5. Odgovorite na vsa sporočila, ki ste jih prejeli od sošolk in sošolcev. 

6. Ustvarite novo sporočilo. V polje Za: napišite e-naslov vašega soseda v učilnici. V 
telo sporočila napišite kratko sporočilo, v katerem omenite, da pošiljate tri priponke. 
Izpolnite polje Zadeva. Pošti pripnite tri fotografije, shranjene na vašem računalniku 
v mapi Moje slike. Pošljite pošto. 
 

7. V wordovem dokumentu napišite poljubno besedilo dolgo najmanj 3 povedi. 
Dokument shranite pod imenom »Povabilo_vaše ime« (npr. Povabilo_Tone). 
Dokument pošljite kot prilogo sporočila svojemu sošolcu ali sošolki.   
 

8. V powerpointu napravite kratko predstavitev (nekaj besedila in nekaj fotografij) in jo 
shranite pod imenom »Predstavitev_vaše ime« (npr. Predstavitev_Tone). 
Predstavitev pošljite kot prilogo sporočila svojemu sošolcu ali sošolki. 
 

9. Sporočila, ki jih prejmete od predavateljice prestavite v mapo Pomembno. 

10. Preverite ali ste odgovorili na vsa prejeta sporočila. 

11. Izberite par, za vas nepomembnih sporočil, in jih premaknite v smetnjak. 
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12. Premaknite se v mapo smetnjak. Izberite poljubno sporočilo in ga obnovite. 

13. Premaknite se v mapo smetnjak in dokončno izbrišite vsa sporočila.  

14. V brskalnik vpišite spletni naslov www.mavrica.net Poiščite rubriko E-razglednice. 
Izberite razglednico, ki vam je najbolj všeč in jo pošljite na dva izbrana e-naslova.  

 

Urejanje stikov 

1. V svojem poštnem predalu odprite rubriko Stiki. V formular vpišite vse svoje 
podatke in elektronski naslov. Shranite stik. 
 

2. Med stike shranite podatke in e-naslov predavateljice. 

 
3. Z miškinim kazalcem se pomaknite na ime in priimek pošiljatelja. Počakajte, da se 

prikaže novo okno s podatki pošiljatelja. Spodaj levo kliknite Dodaj med stike.  

 
4. Izdelajte imenik z e-naslovi vaših sošolk in sošolcev. 

 
5. S klikom na puščico ob Gmail izberite Stiki – Moji stiki in preverite ali vam je 

uspelo izdelati imenik z e-naslovi.  

 

6. Zdaj vsak stik posebej označite s kljukico in kliknite na gumb Skupine. Kliknite  
Ustvari novo in jo poimenujte Sošolci. Dodajte svoje kolege v skupino Sošolci. 

 
7. Vrnite se nazaj na Gmail pošto. 

 
8. Sestavite novo sporočilo. Pošljite ga vsem sošolcem in sošolkam. To storite tako, 

da kliknete na besedo Za in v novo odprtem oknu izberete osebe, ki ste jih shranili 

pod Moji stiki. Pod opisno polje Zadeva vpišite »Šala dneva«, v samo jedro 

sporočila pa napišite šalo.   
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SOCIALNA OMREŽJA 

 
Socialna omrežja so aktualna in zelo priljubljena oblika spletnega druženja in 

ustvarjanja socialnih skupnosti na internetu. Omogočajo različne načine komuniciranja, 

kot so komentiranje, klepetanje, pošiljanje sporočil, nalaganje fotografij, video/avdio 

posnetkov, deljenje dokumentov, ustvarjanje bloga, forum... (vir: 

http://www.safe.si/c/992/)  

Drugi izrazi, ki jih še uporabljamo so družbeno omrežje, družabno omrežje, socialni 

medij. 

 

Forum 

 
Spletni forum je spletni prostor, kjer lahko uporabniki v obliki objavljenih sporočil 

sodelujejo v različnih razpravah. Forum se imenuje tudi "web board" ali "oglasna 

deska". Sporočila so shranjena in vidna drugim uporabnikom foruma. Vsem članom 

foruma je omogočeno sodelovanje in odpiranje tem. (vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletni_forum) 

 

Branje foruma 

 

Za branje foruma se ni potrebno prijaviti. To pomeni, da nam ni potrebno imeti svojega 

uporabniškega računa.  

Kot gost lahko beremo posamezno temo foruma, ne moremo pa komentirati oziroma 

oddati svoje objave. 

V nadaljevanju bomo uporabljali forum na portalu Planet.Siol.net 

Na vstopni strani portala Planet.Siol.net med vsebinami najdemo tudi povezavo Forumi. 

(Slika 72) 

 

 

Slika 72: Zaslonska slika portala Planet.Siol.net 

 

 

http://www.safe.si/c/992/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletni_forum
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Preden začnemo s prebiranjem objav,  je pametno prebrati navodila in obvestila, ki jih 

najdemo na samem začetku strani. 

 

Pod navodili in obvestili se nahaja je nabor tem foruma, ki so sortirane po področjih. 

Tema je zbirka objav. (Slika 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 73: Prikaz tem foruma 

 

Znotraj izbrane teme foruma (npr. Potovanja) so teme, ki se nanašajo na glavno temo. 

Najprej je naveden naslov teme in njen avtor, ocena, zadnje sporočilo, število 

odgovorov in število ogledov. (Slika 74) 

 

Slika 74:  Prikaz odprtih tem, ki se nanašajo na glavno temo foruma 

 

S klikom na izbrano temo se nam odpre zbirka vseh objav v forum. (Slika 75) 

naslov teme 
zadnje sporočilo 

št. tem  

št. sporočil  
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Slika 75: Zaslonska slika objav v izbrani temi foruma 

 

Ustvarjanje računa 

 

Če želimo objaviti komentar ali dodati novo temo, se moramo prijaviti.  Pred prvo prijavo 

v forum moramo ustvariti uporabniški račun. 

Postopek:  

     -   Na prvi strani portala kliknemo povezavo registrirati. (Slika 76) 

 

 

 

Slika 76: Del zaslonske slike, kjer je povezava za registracijo računa 

 

- Odpre se okno, kjer se moramo strinjati s pogoji uporabe. 

- Kliknemo okence, da smo prebrali pogoje. 
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- Kliknemo gumb Registracija. (Slika 77) 

 

 

 

 

 

 

Slika 77: Del zaslonske slike za registracijo računa 

- V novem zavihku izpolnimo registracijski obrazec. (Slika 78) 

- Spodaj kliknemo gumb Registrirajte se!  

 

Slika 78: Zaslonska slika registracijskega obrazca 

- Pokaže se nam obvestilo, da smo v poštni predal prejeli potrditveno  sporočilo, ki 
ga moramo aktivirati. (Slika 79) 

 

Slika 79: Zaslonska slika sporočila ob registraciji računa 

- Odpremo svoj poštni predal in prejeto sporočilo in sledimo povezavi v sporočilu. 
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- Odpre se nam portal foruma, kjer smo zdaj prijavljeni s svojim uporabniškim 

imenom. (Slika 80) 

 

 

 

 

 

Slika 80: Zaslonska slika sporočila, da je registracija na forum zaključena 

 

Dodajanje odgovora ali objave 

 

Najprej odpremo portal foruma, kamor vpišemo e-naslov in geslo. (Slika 81) Nato 

kliknemo gumb Prijava in  izberemo temo, kjer bomo objavili odgovor.  

 

 

 

 

Slika 81: Del zaslonske slike, kjer se prijavimo v forum 

Kliknemo na ikono za Hiter odgovor na to sporočilo. (Slika 82) 

 

 

 
Slika 82: Zaslonska slika ikone za odgovor na sporočilo 

Ko se odpre okno, vpišemo odgovor in nato kliknemo gumb Odgovori. (Slika 83) 
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Slika 83: Zaslonska slika odgovora 

 

Objava nove teme 

 

Preden objavimo novo temo, se prepričamo, da ta tema ni že objavljena. 

Postopek: 

- izberemo področje, kjer bomo temo objavili (npr. Dom in družina), 

- kliknemo na povezavo Nova tema, (Slika 84) 

 

 

 

 

 

Slika 84: Zaslonska slika povezave za odprtje nove teme 

 

- odpre se novo okno, kamor vpišemo Naslov teme in Vsebino, 

- spodaj kliknemo gumb Dodaj novo temo. (Slika 85) 
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Slika 85: Zaslonska slika dodajanja nove teme 

Odjava s portala 

 

Ko zaključimo z delom, se je potrebno odjaviti s portala. To storimo tako, da kliknemo 

povezavo Odjava, počakamo, da se odpre okno ter kliknemo Da oziroma OK. (Sliki  86 

in 87) 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 86 in 87: Zaslonski sliki odjave s portala  
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Blog 
 

Blog je naziv za spletni dnevnik. Za razliko od običajnega dnevnika, ki se hrani v 

zasebnosti, je spletni dnevnik javen in viden prijateljem, znancem in tudi neznancem. 

Lahko ga ima vsakdo, ki zna uporabljati splet in elektronsko pošto. 

Glede na tip vsebine in kako je vsebina posredovana, poznamo več tipov blogov. 

Največji ponudniki za ustvarjanje bloga so: Blogger, Drugi svet, eDnevnik, Wblogspot, 

WordPress in drugi. 

 

 

 

 

Slika 88: Logotipi ponudnikov bloga 

Več o blogu si preberite na: 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Blog 
- http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php 

 

Nasvete za varno pisanje bloga najdete na: 

- http://www.safe.si/c/1147/Pisanje_bloga/?preid=673 
 

Prijava in nastavitve bloga 

 

Blog si bomo ustvarili na naslovu www.blogger.com 

Postopek: 

 - s spletnim brskalnikom odpremo stran www.blogger.com, 

 - vpišemo obstoječe Google uporabniško ime in geslo, 

 - kliknemo gumb Prijava, (Slika 89) 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Blog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php
http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php
http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php
http://www.safe.si/c/1147/Pisanje_bloga/?preid=673
http://www.safe.si/c/1147/Pisanje_bloga/?preid=673
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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Slika 89: Zaslonska slika prijave v blog 

- odpre se  stran, kjer moramo potrditi svoj profil, 

 - kliknemo gumb Naprej na Blogger. (Slika 90) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 90: Zaslonska slika potrjevanja profila 

 

Po uspešni prijavi, se nam odpre okno, kjer lahko izbiramo med spremljanjem bloga 

drugih piscev in objavo lastnega.  
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Spremljanje bloga drugih 

 

Če  želimo spremljati in brati bloge drugih, izberemo gumb Dodaj. (Slika 91) 

 

 

 

 

 

 

Slika 91: Dodajanje bloga drugih na seznam branja 

   

Odpre se okno, kamor moramo kopirati URL bloga, izberemo način spremljanja 

Anonimno ter kliknemo gumb Spremljaj. (Slika 92) 

 

 

 

 

 

 

Slika 92: Postopek dodajanja bloga drugih na seznam branja 

 

Ustvarjanje lastnega bloga 

 

Če  želimo ustvariti svoj blog, kliknemo Nov spletni dnevnik. (Slika 93) 

 

 



                                                                                                                                                  
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v 
družbi temelječi na znanju. 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 93: Postopek za ustvarjanje novega bloga 

Odpre se okno, kamor vpišemo naslov bloga, naslov domene bloga, izberemo predlogo 

in kliknemo gumb Ustvari spletni dnevnik. (Slika 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 94: Zaslonska slika za ustvarjanje novega bloga 
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Objava sporočila 

 

Na začetni strani je poleg gumba Nov spletni dnevnik povezava na naš spletni dnevnik. 

Novo objavo dodamo tako, da kliknemo na gumb Ustvari novo objavo (Slika 95), 

počakamo, da se odpre nova stran, kamor vpišemo objavo ter na koncu kliknemo gumb 

Objavi. (Slika 96) 

 

 

Slika 95: Gumb Ustvari novo objavo 

 

 

 

 

 

Slika 96: Vpis objave 

Ogled objave sporočila 

 

S klikom na Prikaži spletni dnevnik, se odpre nov zavihek z našim spletnim 

dnevnikom. (Slika 97) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 97: Gumb Prikaži spletni dnevnik (zgoraj) in videz ustvarjenega spletnega dnevnika (spodaj) 
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Objava s prilogo 

 

Objavi lahko dodamo  fotografijo ali video posnetek. To storimo tako, da kliknemo na 

gumb Ustvari novo objavo. Odpre se nova stran, kamor napišemo objavo, nato  

kliknemo na ikono Vstavi sliko. (Slika 98)  

 

 

 

Slika 98: Ikona za dodajanje fotografije ali video posnetka 

Odpre se okno in kliknemo Izberi datoteke. (Slika 99) V novo odprtem oknu iz naše 

zbirke slik izberemo pravo fotografijo ter kliknemo na ikono Odpri (ang. Open). (Slika 

100) 

 

 
   Slika 99: Okno za izbor datoteke 

 

Slika 100: Okno za izbor fotografije ali video posnetka 

Izbrana fotografija  je zdaj vstavljena znotraj objave, zato za objavo kliknemo Objavi. 

 

Odjava iz bloga 
 

Ko zaključimo s pisanjem bloga se odjavimo. Kliknemo na uporabniško ime, kjer 

izberemo gumb Odjava.  

 

 

 

 

 

Slika 101: Odjava iz bloga  
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Twitter 

Twitter (slovensko Čivkač) je spletno družbeno omrežje in mikroblogna storitev, 
ki svojim uporabnikom omogoča, da med seboj izmenjujejo kratka sporočila, 
dolga do 140 znakov. Takšnim sporočilom rečejo »tweets« (čivki). 

Ustanovitelj omrežja je Jack Dorsey. Z oblikovanjem Twittra je končal marca 
2006, zagnal pa ga je julija istega leta. Podjetje si je pridobilo svetovni sloves, saj 
je leta 2012 doseglo že 500 milijonov dejavnih uporabnikov, ki dnevno ustvarijo 
preko 340 milijonov čivkov in 1,6 milijarde iskanj. 

Sedež podjetja je v San Franciscu, dodatne strežnike in pisarne pa ima še v New 
Yorku, Bostonu in San Antoniu. (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Twitter) 

 

Slika 102: Logotip mikrobloga Twitter 

 

Pregledovanje čivkov 
 

Za pregledovanje čivkov ne potrebujemo prijave. V spletni iskalnik Google vpišemo 

twitter ter ime in priimek osebe (npr. Tamara Vonta) in kliknemo na prvo povezavo. 

Odpre se nam portal Twitter z njenim profilom. (Slika 103)  

 

Slika 103: Zaslonska stran portala Twitter s profilom Tamare Vonta 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Twitter
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Ustvarjanje računa 
 

Račun odpremo na portalu www.twitter.com. Pojavi se vstopna stran, kjer izberemo 

spodnjo polovico polja za vpis ter vpišemo ime, elektronski naslov in geslo. Nato 

kliknemo Sign up for Twitter. (Slika 104) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 104: Del zaslonske slike za odprtje računa na portalu Twitter 

Odpre se stran za dopolnitev podatkov. Če je vse v redu izpolnjeno, je besedilo na 

desni obarvano zeleno. Drugače spremenimo polno ime, uporabniško ime, geslo in 

kliknemo Create my account. (Slika 105)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 105: Stran za dopolnitev podatkov računa 

 

 

 

http://www.twitter.com/
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Sledimo navodilom. Kliknemo Next, nato v polje vpišemo ime osebe, ki ji želimo slediti 

in pritisnemo Enter. S klikom na Follow sledimo objavam izbrane osebe. (Slika 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 106: Postopek sledenja izbranim osebam 

 

Osebe lahko dodamo tudi s pomočjo spletne pošte. Če tega ne želimo, kliknemo Skip.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 107: Dodajanje oseb preko elektronske pošte 

Dopolnimo svoj profil s fotografijo (Upload image) in življenjepisem (Bio) ali kliknemo 

Skip. (Slika 108) 
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Slika 108: Urejanje profila 

Na novi strani nas čaka obvestilo za potrditev računa.  

V poštnem predalu odpremo obvestilo za potrditev računa in sledimo navodilom. 

Kliknemo  Confirm your account now. (Slika 109) 

 

 

 

 

 

 

Slika 109: Obvestilo za potrditev računa 

Objava čivka 

 

Poleg pregledovanja lahko čivk tudi objavimo. To storimo tako, da kliknemo v polje 

Compose new Tweet ali kliknemo na modro ikono s peresom.  (Slika 110)  

 

 

 

 

Slika 110: Možnosti za objavo čivka 
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Po vpisu čivka kliknemo Tweet. Objava čivka je dodana na vrh seznama vseh čivkov. 

(Slika 111)       

 

 

 

 

 

Slika 111: Vpis čivka levo in objavljen čivk 

Odjava s portala Twitter 

 

Ko zaključimo s pregledovanjem ali objavljanjem čivkov se odjavimo. To storimo tako, 

da kliknemo zobnik, da dobimo priročni meni ter izberemo Sign out. (Slika 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 112: Odjava s portala Twitter 
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VAJE ZA UTRJEVANJE 

Forum 

1. S spletnim iskalnikom Google poiščite stran 24ur.com in si izberite poljubni forum 

(npr. Aktualno). 

 

2. Preberite komentarje in mnenja drugih. 

 
3. Če želite odgovoriti oziroma komentirati, se morate prijaviti. To storite tako, da 

kliknite gumb Prijava in se vpišete z gmailovim ali facebookovim uporabniškim 

imenom in geslom. 

 
4. Zamenjajte temo foruma in oddajte svoj komentar. 

 
5. Na 24ur.com odprite vizita.si in poiščite forum. Oddajte svoj komentar. 

 
6. Na 24ur.com odprite dominvrt.si in poiščite forum. Izberite poljubno temo in 

oddajte svoj komentar. 

 
7. Na 24ur.com odprite cekin.si in poiščite forum. Izberite poljubno temo in oddajte 

svoj komentar. 

 
8. Na spletnem portalu med.over.net odprite forume, izberite poljubnega, preglejte 

objavljene teme in odgovore. 

 
9. S spletnim iskalnikom poiščite stran mojforum.si in odprite svoj brezplačni forum. 

Na gmailov račun boste prejeli potrditveno pošto z administratorskim geslom za 

vstop v vaš forum.  

 
10. V na novo odprtem forumu odprite novo temo in počakajte, da vam sošolci 

odgovorijo. 

 

Blog 

1. Odprite spletno stran http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php in si preberite, kaj je 

blog, kako deluje in kako do svojega bloga. 

 

2. V meniju na spletni strani http://www.safe.si/ izberite pisanje bloga si preberite 

nasvete za varno bloganje. 

 

http://www.ednevnik.si/kaj_je_blog.php
http://www.safe.si/
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3. Na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/blog/ si izberite poljuben blog in ga 

preberite. 

 
4. Na spletnem naslovu http://www.heliopolis.si/blog/ si izberite poljubno kategorijo 

bloga in ga preberite. 

 

Twitter 

Pregledovanje čivkov 

1. Na spletnem naslovu https://twitter.com/JJansaSDS si preberite čivke Janeza 

Janše. 

 
2. Na spletnem naslovu https://twitter.com/TamaraVonta si preberite čivke Tamare 

Vonta. 

 
3. Na spletnem naslovu https://twitter.com/milijonar si preberite čivke Jonasa 

Žnidaršiča. 

 
4. S poljubnim spletnim iskalnikom poiščite čivke poljubne osebe. 

 

Ustvarjanje računa 

1. V naslovno vrstico spletnega iskalnika vpišite www.twitter.com  

 
2. Ustvarite si račun na naslovu www.twitter.com Sledite navodilom. 

 
3. Na gmailov račun ste prejeli pošto, ki jo morate potrditi. 

 
4. Še enkrat se prijavite na twitter. 

 

Spremljanje čivkov in sprememba nastavitev 

1. S klikom na označeno mesto določite čivke, ki jim boste sledili. Določite vsaj tri. 

 
2. Poiščite svoje sošolce in jim sledite. 

 
3. S klikom na zobnik desno zgoraj izberite Settings in v meniju na levi Design. 

Izberite eno od predlaganih tem in s klikom na spodnji gumb Save changes potrdite 

spremembo. 

 

http://www.rtvslo.si/blog/
http://www.heliopolis.si/blog/
https://twitter.com/JJansaSDS
https://twitter.com/TamaraVonta
https://twitter.com/milijonar
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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4. S klikom na zobnik desno zgoraj izberite Settings in v meniju na levi Profile. Tu 

lahko spremenite profil, dodate fotografijo ali povežete objavo čivkov na vaši strani 

facebooka.  

 

Objavljanje čivkov in odjava s Twitterja 

1. Čivke objavljamo na dva načina, in sicer: 

 s klikom v opisno polje Compose new Tweet ... 

 s klikom na moder gumb desno zgoraj   

 

2. Objavite nov čivk. 

 
3. Odgovorite na čivk sošolca. 

 
4. S klikom na zobnik desno zgoraj in z izbiro Sign out se odjavite s Twitterja. 
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Facebook 
 

Facebook je družbena spletna stran, ki je bila ustanovljena v letu 2004. Vpisanim 

uporabnikom omogoča, da se povežejo na eno ali več omrežij in tako lažje komunicirajo 

z ostalimi ljudmi iz istega omrežja. (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Facebook)   

Spletna stran ima dnevno vedno več uporabnikov, saj je dostop brezplačen. Je najbolj 

priljubljena spletna stran za nalaganje fotografij.  

 

Slika 113: Logotip družbenega omrežja Facebook 

Ustvarjanje računa 
 

Preko spletnega brskalnika se povežemo na spletno stran www.facebook.com. V spodnji 

del okna vpišemo zahtevane podatke: ime in priimek, elektronski naslov, geslo, datum 

rojstva in spol. Nato kliknemo gumb Pridruži se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 114: Zaslonska slika spletne strani Facebook 

Na elektronski naslov, ki smo ga vnesli ob registraciji, bomo prejeli potrditveno 

sporočilo. Prejeto sporočilo moramo aktivirati in že postanemo facebook uporabnik.  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.facebook.com/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Facebook.svg
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Prijava v račun 

 

Ko smo ustvarili račun, se ob ponovnem obisku socialnega omrežja Facebook prijavimo 

samo z elektronskim naslovom in geslom. Prijavo potrdimo s klikom na gumb Prijava. 

(Slika 115) 

 

 

Slika 115: Prijava v račun Facebook 

Osnovna navigacija uporabniškega vmesnika 

 

Preden se lotimo dela si poglejmo pomen ikon in ostalih povezav. 

V zgornjem delu zaslona najdemo vrstico z ikonami prošnje za prijateljstvo, prejeto, 

obvestila, vpisno polje za iskanje prijateljev, povezavo na našo časovnico ter gumbe za 

iskanje prijateljev, domov, zasebnostne bljižnjice in nastavitve. (Slika 116) 

 

 

 

 

 

 

Slika 116: Vrstica z ikonami 

 

Na levi strani se nahaja blok z bljižnicami do priljubljenih, aplikacij, skupin in strani. Na 

desni strani pa sta bloka z zadnjimi objavami in seznam prijateljev. (Slika 117) 

 

 

  

 

prejeto 

prošnje za prijateljstvo 

obvestila 

nastavitve 

zasebnostne bližnjice 

domov iskanje prijateljev 

časovnica 
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Slika 117: Bloki na levi in desni strani zaslonske slike 

Na sredini se nahaja vpisno polje in zadnje objavljene novice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 118: Osrednji del zaslonske slike 

 

 

priljubljeno  

aplikacije 

 

strani  

skupine  

zadnje 
objave 

 

seznam prijateljev 
 

vpisno polje 

novice  
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Urejanje profila – prikazna slika in naslovnica 

 

Postopek za urejanje prikazne slike: 

- z miško se pomaknemo na malo sliko, 

- pokaže se nam gumb Urejanje prikazne slike, 

- izberemo Naloži fotografijo, 

- v oknu izberemo sliko,  

- kliknemo Odpri. (Slika 119) 

 

 

 

 

 

 

Slika 119: Postopek za urejanje prikazne slike 

Postopek za urejanje naslovnice: 

- z miško se pomaknemo na ozadje, 

- pokaže se nam gumb Spremeni naslovnico, 

- izberemo Naloži fotografijo, 

- v oknu izberemo sliko,  

- kliknemo Odpri. (Slika 120) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 120: Postopek za urejanje naslovnice 
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Nastavitev zasebnosti 

 

Če mnenj, informacij, fotografij in drugih aplikacij ne želimo deliti z vsemi, si nastavimo 

zasebnost po meri. To storimo tako, da kliknemo ikono Nastavitve in v spuščajočem 

meniju izberemo Nastavitve zasebnosti. (Slika 121) 

 

 

 

 

 

Slika 121: Postopek za nastavitev zasebnosti 

V sklopu Kdo lahko vidi moje stvari? kliknemo na povezavo Urejanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 122: Nastavitve in orodja za zasebnost 

 

Kliknemo na gumb Javno in izberemo Prijatelji. Enako lahko storimo pri ostalih sklopih. 

(Slika 123)    
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Slika 123: Nastavitev zasebnosti 

Dodajanje prijateljev 
 

Če želimo poiskati in dodati prijatelja, znanca ali skupino, potem: 

- v iskalno polje vpišemo ime in priimek prijatelja, 

- iz spuščajočega menija izberemo prijatelja, 

- odpre se zid prijatelja, 

- kliknemo na +1 Dodaj prijatelja.  

 
S tem je prošnja za prijateljstvo poslana. Počakati moramo, da oseba potrdi prijateljstvo. 

 

Potrjevanje prošnje za prijateljstvo 
 

Prošnje za prijateljstvo lahko potrdimo ali potrditev odložimo. To storimo tako, da 

kliknemo na ikono v zgornji vrstici zaslonske slike. V spuščajočem meniju se prikažejo     

prošnje za prijateljstvo, med katerimi posamezno prošnjo potrdimo ali pa izberemo 

Trenutno ne.  

 

 

 

 

Slika 124: Zaslonska slika za potrjevanje prošenj za prijateljstvo 
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Dodajanje objave na zid 

 

Kadar bi radi na zid dodali objavo v vpisno polje vpišemo objavo in pritisnemo Enter. 

V primeru, da bi radi dodali sliko ali video kliknemo povezavo Dodaj slike/video. 

 

Slika 125: Vpisno polje za dodajanje objave na zid 

 

Klepetalnica Facebook 

 

Facebook omogoča tudi klepet s prijavljenimi osebami. Osebe, ki so aktivne imajo ob 

imenu zeleno piko. Z izbrano osebo pričnemo klepetati, če kliknemo na osebo, v 

vpisno polje vpišemo sporočilo in pritisnemo Enter. Počakamo, da nam oseba 

odgovori. Klepet lahko nadaljujemo ali pa ga zaključimo s klikom na križec. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 126: Facebook klepetalnica 

 

Odjava s portala Facebook 
 

Ko končamo z objavami, klepetom ali ogledom, se odjavimo s portala. To storimo tako, 

da kliknemo ikono Nastavitve in v spuščajočem meniju izberemo Odjava. (Slika 127) 
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Slika 127: Odjava s portala Facebook 

 

Klepetalnica Hangout 
 

Klepetalnica je oblika komuniciranja preko spleta. Lahko jo uporablja vsakdo, ki ima v 

gmailu odprt elektronski račun. Klepet je podoben pogovoru v živo in je lahko tudi javen. 

Klepetalnica omogoča tudi komunikacijo preko videoklica. 

 

Prijava v poštni  račun 

 

Na spletni strani www.google.si kliknemo na povezavo Gmail, kjer vpišemo uporabniško 

ime in geslo ter kliknemo gumb Prijava. Odpre se nam poštni predal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 128: Postopek prijave v poštni predal 

 

 

 

http://www.google.si/


                                                                                                                                                  
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v 
družbi temelječi na znanju. 

78 
 

 

Klepet 

 

Če bi z izbrano osebo radi klepetali, jo moramo h klepetu najprej povabiti. To lahko 

storimo na dva načina. 

1. način (Slika 129) 
 

- V meniju na levi strani kliknemo ikono Hangout, 

- v vpisno polje vpišemo ime osebe, s katero želimo klepetati, 

- spodaj se nam prikaže nabor oseb, 

- izberemo osebo in jo kliknemo.    

 

2. način (Slika 130) 
 

- Z miško se postavimo na pošiljatelja sporočila, 

- kliknemo ikono Hangout. 

 

 

 

 

 

 

       

Slika 129: Iskanje osebe za klepet   Slika 130: Ikona Hangout 

Po kliku na ikono Hangout, se nam odpre okno za klepet. V vpisno polje vpišemo kratko 

sporočilo in pritisnemo Enter.  

 

 

 

 

 

Slika 131: Postopek pisanja sporočila 
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Poglejmo, kako vidi naše sporočilo klepeta prejemnik sporočila. Ko se prejemnik prijavi 

v poštni predal, se mu v levem meniju pri osebi, ki je navezala klepet pokaže zelena 

ikona. S klikom na to ikono se na desni strani odpre okno z zahtevo za nov pogovor 

klepeta in vsebino klepeta. Izbiramo lahko med Zavrni, če z osebo ne  želimo  klepetati 

in Odgovori, če želimo nadaljevati bomo s klepetom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 132: Zaslonski sliki prošnje za klepet 

Z vpisom odgovora nadaljujemo klepet. S pritiskom na Enter pošljemo sporočilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 133: Zaslonski sliki klepeta 
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Odjava iz klepetalnice 

 

Ko zaključimo s klepetom se odjavimo. To storimo na enak način, kot se odjavimo iz 

poštnega računa. 

 

VAJE ZA UTRJEVANJE 

Facebook 

Ustvarjanje računa 

1. Na spletni strani www.facebook.com ustvarite nov račun, tako da vpišete podatke in 

geslo. Skrbno izberite geslo in si ga zapomnite. 

 

2. Zaprite spletni brskalnik in ga ponovno naložite. 

 
3. Poiščite spletno stran faceboook in se tokrat prijavite z uporabniškim imenom in 

geslom. 

Urejanje profila in nastavitve 

1. Uredite svoj profil tako, da zamenjate naslovnico in prikazno sliko. 

 
2. Svoj profil dopolnite s podatki, kot so izobrazba in kraj od koder prihajate. 

Iskanje in dodajanje prijateljev  

1. V vpisno polje vpišite ime in priimek predavateljice in ji pošljite prošnjo za 
prijateljstvo. 
 

2. Poiščite še preostale sošolke in sošolce ter jim pošljite prošnjo za prijateljstvo. 

 
3. S klikom na ikono                  se vam odpre spisek oseb, ki so vas zaprosili za 

prijateljstvo. Če osebo poznate kliknite Potrdi, drugače pa Trenutno ne. 

Objavljanje na zidu 

1. Na svojem zidu objavite misel. 

 
2. Misel, voščilo, šalo ali kaj drugega objavite na zidu vašega sošolca.  

 
3. Na zidu objavite fotografijo. 

http://www.facebook.com/
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Klepet 

1. Na desni strani spodaj kliknite Klepet in preverite kdo je aktiven ba facebooku. H 

klepetu povabite svojega sošolca oz. sošolko in mu pošljite kratko sporočilo. 

 
2. Počakajte na odgovor sošolca in mu še enkrat odgovorite. 

 

Klepetalnica v Gmailu 

1. Prijavite se v Gmailov račun. 

 

2. Z miškinim kazalcem se pomaknite na ime in priimek pošiljatelja. Počakajte, da se 

prikaže novo okno s podatki pošiljatelja. Spodaj desno kliknite oblaček s plusom 

(Povabi h klepetu).  

 

 3. H klepetu povabite še preostale sošolke in sošolce. 
 

 4. V glavnem meniju na levi strani spodaj s klikom na Da potrdite osebe, s katerimi bi 
radi klepetali.  

 

 5. V meniju klepetalnice izberite poljubno osebo, ki je dosegljiva in pričnite s klepetom.  
 

 6. Prekinite klepet z izbrano osebo. 
 

 7. V meniju klepetalnice izberite drugo osebo, ki ni dosegljiva in ji pošljite sporočilo v 
klepetalnici. 

 

 8. Zaprite klepet z izbrano osebo. 
 

 9. Odjavite se iz poštnega predala in zaprite spletni brskalnik. 
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PRIPOMOČKI ZA LAŽJE SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU 

 

Pri učenju tujih jezikov in prevajanju strokovnih izrazov z raznih področij nam zelo 

pomagajo spletna prevajalna orodja, t.i. spletni prevajalniki ter slovarji. 

 

Slovarji 

 

Slovarji so knjige, v katerih so abecedno urejene in pojasnjene besede nekega jezika. 

Lahko vsebujejo podatke o pisavi, izgovorjavi, pomenu in izvoru posamezih besed. 

Danes je večina slovarjev, dostopnih v elektronski obliki, v obliki CD-jev ali DVD plošč, 

nekateri pa so dostopni tudi prek spleta. (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovar)  

 

Spletni slovarji 

 

Naštejmo nekja primerov uporabnih spletnih slovarjev: 

Slovar slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

Slovenski pravopis: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html  

Besede slovenskega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/besede.html  

Amebis slovarji in SSKJ: http://www.termania.net/  

Slovar slovenskih narečij: http://www.slovarbesed.com/  

Znakovni slovar: http://www.zveza-gns.si/slovarji?symbol_id=2  

Slovar antične mitologije: http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-

program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/latinscina/Slovar-anticne-mitologije  

Ugankarski slovar: http://www.ugankar.net/slovar.php  

Medicinski slovar: http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovar
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html
http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html
http://bos.zrc-sazu.si/besede.html
http://bos.zrc-sazu.si/besede.html
http://www.termania.net/
http://www.termania.net/
http://www.slovarbesed.com/
http://www.slovarbesed.com/
http://www.zveza-gns.si/slovarji?symbol_id=2
http://www.zveza-gns.si/slovarji?symbol_id=2
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/latinscina/Slovar-anticne-mitologije
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/latinscina/Slovar-anticne-mitologije
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/latinscina/Slovar-anticne-mitologije
http://www.ugankar.net/slovar.php
http://www.ugankar.net/slovar.php
http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/
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Uporaba spletnih slovarjev 

 

Za primer bomo uporabili Slovar slovenskega knjižnega jezika.  

Postopek: 

- v spletni iskalnik vpišemo SSKJ ali v naslovno vrstico URL naslov http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html   

- v iskalno polje vpišemo iskano besedo 

- kliknemo gumb Išči ali pritisnemo Enter (Slika 134) 

 

 

 

 

 

Slika 134: Zaslonska slika spletnega slovarja 

 

Prevajalnik 
 

Prevajalnik je orodje, ki nam omogoča prevajanje v različne jezike. Odlični so za 

prevajanje nekaj besed, za prevod daljšega besedila pa seveda potrebujemo 

prevajalca, ki je strokovnjak na tem področju. 

Naštejmo nekaj uporabnih brezplačnih spletnih prevajalnikov. 

Prevajalnik Google: http://translate.google.si/?hl=sl 

Bing Translator: http://www.bing.com/translator/  

ImTranslator: http://imtranslator.com/  

Yahoo BabelFish: http://www.babelfish.com/ 

Tradukka: http://tradukka.com/translate  

Dictionary .com Translator: http://translate.reference.com/  

InterTran: http://intertran.tranexp.com/Translate/result.shtml  

 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://translate.google.si/?hl=sl
http://translate.google.si/?hl=sl
http://translate.google.si/?hl=sl
http://www.bing.com/translator/
http://imtranslator.com/
http://www.prevajalnik.net/
http://www.prevajalnik.net/
http://tradukka.com/translate
http://translate.reference.com/
http://intertran.tranexp.com/Translate/result.shtml
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Domači prevajalniki: 

http://www.pons.si/index.php  

http://www.prevajalnik.net/ 

http://www.spletni-slovar.com/prevajalnik  

http://prevajalnik.na-spletu.info/  

http://slovar.uporabno.com/ 

 

Uporaba spletnega prevajalnika 

 

Uporabili bomo Prevajalnik Google.  

Postopek: 

- v spletnem iskalniku Google kliknemo Prevajalnik, (Slika 135) 

 

 

Slika 135: Vrstica s povezavo Prevajalnik 

-  izberemo jezik iz in v katerega bomo besedilo prevedli, (Slika 136) 

 

Slika 136: Zaslonska slika izbire jezika iz in v katerega bomo besedilo prevedli 

- v vpisno polje na levi strani vpišemo besedo, besedno zvezo ali krajše besedilo,  

- na desni strani se sproti izpisuje prevod besedila. (Slika 137) 

 

Slika 137: Zaslonska slika spletnega prevajalnika 

 

 

http://www.pons.si/index.php
http://www.prevajalnik.net/
http://www.prevajalnik.net/
http://www.prevajalnik.net/
http://www.spletni-slovar.com/prevajalnik
http://prevajalnik.na-spletu.info/
http://prevajalnik.na-spletu.info/
http://slovar.uporabno.com/
http://slovar.uporabno.com/
http://slovar.uporabno.com/
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Spletni jezikovni tečaji 
 

Če bi se radi sami naučili tujih jezikov, so nam na spletu na voljo jezikovni tečaji. 

Naštejmo le nekaj primerov jezikovnih tečajev in učnega gradiva za učenje tujih jezikov. 

Tabela 2: Primeri jezikovnih tečajev 

Slovenski jezik:  http://www.101languages.net/slovenian/  

Angleški jezik:  http://www.english-online.org.uk/course.htm 
http://www.learnenglish.de/  

Nemški jezik: http://www.deutsch-lernen.com/ 
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/english/ 

Italijanski jezik: http://www.bbc.co.uk/languages/italian/ 
http://www.oneworlditaliano.com/english/italian/italian-course-free-
online.htm 

Madžarski jezik: http://mylanguages.org/learn_hungarian.php 
http://www.livemocha.com/learn-hungarian/learn-hungarian 

Hrvaški jezik: http://learn-croatian.com/index.php 
http://mylanguages.org/learn_croatian.php 

 

VAJE ZA UTRJEVANJE 
 

1. Na spletu poiščite slovenski pravopis in slovar slovenskega knjižnega jezika in 

poiščite pomen naslednjih besed: 

- glacial 

- brna 

- katarakt 

- agnat 

- daktilograf rati 

2. Odprite spletni prevajalnik in poiščite prevode določenih besed v angleškem, 

nemškem, italijanskem, madžarskem in hrvaškem jeziku. 

 

3. Odprite drug spletni prevajalnik in preverite uspešnost prevoda besed iz prve naloge 

s tem prevajalnikom.  

http://www.101languages.net/slovenian/
http://www.english-online.org.uk/course.htm
http://www.learnenglish.de/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/english/
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/
http://www.oneworlditaliano.com/english/italian/italian-course-free-online.htm
http://www.oneworlditaliano.com/english/italian/italian-course-free-online.htm
http://mylanguages.org/learn_hungarian.php
http://www.livemocha.com/learn-hungarian/learn-hungarian
http://learn-croatian.com/index.php
http://mylanguages.org/learn_croatian.php
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4. Odprite tretji spletni prevajalnik in preverite uspešnost prevoda besed iz prve naloge 

s tem prevajalnikom. 

 
5. Na spletu poiščite stran v izbranem tujem jeziku. Označite krajše besedilo in ga z 

desnim klikom miške kopirajte. Odprite spletni prevajalnik in v opisno polje prilepite 

shranjeno besedilo. Preverite uspešnost prevoda. 

 
6. Na spletu poiščite stran v izbranem tujem jeziku. Označite daljše besedilo in ga z 

desnim klikom miške kopirajte. Odprite spletni prevajalnik in v opisno polje prilepite 

shranjeno besedilo. Preverite uspešnost prevoda. 
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PRIPOMOČKI ZA ISKANJE INFORMACIJ O SLOVENIJI, NJENIH 

SOSEDAH IN DRŽAVAH ČLANICAH EU 
 

Da bo iskanje informacij o Sloveniji, njenih sosednjih državah in ostalih državah 

Evropske unije olajšano, so v nadaljevanju zbrane povezave do osnovnih značilnostih 

posameznih držav. 

 

Slovenija 

 

Splošne informacije o naši državi: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija 

 http://www.slovenia.info/si/Domov.htm?home=0&lng=1 

 http://www.gov.si/ 

 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_sl.htm 

Zgodovina: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Slovenije 

 http://www.slovenia.info/?zgodovina_slovenije=0&lng=1 

 http://www.vlada.si/o_sloveniji/zgodovina/ 

 http://www.sistory.si/ 

Politika in ureditev države: 

 Wikipedija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika_Slovenije 

 Državni zbor: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ 

 Državni svet: http://www.ds-rs.si/  

 Vlada RS: http://www.vlada.si/  

 Vladni portal za otroke in mladino: 

http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Item

id=404  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://www.slovenia.info/si/Domov.htm?home=0&lng=1
http://www.slovenia.info/si/Domov.htm?home=0&lng=1
http://www.slovenia.info/si/Domov.htm?home=0&lng=1
http://www.gov.si/
http://www.gov.si/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_sl.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Slovenije
http://www.slovenia.info/?zgodovina_slovenije=0&lng=1
http://www.slovenia.info/?zgodovina_slovenije=0&lng=1
http://www.vlada.si/o_sloveniji/zgodovina/
http://www.vlada.si/o_sloveniji/zgodovina/
http://www.sistory.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika_Slovenije
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
http://www.ds-rs.si/
http://www.ds-rs.si/
http://www.ds-rs.si/
http://www.vlada.si/
http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=404
http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=404
http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=404
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Znamenitosti: 

 http://www.slovenia.info/?znamenitosti=0&lng=1 

 http://www.gremoven.com/Slovenija/menu-id-7 

 http://kraji.eu/top_sights/slo 

 http://www.sloveniaholidays.com/kulturne-znamenitosti 

 http://www.visitslovenia.net/slovenija/kulturne-znamenitosti 

 http://www.smaragdna-
pot.com/naravna_in_kulturna_dediscina/naravne_znamenitosti/ 

 http://www.kam.si/zanimivosti/ 

Kultura in umetnost: 

 Ministrstvo za kulturo: http://www.mk.gov.si/ 

 Slovenski etnografski muzej: http://www.etno-muzej.si/ 

 Narodni muzej: http://www.nms.si/ 

 Tehnični muzej: http://www.tms.si/ 

 Slovenska filharmonija: http://www.filharmonija.si/ 

 Slovensko narodno gledališče: http://www.drama.si/ 

 Slovensko mladinsko gledališče: http://www.mladinsko.com/domov/ 

 Opera in balet: http://www.opera.si/ 

 Narodna galerija: http://www.ng-slo.si/ 

 Moderna galerija: http://www.mg-lj.si/ 

 Narodna in univerzitetna knjižnjica: http://www.nuk.uni-lj.si/ 

 Virtualna knjižnica: http://www.cobiss.si/ 

 

 

 

http://www.slovenia.info/?znamenitosti=0&lng=1
http://www.slovenia.info/?znamenitosti=0&lng=1
http://www.gremoven.com/Slovenija/menu-id-7
http://kraji.eu/top_sights/slo
http://www.sloveniaholidays.com/kulturne-znamenitosti
http://www.sloveniaholidays.com/kulturne-znamenitosti
http://www.sloveniaholidays.com/kulturne-znamenitosti
http://www.visitslovenia.net/slovenija/kulturne-znamenitosti
http://www.visitslovenia.net/slovenija/kulturne-znamenitosti
http://www.smaragdna-pot.com/naravna_in_kulturna_dediscina/naravne_znamenitosti/
http://www.smaragdna-pot.com/naravna_in_kulturna_dediscina/naravne_znamenitosti/
http://www.smaragdna-pot.com/naravna_in_kulturna_dediscina/naravne_znamenitosti/
http://www.kam.si/zanimivosti/
http://www.kam.si/zanimivosti/
http://www.mk.gov.si/
http://www.mk.gov.si/
http://www.mk.gov.si/
http://www.etno-muzej.si/
http://www.etno-muzej.si/
http://www.nms.si/
http://www.tms.si/
http://www.tms.si/
http://www.filharmonija.si/
http://www.filharmonija.si/
http://www.drama.si/
http://www.drama.si/
http://www.mladinsko.com/domov/
http://www.mladinsko.com/domov/
http://www.opera.si/
http://www.opera.si/
http://www.ng-slo.si/
http://www.ng-slo.si/
http://www.mg-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/
http://www.cobiss.si/
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Avstrija 
 

Splošne informacije: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija 

 http://www.austria.info/si/informacije-o-avstriji 

 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_sl.htm 

 http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_d
rzave_4041.aspx  

Zgodovina: 

 http://www.austria.info/si/o-avstriji/zgodovina-avstrije-1162877.html  

 http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-
oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-
blick/geschichte.sl.html  

Politika in ureditev države: 

 Zvezni predsednik: 
http://www.bundespraesident.at/index.php?sid=48&amp;s2id=0&amp;language=
en 

 Zvezna vlada: http://www.austria.gv.at/site/3539/default.aspx 

 Parlament: http://www.parlament.gv.at/ 

 Ministrstva: http://www.austria.gv.at/site/3541/default.aspx 

Kultura in umetnost: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Avstrijska_kultura 

 http://www.austria.info/si/umetnost-kultura 

 http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-
oesterreich/reisen-nach-oesterreich/freizeit/kultur.sl.html 

Znamenitosti: 

 http://www.austria.info/si/tags/znamenitosti 

 http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-austria/ 

 http://www.lonelyplanet.com/austria/sights 

 http://www.unesco.at/kultur/oe_welterbe_eng.htm 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
http://www.austria.info/si/informacije-o-avstriji
http://www.austria.info/si/informacije-o-avstriji
http://www.austria.info/si/informacije-o-avstriji
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_sl.htm
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_drzave_4041.aspx
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_drzave_4041.aspx
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Predstavitev_drzave_4041.aspx
http://www.austria.info/si/o-avstriji/zgodovina-avstrije-1162877.html
http://www.austria.info/si/o-avstriji/zgodovina-avstrije-1162877.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/geschichte.sl.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/geschichte.sl.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/geschichte.sl.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich/zahlen-und-fakten/auf-einen-blick/geschichte.sl.html
http://www.bundespraesident.at/index.php?sid=48&amp;s2id=0&amp;language=en
http://www.bundespraesident.at/index.php?sid=48&amp;s2id=0&amp;language=en
http://www.bundespraesident.at/index.php?sid=48&amp;s2id=0&amp;language=en
http://www.austria.gv.at/site/3539/default.aspx
http://www.austria.gv.at/site/3539/default.aspx
http://www.parlament.gv.at/
http://www.parlament.gv.at/
http://www.austria.gv.at/site/3541/default.aspx
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Avstrijska_kultura
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Avstrijska_kultura
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Avstrijska_kultura
http://www.austria.info/si/umetnost-kultura
http://www.austria.info/si/umetnost-kultura
http://www.austria.info/si/umetnost-kultura
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/reisen-nach-oesterreich/freizeit/kultur.sl.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/reisen-nach-oesterreich/freizeit/kultur.sl.html
http://www.austria.info/si/tags/znamenitosti
http://www.austria.info/si/tags/znamenitosti
http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-austria/
http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-austria/
http://www.lonelyplanet.com/austria/sights
http://www.lonelyplanet.com/austria/sights
http://www.unesco.at/kultur/oe_welterbe_eng.htm
http://www.unesco.at/kultur/oe_welterbe_eng.htm
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Italija 
 

Splošne informacije: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Italija 

 http://www.pirs.si/PirsAndEurope/c94f8379-049c-40dd-99e1-4276431857c9 

 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_sl.htm 

 http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Italija/Predstavitev_drz
ave_4295.aspx 

Zgodovina: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italy 

 http://www.journeymart.com/de/italy/history.aspx 

Politika in ureditev države: 

 Predsednik: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/lingue/en/en-nap-biografia.htm 

 Vlada: http://www.governo.it/ 

 Parlament: http://www.senato.it/home 

 Ministrstva: http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministeri_gov.html 

 Kultura in umetnost: 

 http://artsonearth.org/art-and-culture-in-italy-is-alive-and-well/ 

 http://globerove.com/italy/italian-culture-guide-culture-in-italy/288 

Znamenitosti: 

 http://www.discoveringitaly.co.uk/ 

 http://www.travelviaitaly.com/tips/nature/ 

 http://infoitalija.com/index.php?action=show_static_page&id=7-Znamenitosti-
Italije 

 http://www.italia.it/en/home.html 

 http://artsonearth.com/2008/09/beautiful-italy.html 

 http://pinterest.com/sharzi67/bella-italia/ 

 http://www.parks.it/Eindex.php 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Italija
http://www.pirs.si/PirsAndEurope/c94f8379-049c-40dd-99e1-4276431857c9
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http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Italija/Predstavitev_drzave_4295.aspx
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Italija/Predstavitev_drzave_4295.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Italy
http://www.journeymart.com/de/italy/history.aspx
http://www.journeymart.com/de/italy/history.aspx
http://www.journeymart.com/de/italy/history.aspx
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http://www.quirinale.it/qrnw/statico/lingue/en/en-nap-biografia.htm
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Madžarska 
 

Splošne informacije: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska 

 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_sl.htm 

 http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Madzarska/Predstavite
v_drzave_4291.aspx 

 http://wikitravel.org/en/Hungary 

Zgodovina: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Hungary 

 http://hungarianhistory.tripod.com/ 

 http://www.hungary-tourist-guide.com/history-of-hungary.html 

Politika in ureditev države: 

 Predsednik: http://www.keh.hu/index.html 

 Vlada: http://honlapjaink.kormany.hu/ 

 Parlament: http://www.parlament.hu/parl_en.htm 

 Ministrstva: https://orszaginfo.magyarorszag.hu/ 

Kultura in umetnost: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Hungary 

 http://travel.michelin.com/web/destination/Hungary-
Budapest_and_Hungary/history-culture/Art_and_Culture 

Znamenitosti: 

 http://visit-hungary.si/znamenitosti/ 

 http://www.discoverhungary.com/ 

 http://gotohungary.com/ 

 http://waterfire.fas.is/Hungary/NationalParksofHungary.php 

 http://www.hungary-tourist-guide.com/ 
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Hrvaška 
 

Splošne informacije: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvaška  

 http://www.hr/hrvatska 

Zgodovina in kultura: 

 http://www.adriatica.net/croatia/povijest_slo.htm 

 http://croatia.hr/sl-SI/Odkrij-Hrvasko/Kultura-in-zgodovina 

Politika in ureditev države: 

 Wikipedija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvaška 

 Državna ureditev: http://www.hr/hrvatska/drzava  

 Vlada: http://www.vlada.hr/ 

Kultura in umetnost: 

 Ministrstvo za kulturo: http://www.min-kulture.hr/ 

 Muzeji na Hrvaškem: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_muzejev_na_Hrva%C5%A1kem 

Znamenitosti: 

 http://croatia.hr/sl-SI/Odkrij-Hrvasko/Narava 

 http://www.uniline.hr/hrvaska/narava.php 

 http://www.camping.hr/si/hrvaska-potovanja/kulturne-dediscine 

 http://connectotravel.com/sl/hrvaska 

 http://www.come-to-adria.si/sl/Guide/All/1/DRM=R22&CAT=113/Hrvaska-Istra-
Znamenitosti-Turisticne-znamenitosti-zanimivo-videti-POI-Plaze-Izleti-Vodic-
skoz-Hrvasko  
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Evropska unija 
 

Splošne informacije: 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija 

 http://europa.eu/index_sl.htm 

 http://www.evropska-unija.si/ 

 http://www.evropa.gov.si/ 

Zgodovina: 

 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_sl.htm 

 http://www.evropa.gov.si/si/kratka-predstavitev/zgodovinski-mejniki/ 

Politika: 

 Evropski parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/sl 

 Evropska komisija: http://ec.europa.eu/index_sl.htm 

 Svet EU: http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=sl 

 Evropski ekonomsko-socialni odbor: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sl.home 

 Računsko sodišče v Luksemburgu: 
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home 

 Centralna banka v Frankfurtu: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html  

Kultura in umetnost: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Europe 

 http://www.cultureactioneurope.org/ 

 http://www.encc.eu/ 

 http://www.ehow.com/about_6692953_european-art-culture.html 

Znamenitosti: 

 http://www.visiteurope.com/home.aspx 

 http://allwomenstalk.com/17-most-amazing-places-to-visit-in-europe 

 http://www.tripadvisor.com/Attractions-g4-Activities-Europe.html 
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VAJE ZA UTRJEVANJE 

 
1. Poiščite spletno stran Ljudske univerze Jesenice in odprite zavihek Računalništvo, 

potem izberite Nadaljevalni tečaj in zatem še Digitalno medkulturno povezovanje. 

 
2. Na strani iz prve naloge poiščite povezavo Gradivo in kliknite. 

 
3. Odprejo se vam Googlovi dokumenti, ki jih je pripravil moj predhodnik g. Tomaž 

Hožič. 

 
4. Odprite dokument z naslovom Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska ter 

EU in njihove kulturne dediščine.  

 
5. Sprehodite se po dokumentu in preverite, kaj se skriva pod povezavami spletnih 

naslovov. 

 
Dodatne naloge: 

1. Na spletu poiščite katere stalne zbirke so v Narodni galeriji v Ljubljani. 

 
2. Odprite virtualno knjižnico www.cobiss.si, izberite knjižnico, v katero ste včlanjeni in 

poglejte ali imajo na zalogi vašo najljubšo knjigo. 

 
3. Odprite spletno stran svojega ponudnika mobilne telefonije. Z vpisom uporabniškega 

imena in gesla lahko kadarkoli preverite stanje na vašem računu. 

 
4. Zamislite si, kam bi letos poleti odšli na dopust. Izdelajte si načrt poti. Uporabite lahko 

google maps, via michelin, ovi by nokia, monolitmap ali druge. 

 
5. Predpostavimo, da se odpravljate na morje v sosednjo Hrvaško. Poiščite primeren 

apartma, ki ustreza vašim zahtevam. 

 
6. Predpostavimo, da kupujete nov izdelek (štedilnik, hladilnik, avto, računalnik, 

telefon...). Na spletu najdite spletne trgovine in se pozanimajte o izbranem modelu 

izdelka. Preverite, koliko stane isti model izdelka v tujini.  

 
7. Na spletni strani http://www.uporabi.net/ poiščite, katere praznike in dela proste 

dneve imamo pri nas  in v sosednjih državah. 

 
8. Na spletni strani europa.eu si oglejte posamezne države članice EU. 

 

http://www.cobiss.si/
http://www.uporabi.net/
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sl.htm
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