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Predgovor 

Današnja družba je zaznamovana s hitro rastjo in razvojem informacijske 

tehnologije (IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem smislu, 

znanja in sposobnosti ljudi na področju informacijske tehnologije. In čeprav se 

ta odvisnost povečuje iz dneva v dan,  človekova pravica do izobraževanja in 

informacij ni razširjena na področju informacijske tehnologije. Pojavili so se 

problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi odmikajo od 

glavnih razlogov in motivacije za napredek. Biti danes računalniško nepismen 

pomeni biti brez možnosti sodelovanja v sodobni družbi, brez priložnosti 

navkljub s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in ostalih ustreznih 

ustanov priznani nujnosti in  koristnosti vključujoče informacijske pismenosti. 

Tako še vedno obstajajo skupine ljudi z oteženim omejenim dostopom do 

osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, ljudje s težavami pri 

učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v oddaljenih krajih, ki 

nimajo dostopa do računalniškega izobraževanja). 

Ta priročnik skupaj z drugimi gradivi, ki so objavljena na spletni strani 

ITdesk.info predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji človekovih 

pravic do izobraževanja in informacij napodročju informacijske tehnologije. 

Upamo, da Vam bo to izobraževanje pomagalo pri obvladovanju osnovnih 

računalniških znanj, hkrati s tem pa želimo, da se naučite čim več in tako 

postanete aktivni član sodobne informacijske družbe. 

Z iskrenimi pozdravi, 

ITdesk.info team Strokovni recenzenti hrvaške 

različice: 
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Del 1  Brskanje po spletu 

IZRAZI  POVEZANI  S  SPLETOM 

Internet ("omrežje omrežij") je mreža med seboj povezanih milijonov računalnikov in 
računalniških omrežij, temelji pa na uporabi TCP/IP protokola. 

WWW (World Wide Web, W3, Web) ali svetovni splet je omrežna storitev, ki omogoča 
iskanje virov na internetu. Sestavljena je iz številnih dokumentov, ki so med seboj povezani s 
hiperpovezavami. WWW je ena izmed najbolj uporabljenih internetnih storitev in do nje 
dostopamo prek spletnega brskalnika. 

ISP (Internet Service Provider) ali ponudnik internetnih storitev je pravna oseba, ki zagotavlja 
dostop do interneta za svoje uporabnike. 

Hiperpovezave (Hyperlink) služijo za povezovanje vsebin na spletnih straneh. S pomočjo 
hiperpovezav lahko:  

 pridemo na drugi del spletne strani 

 pridemo na drugo podstran, ki je znotraj iste spletne strani 

 pridemo na drugo spletno stran  

 prenesemo datoteke iz spletne strani na računalnik 

 zaženemo aplikacije, zvočne ali video datoteke, ustvarimo povezavo na naslov 
elektronske pošte 

URL (Uniform Resource Locator) je naslov spletnega vira (dokumentov), ki se nahajajo na 
internetu. Sestavni deli URL-a so: protokol, ime strežnika, številka vrat in mesto dokumenta 
na strežniku. 

Spletni naslov je sestavljen iz: http protokola, znaka dvopičja in dveh poševnic (:/ /), ki ločijo 
protokol od drugih elementov naslova, imena računalnika, imena mape, v kateri se nahaja 
dokument,  in ime tega dokumenta. 

Npr.:  http://www.itdesk.info/slo 

Spletni brskalnik (Web Browser) je program, ki se uporablja za ogled spletnih strani. Najbolj 
priljubljeni brskalniki so Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera. 

Iskalnike (Search Engine) uporabljamo za iskanje informacij na internetu. Iskalniki  
omogočajo pregled podatkov o spletnih straneh (ključne besede, obiski spletnih strani ...). 
Rezultat iskanja se prikaže v obliki seznama predlaganih naslovov, ki jih lahko uporabimo pri 
iskanju željenih informacij. 

 RSS (Really Simple Syndication) je nabor spletnih formatov, ki se uporabljajo za 
spremljanje posodabljanja spletnih strani. Olajšana je možnost prenosa neke 
informacije (novice, vnos v blog, itd.), objavljene na spletni strani na standardiziran 
način (ponavadi: naslov, stavek, članek in povezava na stran, kjer je dostopen celoten 

http://www.itdesk.info/slo/
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prispevek). Z RSS naročanjem na različne spletne strani, se uporabniki seznanjajo z 
novicami, ne da bi jim bilo treba dejansko obiskati te spletne strani. 

Podcast (POD-Personal On Demand + Broadcast) je datoteka, ki vsebuje avdio ali video 

vsebino. Razpošilja se preko interneta z uporabo RSS tehnologije. 

 

VARNOSTNA  VPRAŠANJA  POVEZANA  S  SPLETOM 

Spletni naslov varnega mesta se začne s protokolom https v naslovni vrstici (ali vrstici stanja, 
odvisno od brskalnika), pojavi se simbol ključavnice       . Varne povezave uporabljajo potrdila 
za prepoznavanje spletne strani. Ko kliknemo na simbol ključavnice, se nam prikaže več 
informacij o spletni strani (Varnostno poročilo). Potrdila z razširjeno validacijo (Extended 
Validation) označijo naslov z zeleno barvo (velja za Internet Explorer 8 in 9). 

Digitalna potrdila (certifikati) so elektronski dokumenti, ki potrjujejo identiteto neke osebe 
na internetu. Omogočajo varno komunikacijo – npr. dostop do bančnih računov. 

Enkripcija ali šifriranje je proces v kriptografiji, kjer se podatki preoblikujejo v obliko, ki je za 
vse razen pooblaščene osebe nečitljiva. Tako nepooblaščenim osebam onemogočimo 
seznanitev z vsebino komunikacije. 

Škodljiva koda (Malware) se namesti na operacijski sistem in tako povzroča različne oblike 

škode. Med zlonamerno programsko opremo sodijo: 

 Virus je zlonamerni program s zmožnostjo samoreplikacije. V računalniku poišče 

druge datoteke in poizkusi se pri tem replicirati na druge računalnike. Glede na 

zlonamerno kodo, ki jo vsebuje, povzroča večjo ali manjšo škodo na  računalniku. 

Virus se širi s prenosom in odpiranjem okuženih datotek (e-poštne priloge, okužene 

datoteke na prenosnih medijih ...). 

 Črvi imajo tako kot virusi zmožnost samoreplikacije, vendar ne morejo okužiti drugih 

programov. Po navadi so namenjeni prevzemu nadzora nad računalnikom in 

omogočajo oddaljeno dostopanje prek ti. skritih vrat (backdoor). 

 Trojanski konji so lahko zamaskirani kot igra ali datoteka v prilogi elektronske pošte, 

ob zagonu pa navadno omogočijo napadalcu oddaljen dostop do računalnika. 

 Spyware je programska koda, ki omogoča nepooblaščeno zbiranje podatkov o 

uporabniku računalnika  

 Adware je programska koda, ki na podlagi zbranih podatkov o uporabniku, omogoča 

vsiljivo prikazovanje oglasov. Simptomi okužbe so pogosto razvidni skozi t.i. pop up 

okna, ki se samodejno odpirajo v ozadju. 

 Hoax so potegavščine, lažna sporočila, ki se širijo po elektronski pošti s ciljem 

preobremenjevanja omrežnega prometa in izvajanja goljufij.  
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Protivirusne programe uporabljamo za iskanje in odstranjevanje škodljive programske kode. 
Protivirusni program je potrebno redno posodabljati  (priporočljivo je samodejno 
posodabljanje). V nasprotnem primeru, torej če ne posodabljamo protivirusno programsko 
opremo dovolj pogosto, ta postane neuporabna, saj tako ne more odkrivati nove škodljive 
programske kode. 
Več informacij o zaščiti pred virusi in drugimi zlonamernimi programi je mogoče najti v 

priročniku Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije,in sicer v poglavlju 

Zaščita pri uporabi  IKT Tehnologije, ki je dostopno na naslednji povezavi: 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik osnovni pojmi informacijske tehnologije.pdf 

Požarni zid (Firewall) je program (ali omrežna naprava), ki ga uporabljamo za nadzor nad 
(ne)pooblaščenim dostopom do računalnika. 

Avtentikacija je postopek preverjanja istovetnosti uporabnika z namenom omogočanja 
dostopa do podatkov ali drugih elektronskih sredstev. Tako npr. želimo prek brskalnika 
prebrati svojo elektronsko pošto, moramo za dostop do poštnega računa vnesti uporabniško 
ime in geslo. Če so podatki  pravilni, je dostop omogočen, sicer ne. 

Poleg nevarnosti okužbe računalnika z virusi (še posebej pri prenašanju podatkov iz spleta) 
moramo biti previdni pri deljenju svojih osebnih podatkov, kar lahko privede do številnih 
nevščenosti: 

 razkrivanje naslova svoje elektronske pošte na sumljivih spletnih straneh lahko 
privede to tega, da dobimo veliko nezaželenih sporočil (angl. spam, junk mail); 

 razkrivanje podatkov o kreditnih karticah pri nakupih prek spleta na straneh, ki 
niso zanesljive, kar povečuje tveganje zlorabe bančnih računov. 

S pomočjo starševskega nadzora lahko določamo kako naš otrok uporablja računalnik. 
Nastavimo lahko posamezne mehanizme nadzora, npr: 

 Omejitve dostopa do spletnih strani  

 Časovne omejitve - nastavite lahko časovne omejitve za nadzor nad tem koliko časa 
otroci preživijo na računalniku. 

 Igre - nadzorujete lahko dostop do iger, izberete raven, ki je prilagojena določeni 
starosti, izberete vrsto vsebine, ki jo želite blokirati 

 Onemogočite določene programe - otrokom lahko onemogočite zagon določenih 
programov. 

 

 

 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
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SPLETNI  BRSKALNIKI 

Odpiranje  spletnega  brskalnika: 

 dvakrat kliknemo na bližnjico (shortcut) spletnega brskalnika, ki se ponavadi nahaja 
na namizju (desktop)  

 prek menija Start  Vsi programi (All Programs)  Internet Explorer (ali Mozilla 
Firefox) 

 prek ikone brskalnika v opravilni vrstici 

 v iskalno polje v meniju Start vpišemo naziv brskalnika in med ponujenimi rezultati 
izberemo ustreznega 

       

Sl.1. Bližnjica (shortcut) brskalnika Mozilla Firefox Sl.2. Bližnjica (shortcut) brskalnika IE9 

 

 

Sl.3. Opravilna vrstica (taskbar) 

 

Zapiranje  brskalnika 

 s pritiskom na gumb  

 v naslovni vrstici programa z desnim klikom prikličemo meni, nato izberemo ukaz 
Zapri (Close) 

 s kombinacijo tipk Alt + F4 

 * v zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Izhod (Exit) 

* (IE9) Če želimo, da nam je ta možnost na voljo, moramo vključiti Menijsko vrstico (Menu 
bar) – desni klik v naslovni vrstici in v meniju izberemo Menijsko vrstico (Menu bar). 

Naslov spletne strani vpišemo v Naslovno vrstico (Address Bar) in kliknemo na Pojdi na 
(Go to) ali pritisnemo tipko Enter.  

 

Sl.4. Naslovna vrstica (Address bar) 
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Prikaz spletne strani v novem oknu ali zavihku  

S pritiskom desne miškine tipke nad hiperpovezavo (link) prikličemo 
meni. Z ukazom Odpri v novem zavihku (Open in New Tab) – 
hiperpovezavo odpremo v novem zavihku (tab), ki se nahaja desno 
od zavihka prek katerega smo je odprli. Z ukazom Odpri v novem 
oknu (Open in New Window) – hiperpovezavo odpremo v novem 
oknu brskalnika. 

 

 

 

Sl. 5. Priročni meni 

Če imamo odprtih več zavihkov (tab), se bo ob zapiranju aplikacije Internet Explorer 9 
pojavilo pogovorno okno z naslednjimi možnostmi : 

 Zapri vse zavihke (Close all tabs) – zapira 
vse zavihke (tab) v brskalniku 

 Zapri trenutni zavihek (Close current tab) 
- zapre samo zavihek na katerem se  
trenutno nahajamo 

Sl. 6. Zapiranje brskalnika IE9 

Odpiranje  novega  zavihka (tab) 

 s pritiskom na ikono Nov zavihek (New Tab) z desne strani odprtega zavihka  

 s kombinacijo tipk Ctrl + T 

 * preko zavihka Datoteka (File), z izbiro ukaza Nov zavihek (New Tab) 

* (IE9) Da bi nam bila ta možnost na voljo, je potrebno vključiti Menijsko vrstico (Menu bar) 
- desni klik v naslovni vrstici, da izberemo Menijsko vrstico (Menu bar). 

Ustavitev nalaganja spletne strani 

 s pritiskom na gumb Zaustavi (Stop) , ki se nahajaz desne strani naslovne vrstice 

 s tipko Esc 

 * preko zavihka Pogled (View), z izbiro ukaza  Zaustavi (Stop) 

* Potrebno je vključiti Menijsko vrstico (Menu bar). 
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Osvežitev spletne strani 

 s pritiskom na gumb Osveži (Refresh)  

 z desnim klikom znotraj okna aplikacije odpiramo priročni meni, v katerem izberemo 
ukaz Osveži (Refresh) 

 s tipko F5 

 preko zavihka Pogled (View), z izbiro ukaza Osveži (Refresh) 

* Potrebno je vključiti Menijsko vrstico (Menu bar). 

 

Uporaba funkcije pomoči 

K  funkciji pomoč pristopamo preko: 

 *Menijske vrstice (Menu bar), z uporabo Pomoč (Help) 

 *Ukazne vrstice (Command bar), s pritiskom na gumb Pomoč (Help) 

 S pritiskom na funkcijsko tipko F1 na tipkovnici 

* Menijsko vrstico (Menu bar) in Ukazno vrstico (Command bar) je potrebno vključiti. 

 

Nastavitev začetne / domače spletne strani v brskalniku 

Spletni brskalnik lahko prilagodimo tako, da se ob zagonu naloži stran (ali strani) po naši 
izbiri. Spletna stran, ki se samodejno naloži ob zagonu spletnega brskalnika, se imenuje 
začetna ali domača (Home Page) in prilagodimo jo na naslednje načine: 

 S pritiskom na gumb Orodja (Tools)  odpremo 
priročni meni, v katerem izberemo Internetne 
možnosti (Internet Options) ali  

 Ukazu Internetne možnosti (Internet Options), 
lahko pristopimo tudi preko zavihka Orodja (Tools) 
v *Ukazni vrstici (Command bar) ali *Menijski 
vrstici (Menu bar) 

 

 Sl.7. Zavihek Orodja (Tools) 

* Ukazno vrstico (Command bar) ali *Menijsko vrstico (Menu bar) vključimo tako, da v 
naslovni vrstici programa pritisnemo desni gumb miške in na seznamu izberemo orodno 
vrstico katero želimo prikazati.  
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V odprtem pogovornem oknu Internetne 
možnosti (Internet Options), v zavihku 
Splošno (General), v skupini Domača stran 
(Home Page) vpišemo spletno stran, ki jo 
želimo prikazovati kot začetno (npr. 
http://www.google.com). V kolikor želimo 
več začetnih strani  ko odpiramo brskalnik, se 
vsaka domača stran odpira v svojem zavihku, 
ang. tab), napišemo strani v okvir eno izpod 
druge in potrdimo izbiro. 

 

 

 

Sl.8. Pogovorno okno Internetne možnosti 
(Internet Options) 

 

Vračanje  na  domačo  stran 

S pritiskom na gumb Domov (Home)   ali kombinacija tipk Alt + Home, vračajo nas na 
Domačo stran (Home Page).  

 

Brisanje  zgodovine  brskanja 

V pogovornem izbirniku Internetne možnosti (Internet Options) na kartici Splošno 

(General), v skupini Zgodovina brskanja (Browsing History), s kljukico označimo opcijo 

Izbriši zgodovino brskanja na izhodu (Delete Browsing History on Exit). S pritiskom na gumb 

Izbriši (Delete) odpremo novo pogovorno okno Izbriši zgodovino brskanja (Delete Browsing 

History), v katerem označimo posamezne postavke katere želimo izbrisati. Ostali načini: 

 gumb  Orodja (Tools)  → Varnost (Safety) → Izbriši zgodovino brskanja (Delete 
Browsing History) 

 *Ukazna vrstica (Command bar) → Varnost (Safety) → Izbriši zgodovino brskanja 
(Delete Browsing History) 

 *Menijska vrstica (Menu bar) → Orodja (Tools) → Izbriši zgodovino brskanja (Delete 
Browsing History) 

 kombinacija tipk Ctrl + Shift + Del 
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Sl.9. Brisanje 
zgodovine 
brskanja 

 

Vklop / izklop, preprečevanje  pojavnih  oken 

Pojavno okno (Pop-up) onemogočamo na  zavihku Zasebnost (Privacy) v pogovornem oknu 
Internetne možnosti (Internet Options) tako, da s kljukico označimo opcijo Vklopi 
preprečevanje pojavnih oken (Turn on Pop-up blocker). Če želimo onemogočiti blokiranja 
pojavnih oken, je dovolj, da odstranite 
kljukico poleg teh možnosti. 

Drugi način: 

V *Ukazni vrstici (Command bar) ali 
*Menijski vrstici (Menu bar) → Orodja 
(Tools) → Preprečevanje pojavnih 
oken(Pop-up Blocker) → Vključi/Izključi 
preprečevanje pojavnih oken (Turn on/off 
Pop-up Blocker) 

*Potrebno vključiti  

 

Sl.10. Pogovorno okno Internetne možnosti 
– zavihek Zasebnost 
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Dovoliti, blokirati piškotke (cookies) 

Piškotek (cookie) je besedilna datoteka, katero obiskana spletna stran shrani na naš 
računalnik zaradi lažje komunikacije med uporabnikom in spletno stranjo. 
 
Blokiranje piškotkov (cookies): izberemo Zasebnost (Privacy), pogovorno okno Internetne 
Možnosti (Internet Options) in v opciji Nastavitve (Settings) premaknemo drsnik na vrh. V 
kolikor želimo omogočiti vse piškotke, drsnik povlečemo do dna. 

Brisanje   začasnih  spletnih  datotek 

Začasne spletne datoteke brišemo preko pogovornega okna Internetne možnosti (Internet 
Options), v zavihku Splošno (General), v opciji Zgodovina brskanja (Browsing History). 
Potrebno je izbrati Nastavitve (Settings), označiti opcijo Začasne internetne datoteke 
(Temporary Internet Files) in pritisniti gumb Izbriši (Delete). 

 

Prikazovanje in skrivanje nameščenih orodnih vrstic 

Desni klik v naslovno vrstico odpira seznam z orodnimi 
vrsticami (Menu bar, Favorites bar, Command bar, Status 
bar), katere po potrebi vključujemo ali izključujemo.  

Ko je vključena Menijska vrstica (Menu bar) lahko 
prikazovanje orodnih vrstic namestimo v zavihku Pogled 
(View) z izbiro ukaza Orodne vrstice (Toolbars). 

Sl.11. Seznam – vključevanje orodne vrstice 

 

Aktiviranje  hiperpovezave (hyperlink) 

Postavimo se s kazalcem miške na hiperpovezavo (angl. hyperlink; skrajšano: link). Ko je 

kazalec nad hiperpovezavo, spremeni obliko v . Če takrat pritisnemo levi gumb miške, se 
hiperpovezava aktivira. 

Premikanje  naprej  in  nazaj  med  obiskanimi   stranmi: 

 z navigacijskimi puščicami Nazaj (Back) in Naprej (Forward)  v zgornjem 
levem kotu strani 

 s kombinacijo tipk: Alt + tipka s puščico v  levo  ter  Alt + tipka s puščico v desno 

 z desnim klikom na namizju brskalnika in izbiro ukazov Nazaj (Back) in Naprej 
(Forward) 
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Prikazovanje  obiskanih spletnih strani  

Z klikom na puščico  v naslovni vrstici, 
odpiramo seznam obiskanih naslovov. 

 
Sl. 12. Prikaz obiskanih naslovov preko  

Naslovne vrstice (Address bar) 

 

ali pritisnemo gumb Priljubljene (Favorites)  in izberemo  
Zgodovina (History). 

 

 

 

                                                               Sl.13. Zgodovina (History) 
     

Zaznamovanje  strani (Favorites, Bookmark) 

V kolikor si želimo neko stran „zapomniti“, da nam je ni treba  kasneje ponovno iskati, jo 
dodamo v priljubljene: 

 naložimo stran, ki jo želimo zaznamovati  

 pritisnemo gumb Priljubljene (Favorites) in 
izberemo ukaz Dodaj v priljubljene (Add to 
Favorites) 

 potrdimo predlagano ime ali vnesemo novo ime 
priljubljene strani 

 z opcijo Ustvari v (Create in) določimo mapo, v 
katero bomo dodali naslov strani 

 z gumbom Nova mapa (New Folder) ustvarimo novo 
mapo za shranjevanje priljubljene 

 z gumbom Dodaj (Add) potrdimo izbiro 

Sl.14. Priljubljene (Favorites) 

Drugi način:*Menijska vrstica (Menu bar) → ukaz Dodaj v priljubljene (Add to Favorites) 

*Privzeto, Menijska vrstica (Menu bar) se ne 
prikazuje, potrebno jo je vključiti 

 
Sl.15. Pogovorno okno Dodaj priljubljeno 
(Add a Favorite) 
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Zaznamovane strani si ogledamo: 

 s pritiskom na gumb  →  zavihek Priljubljene (Favorites) 

 preko zavihka Priljubljene (Favorites), v  *Menijski  vrstici (Menu bar) 

 

Organiziranje  zaznamovanih  strani  v  mape 

V zavihku Priljubljene (Favorites) izberemo ukaz Organiziraj priljubljene (Organize 
Favorites). Odpre se nam istoimensko pogovorno okno v katerem lahko reorganiziramo 
zaznamovane strani - preimenovanje ali brisanje zaznamovane strani, premikanje v 
obstoječe ali novo ustvarjene mape. Opcije pogovornega okna: 

 Nova mapa (New folder) – ustvari novo 
mapo 

 Premakni (Move) – premakne stran v 
izbrano mapo 

 Preimenuj (Rename) – preimenuje mape 
ali strani 

 Izbriši (Delete) – izbriše mapo ali stran 
 
 
 
 

Sl.16. Pogovorno okno Organiziraj priljubljene 
(Organize Favorites) 

 

Brisanje  zaznamovanih  strani 

 Z ukazom Izbriši (Delete) v pogovornem oknu Organiziraj priljubljene (Organize 
Favorites) 

 V zavihku Priljubljene (Favorites) pritisnemo desni gumb miške nad imenom strani,  
ki jo želimo izbrisati, in v priročnem meniju izberemo ukaz Izbriši (Delete) 

V pogovornem oknu Organiziraj priljubljene (Organize Favorites) 

 stran povlečemo v mapo (drag and drop) 

 ko izberemo stran, pritisnemo gumb Premakni (Move) ter izberemo ciljno mapo  
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SPLETNI OBRAZCI 

Veliko spletnih storitev zahteva, da se izpolni obrazec preden je mogoče te strani 
uporabljati. Namen spletnih obrazcev zbiranja podatkov o uporabnikih je opravljanje in  
zagotavljanje osebnih storitev. Imejte v  mislih, da  če razkrijete svoje osebne 
podatke na sumljivih straneh, ima to lahko neželene posledice, zato bodite previdni glede 
razkrivanja osebnih podatkov.  

Spodaj je primer spletnega obrazca za odpiranje Gmail-poštnega računa. Obstajajo tudi drugi 
ponudniki spletne pošte – pred izbiro si preberite pogoje uporabe. 

 

Odpiranje  Gmail računa – izpolnjevanje  spletnega  obrazca 

Gmail račun odpiramo tako, da odpremo priljubljeni 
iskalnik Google, ki se nahaja na naslovu 
http://www.google.si. Na strani izberemo 
hiperpovezavo Gmail, odpre se stran za prijavo in 
registracijo uporabnika. Za ustvarjanje novega računa 
(registracija uporabnika) je potrebno pritisniti gumb 
„Odprite račun“. 

   

 

 

Sl.17. Ustvarjanje novega računa 

Odpre se obrazec in popolnimo prazna polja. Za začetek v polje z besedilom vpišemo svoje 
ime in priimek ter ime za prijavo (alias) katero bo del našega e–mail naslova. Nato s 
pomočjo gumba preveri razpoložljivost, preverimo razpoložljovost imena. V kolikor je ime že 
zavzeto, izberemo novo ali pa sprejmemo predlagano generirano ime za prijavo. 

  Sl.18. Vnos osebnih podatkov 

http://www.google.si/
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Potem je treba vnesti geslo minimalne dolžine 8 znakov. Pri izbiri gesla je priporočljivo 
uporabljati ločila in številke, pa tudi kombinacijo velikih in malih črk (več o izbiri varnega 
geslo je mogoče najti v priročniku  Osnovni_pojmi_infomacijske_tehnologije, poglavlje: 
Zaštita pri uporabi IKT tehnologije). Sistem nato ovrednoti moč gesla - če je geslo ocenil kot 
slabo, je zaželeno, da ustvarite novo. Geslo je treba potrditi s ponovnim vpisom. 

Z kljukico označimo dve polji, če želimo ostati prijavljeni in sprejemamo storitev spletne 
zgodovine. Svetuejmo vam, da se pred potrditvijo preberete več informacij, ki so dostopne s 
klikom na povezavo Več o tem. 

 

Sl.19. Izbira gesla 

V primeru, da smo pozabili geslo, nas bo sistem vprašal varnostno vprašanje. Varnostno 
vprašanje lahko izberemo iz seznama ponujenih vprašanj v spustnem meniju (potrebno je 
klikniti na puščico) ali pa ga sami ustvarimo (izbira možnosti „napisal/-a bom svoje 
vprašanje“). Odgovor na vprašanje vpišemo v polje z besedilom izpod okvirja varnostnega 
vprašanja.  

 

Sl.20. Varnostno vprašanje 

V naslednje polje z besedilom vpišemo nadomestni e-poštni naslov (če ga imamo). Ta 
možnost se uporablja za preverjanje avtentičnosti računa in za obnovo gesla (v primeru, da 
smo ga pozabili).  

 

Sl.21. Povratni naslov e–pošte 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
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V spustnem seznamu izberemo kraj.  

 

Sl.22. Izbira kraja 

V polje z besedilom Preverjanje z besedo vpišemo znake s popačene slike. Ta podatek služi  
kot potrditev, da uporabniški račun odpira oseba in ne robot. 

 

Sl.23. Varnostno preverjanje  

Potem, ko smo prebrali pogoje storitve, z gumbom „Sprejemam. Ustvari mi račun“  končamo  
odpiranje uporabniškega računa in ga lahko začnemo uporabljati. 

 

 

Sl. 24. Pogoji storitve 

Na spletu se pogosto srečujemo s spletnimi obrazci, pa naj bo to sodelovanje v nagradnih 
igrah ali anketah, odpiranje e-mail uporabniških računov (npr. Gmail, Yahoo!Mail), in 
podobno. Pri izpolnjevanju obrazca ponavadi: vpisujemo besedilo v polja z besedilom, 
izbiramo med ponujenimi vrednostmi, z kljukico označujemo potrditvene okvirčke, izbiramo 
možnosti iz spustnih seznamov. Potem ko izpolnimo obrazec z gumbom: Pošlji, Send, Submit 
in podobno, aktiviramo prenos podatkov. Imejte v mislih, da razkrivanje svojih osebnih 
podatkov na sumljivih straneh lahko povzroči neželene posledice. 
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UPORABA  ISKALNIKOV 

Obstaja veliko orodij za iskanje - iskalnikov, nekateri od najbolj priljubljenih so Google, 
Yahoo!, Bing, Ask, AOL Search, Baidu, Wolfram Alpha.  

Pri iskanju se priporoča 

 namesto splošnih kategorij uporabiti besede, ki opredeljujejo pojem (npr. namesto 
besede mačka, vpišemo vrsto – siamska mačka)  

 uporabljati sopomenke ali alternativne fraze  

 iskani pojmi naj bodo kratki, jasni in natančni – s čim manj besedami, kot je 
mogoče, izraziti čim več  

 omejiti izraz z narekovajem „“ – rezultat iskanja so strani, ki vsebujejo natanko ta niz 
besed  

Opcije naprednega iskanja iskalnika Google 

 vse besede – rezultati vezani z vsemi besedami, ki smo jih vpisali 

 točno ta besedna zveza – rezultati s točno določeno besedno zvezo (npr. „zdravilna 
zelišča“) 

 vsaj eno od besed  – rezultati z vsaj eno od besed iskanja (npr. zdravilna OR zelišča) 

 ne vsebuje besed – rezultati brez določenih izrazov (npr. zelišča – strupena zelišča, ne 
izpiše)  

 jezik – s to opcijo izberemo jezik strani, ki jih iščemo 

 regija – izbira spletnih strani  določene države 

 oblika datoteke – določimo, da se nam prikažejo samo datoteke z določeno končnico 
(npr. xlsx) 

 datum – iščemo po kriteriju starosti podatkov (npr. iščemo novice, ki so bile 
objavljene v zadnjih 24 urah) 

 pojavljanje – določimo da se iskani pojmi nahajajo v naslovu (npr. allintitle:siamska 
mačka), telo dokumenta, url… 

 domena – besedo ali frazo iščemo v določeni domeni ali spletni strani (npr. siamska 
mačka site: hr.wikipedia.org) 

 podobne – iskanje strani, ki so podobne iskani strani (npr. related: wikipedia.com) 

 povezave – strani, ki so povezane s stranjo po kateri smo iskali 
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Sl. 25. Iskalnik Google – možnosti naprednega iskanja po spletu 

 

Iskanje po spletnem slovarju in encikplopediji 

Na spletu lahko iščemo po spletnih enciklopedijah in slovarjih. Wikipedia - prosta 
enciklopedija ter Britannica - The Online Encyclopedia sta primera enciklopedij,  Spletni 
slovar.com, Pons.si,  Eudict.com pa so primeri slovarjev. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran
http://www.britannica.com/
http://www.spletni-slovar.com/
http://www.spletni-slovar.com/
http://www.pons.si/index.php
http://www.eudict.com/
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IZHODNI  PODATKI  SPLETA 

SHRANJEVANJE  DATOTEK 

Shranjevanje spletnih strani na določenem mestu na disku: 

 Gumb  Orodja (Tools) → Datoteka (File) → Shrani kot (Save as) 

 * Menijska vrstica (Menu bar) → Datoteka (File) → Shrani kot (Save as) 

 Kombinacija tipk Ctrl + S 

*Privzeto, Menijska vrstica (Menu bar) se ne prikazuje, potrebno vključiti 

Odpre se pogovorno okno Shrani spletno stran (Save Webpage), s pomočjo katerega lahko 
shranimo stran na neko lokacijo na trdem disku. Stran lahko shranimo kot: 

 Spletno stran, popolno (Webpage, complete) – shranjevanje vseh datotek povezanih 
s to stranjo (vključno) 

 Spletni arhiv, ena datoteka (Web Archive, single file) – shranjevanje vseh podatkov v 
eni datoteki  

 Spletna stran, samo 
HTML (Webpage, 
HTML only) – 
shranimo samo 
trenutno stran brez 
grafike, zvokov ali 
drugih datotek 

 Besedilna datoteka 
(Text File) – 
shranimo le besedilo 
iz trenutne spletne 
strani 

 

 
Sl.26. Pogovorno okno Shrani spletno stran  (Save Webpage) 

 
Prenos  datotek  iz  spletnega  mesta  na  določeno  mesto  na  disku  

Datoteke različnih vsebin lahko prenesemo iz spleta na računalnik. Na spletni strani so 
datoteke prikazane kot hiperpovezave (linki), prenesemo jih s klikom levega gumba miške na 
hiperpovezavo (oz. z aktiviranjem hiperpovezave) ali pa s klikom desnega gumba miške na 
hiperpovezavo in izbiro ukaza Shrani cilj kot …(Save Target As…).  
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Kopiranje  vsebine  spletne  strani  v  dokument 

Sliko, besedilo ali URL kopiramo tako, da jih označimo, pritisnemo desni gumb miške in v 
priročnem meniju izberemo ukaz Kopiraj (Copy), potem pa z uporabo ukaza Prilepi (Paste)  
prilepimo v dokument. 

 

TISKANJE 

Priprava  spletne  strani  za  tiskanje:  usmerjenosti  strani,  velikost  papirja, meje   

 Gumb  Tools (Orodja) → Tiskanje (Print) → Priprava strani... (Page Setup...) 

 *Menijska vrstica (Menu bar) → Datoteka (File)→ Priprava strani... (Page Setup...) 

* Privzeta Menijska vrstica (Menu bar) se ne prikazuje, potrebno vključiti 

Odpre se pogovorno okno Priprava strani (Page Setup) v katerem prilagodimo: 

 Meje – robovi (Margins)– Leva (Left), Desna (Right), Zgornja (Top), Spodnja (Bottom) 

 Velikost papirja (Paper Size) – A3, A4, Pismo (Letter) 

 Usmerjenost (Orientation) – 
Pokončno (Portrait) ali Ležeče 
(Landscape) 

 videz Glave (Header) in Noge 
(Footer) strani 

 

Sl.27. Pogovorno okno Priprava strani  
                        (Page Setup) 

 

 
Predogled  tiskanja  (Print Preview) 

Ukaz Predogled tiskanja (Print Preview) uporabljamo za pregled strani pred tiskanjem.  Za 
ogled spletne strani v pogledu  Predogled tiskanja (Print Preview) uporabimo: 

 gumb  Orodja (Tools) → Tiskanje (Print) → Predogled tiskanja (Print Preview) 

 *Menijska vrstica (Menu bar) → Datoteka (File)→ Predogled tiskanja (Print 
Preview) 

* Privzeta Menijska vrstica (Menu bar) se ne prikazuje, potrebno vključiti 
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Za dostop do nastavitve tiskanja uporabimo: 

 gumb  Orodja (Tools) → Tiskanje (Print) → Natisni (Print) 

 *Menijska vrstica (Menu bar) → Datoteka (File)→ Tiskaj (Print) 

 Kombinacija tipk Ctrl + P 

* Privzeta Menijska vrstica (Menu bar) se ne prikazuje, potrebno vključiti 

Odpre se pogovorno okno Tiskaj (Print), kjer lahko določimo: 

 Obseg tiskanja (Page Range) – Vse (All) – tiska vse strani datoteke; Izbor (Selection) 
– natisne samo izbrani del vsebine datoteke; Trenutna stran (Current) – natisne se 
stran na kateri se trenutno nahajamo; Strani (Pages) – natisne se določen obseg 
strani (npr. 5-7) ali posamezna stran 

 Število kopij (Number of copies) – vnesemo število kopij za izpis 

Sl.28. Pogovorno okno Tiskaj (Print)   
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Del 2 Komunikacija 

ELEKTRONSKA  KOMUNIKACIJA 

OSNOVNI  IZRAZI 

Elektronska pošta (e-mail) je storitev za prenos besednih sporočil prek spleta. Je ena 
najstarejših in najbolj pogostih oblik komuniciranja po spletu.  

Naslov elektronske pošte je sestavljen iz uporabniškega imena, znaka @ („at“;“afna“) in 
domene,  kjer uporabnik  prejema pošto (npr. marko.markec@gmail.com).  

SMS (Short Message Service) je ime za storitev pošiljanja kratkih sporočil (do 160 znakov) 
prek GSM standarda (Global System for Mobile Communications).  

VoIP (Voice over Internet Protocol) je ime tehnologije, ki omogoča digitalizacijo in prenos 
avdio komunikacije (in multimedia zasedanja) prek interneta. V večini 
primerov omogoča brezplačne klice iz računalnika na računalnik ter  poceni klice iz 
računalnika na mobilne in stacionarne telefone.  

IM (Instant Messaging) storitve se uporabljajo za pošiljanje takojšnjih sporočil in za 
komunikacijo v realnem času. Poleg tekstovne komunikacije in video klica, omogoča še 
prenos datotek. Nekatere od priljubljenih IM storitev so: Windows Live Messenger, Skype, 
Google Talk... 

Pojem „virtualna skupnost“ vključuje skupino ljudi, ne glede na njihovo geografsko lokacijo,  
ki komunicira preko socialne mreže, foruma, IM storitve, spletnega dnevnika, itd. 

Socialna omrežja (Social Networking) so brezplačne spletne storitve, ki se usmerjajo na 
povezovanje uporabnikov z ostalimi člani omrežja (na podlagi prijateljstva, skupnih 
interesov, dejavnosti in podobno). Uporabnikom se tako zagotavljajo različne možnosti 
izražanja in predstavljanja. Nekatera od priljubljenih socialnih omrežij: Facebook, Twitter, 
Myspace, Linkedin, G+. 

Forum je storitev, ki uporabnikom omogoča izmenjavo mnenj in izkušenj o določeni temi. 

Lahko ga primerjamo z oglasno desko, na kateri udeleženci objavijo svoja sporočila, drugi pa 

jih komentirajo. 

Spletni dnevnik (weblog) je oblika spletnega zapisa, v katerem uporabnik piše o neki temi. 
Lahko je oseben (oblika internet dnevnika), tematski, v obliki revije… 

MMO (Massive Multiplayer Online) so mrežne igre, ki jih na spletu igra večje število igralcev. 

Ena od podzvrsti MMO-ja je MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game),  

posebej znana igra v tej kategoriji pa je Warcraft. 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.myspace.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.gplus.com/


ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- 

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  21/36 

VARNOST 

Izraz spam pomeni neželeno masovno distribuirano elektronsko pošto (oglasi, obvestila o 
temah na katere nismo naročeni, lažna zasebna sporočila, itd.) Spam lahko vsebuje spyware, 
viruse ali podobne zlonamerne programe. 

Nasveti: 

 ne razkrivajte naslovov osebne elektronske pošte na sumljivih spletnih straneh, 

 odprite si začasne naslove za registracijo na posameznih sumljivih spletnih straneh. 

Pred spamom se varujemo s specializiranimi programi, s tako imenovano  anti-spam zaščtito. 
Če kljub temu prejmemo sporočilo od neznanega pošiljatelja, še posebej s prilogo, je 
najpametneje takšno sporočilo izbrisati ,ne  da bi jih odprli. 

Izraz Phishing se nanaša na oblike goljufij, kjer se oseba lažno predstavlja, uporablja 
ponarejeno e-pošto in spletne strani, s ciljem pridobivanja zaupnih podatkov (številka 
kreditne kartice, geslo, ...). 

Računalniški virus je zlonameren program, z možnostjo samodejne replikacije. Treba je biti 
previden pri odpiranju priponk (prilog) v e-poštnih sporočilih, ki so poslana iz neznanih 
naslovov, saj bi to v resnici lahko bili računalniški virusi. Izvršitvene datoteke imajo lahko 
različne končnice,  najbolj pogoste so: bat, exe, pif, scr, cmd, vbs, js. 

Digitalni podpis je elektronska oznaka, ki se doda datoteki ali sporočilu, da se preveri njena 
verodostojnost in prepoznavanje avtorja. Veljaven digitalni podpis potrjuje, da datoteka (ali 
sporočilo) ni spremenjena od trenutka podpisa. 

 

O  ELEKTRONSKI  POŠTI  

Prednosti elektronske pošte 

 hitrost - ena od prednosti elektronske pošte je vsekakor hitrost, ki omogoča možnost 
takojšnjega odgovora 

 stroški - v primerjavi s tradicionalno pošto (zlasti mednarodno) je  stroškovno zelo 
učinkovita  

 številne možnosti – branje, shranjevanje, pošiljanje, posredovanje, priznanje 
prejema, zapoznelo pošiljanje itd.  

Pravila o primernem obnašanju - bonton (netiquette) 

 elektronska pošta ni varna – zaupnih podatkov ne pošiljamo, če jih nismo prej šifrirali   

 posredovanemu sporočilu ne spreminjamo vsebine (za citate – navedemo avtorja) 

 ne pošiljamo verižnih pisem 
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 ne uporabljamo velikih črk – v komunikaciji na spletu se to razume kot kričanje 

 zmerna uporaba smeškov  (angl.emoticon) 

 uporabljamo kratke in natančne naslove  

 preverimo črkovanje in slovnico  

 če pošiljamo kopijo sporočila na drug e-mail naslov, navedemo to z vnosem e-mail 
naslova v polje CC (Carbon Copy) 

Omejitve  velikosti  priloge  

Elektronska pošta ni namenjena pošiljanju velikih količin podatkov (za to uporabljamo 
storitev FTP). Večina administratorjev strežnikov in ponudnikov spletnih storitev določijo 
omejitve skupne velikosti sporočila (vsebina + priponka). Google je tako omejil največjo 
velikost priloge  Gmail računa na 25 MB (opomba:  ta podatek se spreminja). 
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UPORABA   ELEKTRONSKE    POŠTE  

POŠILJANJE  ELEKTRONSKE  POŠTE  

Microsoft Outlook je mogoče odpreti tako kot vse druge programe zbirke Microsoft Office: 

 z uporabo bližnjice (shortcut) Microsoft Outlook-a, ki se ponavadi nahaja na namizju 
(desktop) računalnika ali 

 prek menija Start  Vsi programi (All Programs)  Microsoft Office  Microsoft 
Outlook.  

Program zapiramo s pritiskom levega gumba miške na gumb Zapri (Close), ki 
se nahaja v zgornjem desnem kotu okna ali v meniju Datoteka (File) z izbiro ukaza Izhod 
(Exit). 

Predogled sporočila dobimo s pritiskom levega gumba miške na sporočilo ter ga odpremo  z 
dvoklikom. Zapremo ga s pritiskom na kontrolni gumb Zapri (Close)  , ki se nahaja v 
zgornjem desnem kotu okna ali v meniju Datoteka (File) z ukazom Zapri (Close). 

Ustvarjanje nove  elektronske pošte 

Novo e-poštno sporočilo ustvarimo tako, da pritisnemo z levim gumbom miške na orodje 
Nova e-pošta (New E-mail), ki se nahaja v zavihku Osnovno (Home). Odpre se novo okno z 
naslednjimi polji: 

 polje Prejme (To) je standardno polje za vnos naslova prejemnika elektronske pošte. 

 polje Kopija (Cc, Carbon Copy) je polje za e-mail naslov prejemnika kopije sporočila. 
Naslov vnesen v polje Cc bo viden ostalim prejemnikom sporočila.  

 polje Skrita kopija (Bcc, Blind Carbon Copy) je prav tako polje za e-mail naslov 
prejemnika kopije sporočila s to razliko da  naslov, vnesen v polje Bcc, ne bo viden 
ostalim prejemnikom sporočila.  

 Polje Zadeva (Subject) je polje za naslov sporočila. 

Kopiranje  besedila  iz  drugega  vira  v  sporočilo 

Da bi neko besedilo ali objekt premaknili ali kopirali v sporočilo, ga je potrebno najprej 

označiti. Potem, ko smo ga označili, pritisnemo desni gumb miške in v priročnem meniju 

poiščemo ukaz Izreži (Cut) (če ga želimo izrezati) ali Kopiraj (Copy) (če ga želimo kopirati). 

Zatem  se postavimo s kazalcem miške na mesto v sporočilu na katero želimo premestiti ali 

kopirati besedilo. S pritiskom na desni gumb miške se nam odpira meni iz katerega izberemo 

ukaz  Prilepi (Paste).  

Ukaze  Izreži (Cut), Kopiraj (Copy) in Prilepi (Paste) lahko izvajamo s kombinacijo tipk: 

 Ctrl + X  - Cut 
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 Ctrl + C  - Copy 

 Ctrl + V  - Paste 

 

Sl.29. Primer elektronskega sporočila 

Priloga (Attachment)  elektronske  pošte 

Elektronskemu sporočilu lahko dodamo eno ali več datotek (besedilo, slike), ki jih imenujemo 
priloge ali priponke. Priponke (Attachments) dodajamo preko zavihka Sporočilo (Message) 

ali Vstavi (Insert), s klikom na orodje . Odpre se pogovorno okno Vstavi datoteko (Insert 
File) v katerem označimo datoteko, ki jo želimo vstaviti in z gumbom Vstavi (Insert) 
potrdimo izbiro. Priponko odstranimo tako, da jo označimo in pritisnemo gumb Delete ali po 
označitvi pritisnemo desni gumb miške in iz seznama izberemo ukaz Odstrani (Remove).  

Osnutek (Draft)  elektronske  pošte 

Osnutek sporočila se privzeto samodejno shranjuje v mapo Osnutki (Drafts) vsake 3 minute. 

V kolikor želimo sami shraniti osnutek elektronske pošte: 

 v oknu Sporočila (Message) uporabimo ukaz  Shrani (Save), ki se nahaja v zavihku 

Datoteka (File) 

 v oknu Sporočila (Message) pritisnemo gumb  Shrani (Save) , ki se nahaja na 

Orodni vrstici za hitri dostop (Quick Access Toolbar) 
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Črkovanje  in  slovnica 

Črkovanje in slovnico preverjamo z izbiro orodja Črkovanje in slovnica (Spelling & Grammar)

, ki se nahaja v zavihku Pregled (Review) v skupini Preverjanje (Proofing).  

Pošiljanje  sporočil 

Sporočilo pošljemo s pritiskom na gumb Pošlji (Send) , ki se nahaja na levi strani polja za 

vnos naslova.  

Pošiljanje  sporočila  z  visoko  ali  nizko  pomembnostjo 

Če pošiljamo sporočilo z visoko prioriteto, to poudarimo z uporabo izbire   Visoka 
pomembnost (High Importance), medtem ko za sporočilo z nizko prioriteto uporabimo 

izbiro    Nizka pomembnost (Low Importance). Možnosti izbire se nahajajo znotraj okna 
sporočila v zavihku  Sporočilo (Message), v skupini  Oznake (Tags). 

 

PREJEMANJE  ELEKTRONSKE  POŠTE  

Odgovori,  Odgovori vsem 

Pošiljatelju lahko odgovorimo z uporabo orodja Odgovori (Reply) , ki se nahaja v zavihku 
Osnovno (Home), v skupini  Odgovori (Respond). S pritiskom na gumb  Odgovori vsem 

(Reply to All) , v zavihku Osnovno (Home), v skupini Odgovori (Respond), odgovarjamo 
pošiljatelju in vsem ostalim prejemnikom sporočila.  

Sporočilo poslano v odgovor na prejeto sporočilo ima pred zadevo sprejetega sporočila 
predpono "Re:";  če je sporočilo imelo prilogo (attachment), odgovor  te priloge ne vsebuje. 

 
Posredovanje  elektronske   pošte 

Prejeto sporočilo lahko pošljemo na drug e-poštni naslov z uporabo možnosti Posreduj 

(Forward) , ki se nahaja v zavihku Osnovno (Home), v skupini Odgovori (Respond). 
Posredovano sporočilo ima pred zadevo prejetega sporočila predpono "Fw:" in posreduje 
celotno vsebino  prejetega sporočila, vključno s prilogami (attachments), ki jih lahko 
odstranimo ali dodamo nove. 
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Odpiranje  prilog 

Priloge, ki smo jih prejeli skupaj s sporočilom, lahko shranimo na računalnik. S klikom  
desnega gumba miške na prilogo si lahko ogledamo priloženo datoteko. Z desnim klikom na 
prilogo in izbiro ukaza Shrani kot ... (Save as…), se odpre pogovorno okno, v katerem 
določimo ime in mesto na disku kamor želimo shraniti prilogo. 

Tiskanje  sporočila  

Z izbiro ukaza Natisni (Print), v zavihku Datoteka (File) lahko sporočilo pred tiskanjem 

pregledamo (Print Preview) in naredimo morebitne spremembe, preden ga natisnemo, 

lahko pa ga tudi neposredno Natisnemo (Print). 

POVEČANJE  STORILNOSTI 

Odgovor  z  ali   brez  izvirnega  sporočila 

Sporočila, ki jih pošiljamo kot odgovor na prejeta sporočila lahko vsebujejo besedilo prejete 
pošte. V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Možnosti (Options). V pogovornem oknu 
Možnosti e-pošte (Outlook Options) kliknemo v zavihek Pošta (Mail) in iz  seznama 
izberemo:  

 Ne vključi izvirnega sporočila (Do not include original mesage) – odgovor na 
sporočilo ne vključuje izvirnega besedila 

 Vključi besedilo izvirnega sporočila (Include original message text) – odgovor na 
sporočilo  vključuje izvirno besedilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl.30. 
Nastavitve 
za odgovor 

na sporočilo 
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Dodajanje  in  odstranjevanje  zastavic  v elektronski  pošti 

V kolikor nameravamo kasneje delati z elektronsko pošto, nanjo 
postavimo zastavico, ki nam služi kot vizualni opomnik. Preden 
postavimo zastavico, je treba sporočilo označiti. V zavihku Osnovno 
(Home), v skupini Oznake (Tags), kliknemo na Nadaljnjo delo (Follow 

Up)  in v spustnem meniju izberemo ustrezno zastavico. Zastavice 
odstranimo z ukazom Počisti zastavico (Clear Flag) ali pa z dvoklikom 
levega gumba miške na ustrezno zastavico. 

 
Sl.31. Seznam – dodajanje zastavice 

Označevanje  pošte  kot  prebrane ali neprebrane 

Potem, ko smo označili že odprto (prebrano) sporočilo, pritisnemo desni gumb miške in v 
meniju izberemo ukaz Označi kot neprebrano (Mark as Unread). Sporočilo je označeno kot 
neprebrano oz. pisano v krepkem tisku kot vsa neprebrana sporočila. V drugem primeru (če 
je sporočilo neprebrano) izberemo ukaz Označi kot prebrano (Mark as Read).  

Orodne vrstice  - obnavljanje, minimiziranje  

Trak (Ribbon) namestimo v zavihku Datoteka (File). Kliknemo na Možnosti (Options) in 
izberemo jeziček Prilagodi trak (Customize Ribbon). Če nekaterih privzetih zavihkov ne 
želimo prikazovati, enostavno odstranimo kljukico. Ponujena nam je možnost ustvarjanja 
lastnega jezička  (New Tab), ki ga je mogoče prilagoditi tako, da v celoti ustreza našim 
potrebam. Na levi strani pogovornega okna izberemo želeno orodje in kliknemo na gumb 
Dodaj (Add), ki ga nato dodamo jezičku. Če želimo orodje  odstraniti z jezička, ga označimo in 
kliknemo na gumb 
Odstrani (Remove). 

 

 

 

 

 

Sl. 32. Pogovorno okno 
Možnosti e-pošte 

(Outlook Options) – 
Prilagodi trak 

(Customize Ribbon) 
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Z desnim gumbom miške kliknemo na Trak (Ribbon) in odpre se priročni meni z naslednjimi 
možnostmi: 

 Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop (Customize Quick Access Toolbar) – 
prilagodimo videz Orodne vrstice hitrega izbirnika 

 Prikaži orodno vrstico za hitri dostop pod trakom (Show Quick Access Toolbar 
Below the Ribbon) - Quick Access Toolbar prestavimo pod Trak 

 Prilagodi trak (Customize the Ribbon) – prilagodimo Trak 

 Minimiziraj trak (Minimize the Ribbon) – zmanjšamo Trak 

 Sl.33. Prilagajanje orodne vrstice 

 

Funkcijo  pomoč  prikličemo 

 s pritiskom funkcijske tipke F1, 

 s klikom na ikono Pomoč programa Microsoft Outlook (Microsoft Outlook Help) 

, ki  se nahaja  izpod kontrolnih gumbov, 

 z izbiro ukaza Pomoč (Help), ki se nahaja v zavihku Datoteka (File). 
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ORGANIZACIJA  ELEKTRONSKE  POŠTE 

Elektronska sporočila je mogoče iskati po različnih kriterijih: po pošiljatelju, zadevi (naslovu), 
datumu prejema, prilogah itd. Sporočila poiščemo tako, da se postavimo v eno od map v 
podoknu za krmarjenje ter v okviru Išči (Search) vpišemo željeni pojem. 

 

Sl. 34. Okvir Išči Prejeto (Search Inbox) 

S klikom na Iskanje (Search) (ali z uporabo bližnjice na tipkovnici Ctrl + E) aktiviramo novi 
zavihek na traku – Orodja za iskanje (Search Tools). V pogledu Iskanje (Search), v skupini  
Natančnejša opredelitev (Refine), določimo kriterije iskanja:  

 Od (From)  

 Zadeva (Subject)  

 Ima priloge (Has Attachments) itd. 

 

Sl. 35. Zavihek Orodja za iskanje (Search Tools) 

Z uporabo bližnjice na tipkovnici Ctrl+Shift+F odpremo pogovorno okno Napredno iskanje 
(Advanced Find), kjer lahko uporabimo napredne možnosti iskanja.  

Razvrščanje   elektronske  pošte  

Sporočila lahko uredimo po datumu (Date), velikosti (Size), prilogah (Attachments), poljih Od 
(From), Prejema (IT) itd. Razvrščanje sporočil poteka prek zavihka Pogled (View) tako, da v 
skupini Razvrstitev (Arrangement) izberemo parameter v skladu s katerim želimo razvrstiti 
pošto. 

 

Sl.36. Pogled (View) – razvrščanje sporočil 
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Mape  za  elektronsko  pošto 

Za boljše organiziranje prejete in poslane pošte lahko ustvarimo nove mape in prestavljamo 
sporočila v zvezi  z npr. določenim projektom.  

 

Sl.37.  Mapa (Folder) - ustvarjanje nove mape 

Izberemo mapo Pošta (Mail) v spodnjem delu podokna za 
krmarjenje (na levi strani zaslona). V zavihku Mapa (Folder) 
v skupini Novo (New) kliknemo na ikono Nova mapa (New 
Folder). Odpre se pogovorno okno Ustvari novo mapo 
(Create New Folder) kamor vnesemo ime (name) mape, 
določimo tip mape glede na vsebino (folder contains) ter 
izberemo mesto kjer se bo mapa nahajala (select where to 
place folder) . 

 

Sl.38. Pogovorno okno Ustvari novo mapo 
(Create New Folder) 

Za brisanje mape je dovolj, da se postavimo s kazalcem na mapo, pritisnemo desni gumb 
miške in iz priročnega menija izbremo ukaz Izbriši mapo (Delete Folder). Preden mapo 
izbrišemo, je treba še enkrat potrditi ukaz, in postavke v tej mapi se premestijo v mapo 
Izbrisano (Deleted Items). 

Da bi premestili neko sporočilo v drugo mapo, ga moramo najprej označiti. Potem, ko smo ga 
označili,  pritisnemo desni gumb miške nad sporočilom in v priročnem meniju izberemo ukaz 
Premakni v mapo (Move To Folder). V odprtem pogovornem oknu Premakni elemente 
(Move Items) označimo mapo kamor želimo 
prenesti sporočila. Prav tako imamo možnost 
ustvariti novo mapo z uporabo gumba Novo 
(New) pri čemer se odpre pogovorno okno 
Ustvari novo mapo (Create New Folder) (Sl. 
38.). Premeščanje sporočil končamo s klikom na 
gumb  V redu (OK). 

 
Sl.39. Pogovorno okno Premakni elemente  

(Move Items) 
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Drug način za prestavljanje sporočil v drugo mapo je povleci-spusti (drag and drop) način: 

1. pritisnemo in zadržimo levi gumb miške na določenem sporočilu, 
2. povlečemo kazalec  miške do mape v katero želimo premestiti sporočilo, 
3. spustimo levi gumb miške in sporočilo je premeščeno na novo lokacijo. 

Brisanje  elektronske  pošte 

Potem ko označimo določeno sporočilo, ga lahko izbrišemo na enega od naslednjih načinov: 

 gumb Izbriši (Delete) v orodni vrstici, 

 tipka Delete na tipkovnici, 

 pritisnemo desni gumb miške nad označenim sporočilom (klic priročnega menija), in 

izberemo ukaz Izbriši (Delete). 

Izbrisana sporočila se premaknejo v mapo Izbrisano (Deleted Items).  

Vračanje  izbrisane  elektronske pošte 

Za vračanje izbrisane pošte v  mapo v kateri se je nahajala pred brisanjem, označimo 
sporočilo v mapi Izbrisano (Deleted Items), pritisnemo z desnim gumbom miške na sporočilo 
in izberemo ukaz Premakni (Move). Odpre se pogovoro okno Premakni elemente (Move 
Items)(Sl. 39.) v katerem označimo drugo, obstoječo mapo (vključno z Inbox, Sent, Drafts) ali 
ustvarimo novo mapo ter potrdimo prestavljanje z gumbom OK.  
Izbrisana sporočila lahko prav tako prestavimo v drugo mapo z metodo povleci-spusti (drag 
and drop). 

Praznenje  mape  z  izbrisano  elektronsko  pošto 

Mapo z izbrisanimi element izpraznimo tako, da pritisnemo z desnim gumbom miške na 
mapo Izbrisano (Deleted Items) in iz priročnega menija  izberemo ukaz Izprazni mapo 
(Empty Folder). 

 

ADRESAR - IMENIK 

Za pregled shranjenih stikov izberemo mapo Stiki (Contacts) v spodnjem delu podokna za 
krmarjenje (na levi strani zaslona). Za vnos novega stika v zavihku Osnovno (Home) v skupini 
Novo (New), kliknemo na Novi stik (New Contact). 

 

 

 
Sl.40. Ustvarjanje novega stika (New Contact) 
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Odpre se obrazec (Sl. 41.) z besedilnimi polji, v katera vnesemo podatke o stiku: 

 Ime in priimek (Full Name), 

 Podjetje (Company), 

 Naziv delovnega mesta (Job title), 

 E-pošta (E-mail), itd. 

Po vnosu podatkov shranimo spremembe in zapremo obrazec tako, da uporabimo orodje 
Shrani in zapri (Save & Close). 

 

Sl.41. Podatki za stik 

Drug način za shranjevanje stikov je neposredno iz e-poštnega sporočila: s pritiskom na 
desno tipko miške na e-poštni naslov pošiljatelja / prejemnika kateregakoli sporočila iz 
priročnega menija izberemo ukaz Dodaj stik v Outlook (Add to Outlook Contacts).  Ponovno 
se odpre obrazec za stik (sl. 41) z že izbranim imenom in elektronskim naslovom. Te podatke 
lahko spremenimo, dodamo nove podatke, potrdimo vnos ter zapremo kontaktni obrazec z 
orodjem Shrani in zapri (Save & Close). 

Seznam  prejemnikov 

Seznam prejemnikov uporabljamo če želimo poslati sporočila več prejemnikom in ne želimo 
vnašati vsakega prejemnika posebej. V tem primeru pri pošiljanju sporočil v polje Za (To) 
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vpišemo ime seznama in sporočilo bo poslano vsem članom seznama. 

Seznam prejemnikov ustvarimo tako, da izberemo mapo Stiki (Contacts) v spodnjem delu 
podokna za krmarjenje (na levi strani zaslona). V zavihku Osnovno (Home) v skupini Novo 
(New) kliknemo na Nova skupina stikov (New Contact Group). 

Sl.42. Ustvarjanje nove skupine stikov (New Contact Group) 

V odprtem oknu Skupina stikov (Contact Group), v polje Ime (Name) vnesemo ime novega 
seznama prejemnikov. S pritiskom na gumb Dodaj člane (Add Members) lahko dodamo 
člane na seznam prejemnikov in sicer na 3 načine: 

 Iz mape Outlookovi stiki (From Outlook Contacts), 

 Iz adresarja (From Address Book), 

 Nov e-pošti stik (New E-mail Contact). 

 

Sl. 43.Ustvarjanje nove skupine stikov (New Contact Group) 
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Dodajanje  članov na seznam  prejemnikov   iz  Outlookovih stikov  ali  iz  adresarja 

V spustnem seznamu Adresar (Address Book) izberemo ustrezen adresar, označimo stike, ki 
jih želimo dodati 
seznamu in pritisnemo 
gumb Člani 
(Members).  

 

 

Sl.44. Dodajanje članov 
iz Outlookovih stikov ali 

iz adresarja 

 

 

 

Dodajanje člana na seznam prejemnikov z ustvarjanjem novega e-poštnega stika 

Poleg dodajanja predhodno shranjenih stikov na seznam prejemnikov, lahko dodamo člana, 
katerega podatki prej niso bili shranjeni. Ko izberemo orodje Dodaj člane (Add Members), 
izberemo opcijo Nov e-poštni stik (E-pošta New Contact) (sl. 43). 

Odpre se pogovorno okno Dodaj novega člana (Add New Member), vnesemo podatke (ime, 
e-poštni naslov) in potrdimo vnos z gumbom OK. Poleg člana na seznamu prejemnikov lahko 

ustvarjeni stik  dodamo v mapo 
Stiki tako, da označimo  
potrditveno polje Dodaj med stike 
(Add to Contacts). 

  

 

Sl.45. Dodajanje novega  
e-poštnega stika 
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Ta priročnik je namenjen preučevanju gradiv, ki so 

objavljena na naslednjih povezavah: 

 

 

 

* Skripta: 

www.itdesk.info/slo/skripta/Internet in elektronska posta skripta.pdf 

 

 

* Video predstavitve, ki prikazujejo uporabo interneta in elektronske pošte: 

 www.itdesk.info/slo/internet-in-elektronska-posta-video-predstavitev1/ 

 www.itdesk.info/slo/internet-in-elektronska-posta-video-predstavitev-2/ 

 www.itdesk.info/slo/microsoft-outlook-2007-video-predstavitev-1/ 

 www.itdesk.info/slo/microsoft-outlook-2007-video-predstavitev-2/ 

 

 

* Poizkusni izpit: 

www.itdesk.info/slo/primer izpita modul 7.pdf 

 

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov iz izpita: 

www.itdesk.info/slo/resitve-izpita-modul-7-informacije-in-komunikacije/ 

 

* Kvizi, ki jih uporabniki/ice lahko rešujejo: 

 www.itdesk.info/slo/informacije-in-komunikacije-kviz-1/ 

 www.itdesk.info/slo/informacije-in-komunikacije-kviz-2/ 

  

http://www.itdesk.info/slo/skripta/Internet%20in%20elektronska%20posta%20skripta.pdf
http://www.itdesk.info/slo/internet-in-elektronska-posta-video-predstavitev1/
http://www.itdesk.info/slo/internet-in-elektronska-posta-video-predstavitev-2/
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-outlook-2007-video-predstavitev-1/
http://www.itdesk.info/slo/microsoft-outlook-2007-video-predstavitev-2/
http://www.itdesk.info/slo/primer%20izpita/primer%20izpita%20modul%207.pdf
http://www.itdesk.info/slo/resitve-izpita-modul-7-informacije-in-komunikacije/
http://www.itdesk.info/slo/informacije-in-komunikacije-kviz-1/
http://www.itdesk.info/slo/informacije-in-komunikacije-kviz-2/
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SPLOŠNI   POGOJI  UPORABE 

 

Spletno stran www.ITdesk.info je naredilo združenje „Otvoreno društvo za razmjenu 

ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega dostopa 

informacij ter človekovih pravic do izobraževanja. 

Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne 

spremenite ničesar v njem! 

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info imajo 

izključno pravico avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni znak podjetja 

Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki, ki se uporabljajo na ITdesk Home spletnih straneh so 

izključno last njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali prerazporeditvijo 

kateregakoli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna vprašanja 

prosim pošljite na info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna 

za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih, 

kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, kakor tudi ne za možnost uporabe ali točnost 

vsebine. Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja: 

 

 da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za katerikoli namen, 

 da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev, 

 da odgovarjajo vašim potrebam, 

 da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih 

tretjih oseb. 

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z  

uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam 

za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali  

izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko 

vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšne drugo pravno podlago, ne glede 

na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev 

naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. 

Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh 

ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način, 

ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da 

nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi, 

katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo 

neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki 

omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in 

sodelujejo v sodobni informacijski družbi. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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