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Predgovor 

Današnjo je  družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske 

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

smislu, znanja in sposobnosti ljudi na področju IT-ja. In čeprav se ta 

odvisnost povečuje iz dneva v dan,  človekova pravica do 

izobraževanja in informacij ni razširjena na področju IT. Pojavili so se 

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

oddaljuje od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. 

Danes, biti računalniško nepismena oseba pomeni biti oseba brez 

možnosti sodelovanja v sodobni družbi, oseba brez priložnosti 

navkljub priznani nujnosti in  koristnosti vključujoče informacijske 

pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in 

ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s težkim 

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 skripta skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh 

ITdesk.info predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji 

človekovih pravic do izobraževanja in informacij na IT področju. 

Upamo, da Vam bo to izobraževanje pomagalo pri obvladovanju 

osnovnih računalniških znanj in s tem upamo, želimo, da naučite čim 

več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe. 

Iskreno Vaši, 

 

Iskreno Vaši, 

 

ITdesk.info team 
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POJMI IN IZRAZI POVEZANI Z BRSKANJEM PO SPLETU: 

 Internet - zbirka več milijonov računalnikov po vsem svetu povezanih  na omrežje za 

izmenjavo podatkov med uporabniki / cami  

 WWW - World Wide Web - ena od storitev na internetu s pomočjo katere iščemo po 

spletnem mestu / spletni strani  (skupina HTML dokumentov  povezanih s hiperpovezavami)  

 HTTP – Hypertekst Transfer Protokol - protokol (pravila), ki omogoča prenos informacij, ki se 

nahajajo  na spletu 

 URL – Uniform Resource Laocator – spletni naslov določenega objekta (spletne strani, slike, 

Word ali .PDF dokument) objavljenega na spletu  

 FTP – File Transfer Protocol - način prenosa podatkov iz enega računalnika na drugega prek 

interneta 

 Hiperpovezava, poveznica, link (Hyperlink) - del besedila ali grafike na spletnem mestu, ob 

pritisku kazalca miške na povezavo, nas odvede na: 

o drugi del znotraj iste spletne strani ali  

o drugo spletno stran 

 Sestava spletnega naslova, npr.: http://www.google.si/ 

o http: - protokol (pravila prenosa) 

o www – vrsta storitve, spletna stran je na spletu 

o google – ime gostitelja oz. računalnika ( v bistvu IP-naslov ali domensko ime (DNS)) 

o .si – vrhnja domena 

 Domena: - elektronska identifikacija na spletu 

o komercialne (.com, .net, .org, .biz) 

o mednarodne (.hr, .si, .it, de…) 

o nekomercialne (.edu, .mil, .gov) 

 Spletni brskalnik (Internet brskalnik) 

o softver (program), ki omogoča ogled spletnih strani 

o najbolj razširjeni: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer … 

 Iskalniki 

o vsebujejo kategorizacijo vsebin mnogih spletnih strani  

o vnesemo željeni pojem, iskalnik poišče na spletu in prikaže rezultate iskanja (spletne strani, 

slike , dokumente), ki so najprimernejši za iskani pojem  

o www.google.com , www.najdi.si , www.yahoo.com, www.bing.com 

 Piškotek (cookie) - je besedilna datoteka, katero spletna stran shrani na naš računalnik zaradi 

lažje komunikacije med uporabnikom in stranjo 

 Predpomnilnik ali medpomnilnik (cache) - mapa na trdem disku v kateri so shranjeni vsi 

predmeti, katere  smo obiskali na spletu 

o omogoča: hitro odpiranja strani naslednjič  in branje strani offline ( ko nismo povezani z 

internetom)   

 Ponudnik internetnih storitev (Internet Service Provider – ISP) – podjetje ali organizacija, ki 

zagotavlja dostop do interneta za svoje uporabnike; npr. T-Com, Carnet 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sl.wikipedia.org/wiki/WWW
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
http://sl.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://sl.wikipedia.org/wiki/URL
http://sl.wikipedia.org/wiki/FTP
http://hr.wikipedia.org/wiki/Poveznica
http://www.google.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/IP
http://sl.wikipedia.org/wiki/DNS
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletni_brskalnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Softver
http://mozilla.si/
http://www.opera.com/
http://windows.microsoft.com/sl-SI/internet-explorer/products/ie/home
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletni_iskalnik
http://www.google.com/
http://www.najdi.si/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
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 Resnično preproste objave (Really Simple Syndication – RSS) – olajšana možnost prenosa 

neke informacije (novice, vnos v blog, itd.) objavljene na spletni strani na standardiziran 

način (ponavadi: naslov, stavek ali dva članka ter povezava na stran, kjer je celoten članek).  

Z RSS naročnino na različnih spletnih straneh, so uporabniki obveščeni o novostih, ne da bi 

obiskali te spletne strani 

 Podcast - digitalne datoteke, ki vsebuje avdio ali video vsebino  

 

 

VARNOST 

 dostop do nekaterih spletnih strani je možen samo določenim uporabnikom, ki imajo 

zahtevano uporabniško ime in geslo 

 oznake varnega spletnega mesta: spletni naslov  se začne s „https“,  simbol ključavnice je v 

naslovni vrstici  

 digitalna potrdila - pretvarja naš podatek v šifro, kako bi ga zaštitil pred zlorabo (npr. Št. 

kreditne kartice) 

 enkripcija (šifriranje) - zaščita elektronske pošte, da jo lahko prejemajo in berejo le 

prejemniki, za ostale je neberljiv  

 zlonamerni program (malware): računalniški virusi, črvi, trojanci,  vohunski programi 

(spyware) 

 spyware - vohunski program, ki se namesti na računalnik preko Interneta in pošilje naše 

podatke avtorju 

o potrebno je imeti nameščen anti-spyware program; npr.: Ad-Aware;  Spybot Search & 

Destroy  

 zaradi nevarnosti prenosa datotek s spleta, se preporoča: 

o izmenjava datotek samo zaupanja vrednimi posamezniki 

o koristiti ažurirani/posodobljen protivirusni program za zaščito računalnika 

o ne odpirati priloge/priponke elektronske pošte neznanih pošiljateljev 

 nevarnosti pri razkrivanju osebnih podatkov na spletu: 

o z razkrivanjem e-mail naslova izpostavljeni smo kasnejšem dobivanju spam-a (neželjena 

elektronska pošta) 

o mogoča je kraja številke kreditne kartice katero uporabljamo za nakup preko Interneta 

 nevarnosti povezane z online aktivnostmi so: nenamerno odkrivanje osebnih podatkov, 

grožnje ali nadlegovanje, napadi grabežljivcev 

 Programi, ki omogočajo starševski nadzor (parental control) v smislu: 

o spremljanje obiskanih spletnih strani,  

o omejitve za brskanje po spletu,  

o omejitve računalniških iger,  

o časovne omejitve za uporabe računalnika 

 požarni zid (Firewall) 

o program, ki nadzira in ščiti vhode (vrata) v računalnik,  dovoljuje samo pooblaščene 

poskuse vstopa v računalnik 

o operacijski sistem Windows XP z nadgradnjo požarnega zidu  

 

 

http://www.rtvslo.si/strani/rss-novice/316
http://www.rtvslo.si/podcast
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kriptografija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_virus
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_%C4%8Drv
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trojanski_konj_(ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Protivirusni_program
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronska_po%C5%A1ta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spam
http://www.safe.si/
http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows-vista/Protecting-your-kids-with-Family-Safety
http://sl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEarni_zid
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UPORABA  BRSKALNIKA (Internet Explorer 8) 

 

 v meniju Start so nameščeni navedeni brskalniki, za začetek pritisnemo z levim gumbom 

miške na ikono programa 

 odpre se v oknu s sledečimi elementi: 

1. Kontrolni gumbi med okni – minimiziranje, maksimiziranje, zapiranje okna 

2. Nazivna vrstica – ime spletne strani ter ime programa 

3. Meniji 

o Datoteka / File 
o Uredi / Edit 

o Pogled / View  
o Zaznamki / Favorites 

o Orodje / Tools 
o Pomoč / Help 

4. Naslovna vrstica (vrstica za vpis spletnega naslova) 

5. Ukazna vrstica / Command bar 

o nekateri ukazi so skriti, zraven imajo puščico za odpiranje več možnosti 

o zatemnjene ukaze trenutno ni mogoče izvajati 

o ukazi z zaporedjem treh točk imajo  nadaljne ukaze  

6. Navigacijska vrstica (drsnik) 

7. Vrstica stanja - prikazuje postotek nalaganja spletne strani 

 
 aktiviranje hiperpovezave 

o kadar kazalec miške (kurzor, puščica) spremeni obliko v ročico, se nahajamo z kazalcem 

miške (kurzorjem) nad hiperpovezavo 

o s pritiskom levega gumba miške na hiperpovezavo, nas odvede na drugo mesto na isti 

strani ali na drugo spletno stran 

o hiperpovezave so poudarjene, naglašene,  da izstopajo od ostale vsebine; ponavadi so 

podčrtane, podebljane ali obarvane, prav tako so lahko besedilo in slike 

 prehod na prejšnjo in naslednjo stran  

o s pomočjo gumba Back (nazaj) in Forward (naprej), se premikamo po straneh, katere smo 

že odpirali v tem istem oknu 
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 ustavljanje nadaljnega nalaganja spletne strani 

o pritisnemo z levim gumbom miške na ukaz Zaustavi (Stop)  

 osvježevanje spletne strani 

o s pritiskom na levi gumb miške na ukaz Osveži (Refresh)  

 pomoč (Help)   - pojasnila v zvezi spletnega brskalnika 

 ogled spletne strani v novem oknu: desni klik z miško na hiperpovezavo ter v priročnem 

meniju  izberemo Odpri v novem oknu / Open in new window 

 

 
 

 prikazovanje spletne strani v novem zavihku (tab): desni klik z miško na hiperpovezavo ter v 

priročnem meniju izberemo Odpri v novem zavihku / Open in new tab 

 hiter način za iskanje že obiskanih spletnih strani  

o v naslovni vrstici pritisnemo z levi gumbom miške na puščico navzdol ali  

o gumb Zgodovina (History) nam odpira pregled spletnih naslovov strani, katere smo obiskali 

 brisanje seznama obiskanih spletnih strani: 

1. pritisnemo z levim gumbom miške na puščico navzdol in se nahaja zraven gumba 

Varnost / Safety  

2. izberemo ukaz Izbriši zgodovino brskanja / Delete browsing history,  

3. označimo kaj vse želimo brisati in izberemo gumb Obriši /Delete 

 prikazovanje in skrivanje orodne vrstice: v menijski vrstici odpremo meni Pogled / View ter 

postavimo kazalec miške na opcijo Orodna vrstica / Toolbars in v meniju, ki se pojavi, 

označimo vrstice za katere želimo da so vidne   

 prikazovanje in skrivanje slik na spletnih straneh:  

1. pritisnemo z levim gumbom miške na puščico navzdol in se nahaja zraven gumba 

Orodja / Tools  

2. izberemo opcijo Internetne možnosti;  izberemo gumb Napredno / Advanced,  

3. v meniju, ki se pojavi, v Multimedijskem delu, počistimo/izključimo opcijo Prikaži 

Slike / Show Picture 
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Priljubljene/ Favorites 

 strani katere pogosto obiskujemo lahko 

zaznamujemo in organiziramo v mapo, kako jih 

ne bi znova vpisovali  

 zaznamovanje strani: 

o na meniju Priljubljene/ Favorites izberemo 

opcijo Dodaj v priljubljene/ Add to Favorites 

in izberemo gumb Dodaj / Add 

o prikazovanje zaznamovane strani: z levim gumbom miške pritisnemo na gumb 

Priljubljene/Favorites in izberemo stran 

 odstranitev zaznamka s strani – pritisnemo desni gumb miške na zaznamek v mapi 

Priljubljene/ Favorites in v priročnem meniju izberemo ukaz Obriši / Delete 

 ustvarjanje map za zaznamovane strani 

o zaželeno je strani organizirati v 

tematske mape, kako bi kasneje hitreje 

našli iskano stran  

o v meniju Priljubljene /Favorites 

izberemo ukaz Organiziraj priljubljene / 

Organize Favorites; v pogovornem 

oknu, ki se pojavi izberemo gumb Nova 

mapa / New Folder, vnesemo ime s 

pomočjo tipkovnice in pritisnemo tipko 

Enter 

 

 

 dodajanje zaznamovanih strani v mape 

o povleci-spusti metoda (drag and drop): pritisnemo in zadržimo levi gumb miške na 

zaznamovani strani, povlečemo kazalec miške na želeno mapo ters pustimo gumb miške – 

zaznamovana stran je prestavljena v mapo 

 brisanje map z zaznamovanimi stranmi 

o v meniju Priljubljene /Favorites izberemo ukaz Organiziraj priljubljene / Organize Favorites; 

na kartici, ki se pojavi označimo mapo katero želimo in izberemo gumb Obriši / Delete 

 

 

Domača stran (Home Page) = prva stran, katero spletni brskalnik naloži ob zagonu 

o nastavitev domače strani: poleg gumba za 

zagon stran, kliknemo na levi gumb miške na 

puščico navzdol in izberemo Dodaj ali 

spremeni domačo stran / Add or change home 

page  
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o drugi način nastavljanja domače  strani: 

v meniju Orodja izberemo opcijo Možnosti 

Interneta / Internet Options  

• na zavihku – Splošno, v polje 

zraven Home page – vnesemo naslov > Apply > OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABA  SPLETA 

 

Izpolnjevanju obrazcev na internetu 

 med polji za vnos besedila se premikamo s pritiskom leve gumbe miške v polje za unos ali s 

tipko Tab 

 na koncu potrdimo vnešeno s pritiskom na gumb Potrditev ali Submit 

 

Iskanje po spletu z uporabo iskalnika 

 vpišemo iskani pojem, iskalnik nam prikaže strani za iskani pojem  

 priljubljeni iskalniki: 

o Google http://www.google.si 

o Yahoo http://www.yahoo.com 

o Bing http://www.bing.com 

o MSN http://www.msn.com 

 vnos izraza v iskalnik 

o v kolikor je izraz sestavljen iz večih besed, je pomembno kako ga vpišemo: 

• Bela hiša – zasebno/ločeno iskanje besede 

• “ Bela hiša” – iskanje celega stavka 

o za boljšo kvaliteto iskanja, je bolje vpisati manj besed, vendar tiste , ki opisujejo kaj želimo 

najti 

 za podrobnejše iskanje, imamo možnost naprednega iskanja / Advanced search: 

po točnem izrazu, izključevanje določenih besed, po datumu, po obliki datoteke, itd. 

http://www.google.si/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.msn.com/
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 omogočeno je tudi iskanje večjih spletnih domen,n pr. spletna enciklopedija (npr. Wikipedia) 

ter slovar (npr. Spletni slovar) 

 

 

IZHODNI PODATKI SPLETA 

 

 kopiranje besedila, slik, URL-a s spletnih strani v dokument 

1. označimo želeno besedilo ali sliko 

2. pritisnemo desnigumb miške nad označenim inv priročnem meniju izberemo ukaz 

Kopiraj / Copy 

3. zaženemo program v katerem želimo namestiti kopijo (npr. Microsoft Paint, 

OpenOffice Writer, Microsoft Word) 

4. pritisnemo desni gumb miške in v priročnem meniju izberemo ukaz Prilepi /Paste 

 shranjevanje spletne strani na računalnik 

o File > Save as >vpišemo ime >izberemo tip programa v katerem želimo, da se shrani (.html 

za popoln videz spletne strani, .txt shranimo samo besedilo) 

 prenos datotek s spletnih strani na računalnik 

o pritisnemo z desnim gumbom miške na hiperpovezavo (grafika, besedilo, video…) ter v 

priročnem meniju izberemo ukaz Save target as 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Posebno:Iskanje
http://sl.pons.eu/
http://sl.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://sl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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Priprava in tiskanje 

 predogled tiskanja: v meniju File 

izberemo opcijo Print Preview 

 nastavitve tiskanja spremenimo tako, da 

vmeniju Datoteka / File izberemo opciju 

Priprava strani / Page Setup 

o spremembe  velikosti papirja/ Size 

o usmeritev papirja: 

• pokončno (Portrait) 

• ležeče (Landscape) 

o sprememba margin/robov: v polja 

vnesemo vrednosti za levi, desni, 

zgornji in spodnji rob/ margino 

 

 

 

 izbira podrobnih nastavitev tiskanja: v meniju Datoteka / File izberemo opciju Natisni / Print 

 

 

 

 

 

 

 

o Tiskanje vseh strani ali samo nekaj / 

Page range 

o Število kopij/ Number of copies 
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Elektronska komunikacija 

 

 storitev kratkih sporočil (Short Messages Service - SMS) je storitev pošiljanje besedilnih 

sporočil do 160 znakov 

 na internetu obstajajo storitve, katere lahko uporabljamo in nam omogočajo komunikacijo v 

realnem času, možnost, da vidimo kdo je vse na spletu (online), nizki stroški, možnost za 

prenos datotek: 

o takojšnje sporočanje (Instant Messaging – IM) - Google Talk, Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger 

o zvočna komunikacija preko Interneta (Voice over Internet Protocol –VoIP) - omogoča 

prenos glasovnih komunikacij prek internetnega omrežja, v večini primerov omogoča 

brezplačne klice iz računalnika na računalnik in cenejše telefonske pogovore iz računalnika 

na mobilne telefone in v fiksno telefonsko linijo  

 

Virtualne (online) skupnosti 

 Družabne/socialne spletne skupnosti (social networking websites): Facebook, Bebo,Twitter; 

G+, MySpace, LinkedIn, Nexopia, Hi5,Tagged, XING, Orkut itd. 

 Internet forumi – siol.net,mladi.net, racunalniske-novice itd. 

 mrežne računalniške igre (multiplayer games): Anarchy Online, Guild Wars, World of 

Warcraft itd. 

 klepetalnice (chat rooms)  

 

Elektronska pošta (e-mail) 

 pošiljanje besedilnih sporočil s katerimi lahko pošljemo dokumente katerega koli programa, 

razen izvršnih programov (končnica .exe) 

 struktura e-mail naslova: ime na katerega je naslovljena pošta, znak @ in ime računalnika na 

spletu, na katerem bo pošta dostavljena prejemniku npr.:  ivan.majc@gmail.com , 

c3po@email.si 

 prednost sistema, ki temelji na elektronski pošti: hitrost dostave, nizki stroški, prilagodljivost  

uporabe poštnega predala na spletnem mestu  

 pravila o spodobnosti na internetu (bonton/netiquette): uporaba natančne in kratke zadeve 

sporočila, kratkost v odgovoru, preverjanje črkovanja in slovnice  

 z razkrivanjem svojega mail naslova na spletu se izpostavljamo možnosti prejemanja 

neželene pošte (spam)  

 pri odpiranju sporočil ali prilog od neznanih pošiljateljev, se izpostavljamo nevarnosti okužbe 

računalnika z virusem, potrebno je imeti nameščeno protivirusno programsko opremo 

 ribolov (phishing) – goljufija v kateri se na ponarejeni spletni strani zahteva vnos zaupnih 

podatkov (številka kreditne kartice, uporabniški podatki, gesla itd.): npr.: identična kopija 

strani neke znane banke 

 digitalni podpis – zagotavlja, da sporočilo ni bilo spremenjeno na poti od pošiljatelja do 

prejemnika ter zagotavlja identiteto pošiljatelja 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/SMS
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEabna_programska_oprema#Takoj.C5.A1nje_sporo.C4.8Danje
http://www.google.com/talk/
http://www.skype.com/intl/en/
http://windows.microsoft.com/sl-SI/messenger/home
http://windows.microsoft.com/sl-SI/messenger/home
http://messenger.yahoo.com/
http://sl.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://sl.wikipedia.org/wiki/Virtualna_skupnost
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
http://hr-hr.facebook.com/
http://www.bebo.com/
http://twitter.com/
https://www.gplus.com/
http://www.myspace.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.nexopia.com/
http://www.hi5.com/
http://www.tagged.com/
http://www.xing.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://forumi.siol.net/
http://www.mladi.net/forum/
http://www.racunalniske-novice.com/forum/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Videoigra
http://www.anarchy-online.com/wsp/anarchy/frontend.cgi?func=frontend.show&template=main
http://www.guildwars.com/
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronska_po%C5%A1ta
mailto:ivan.majc@gmail.com
mailto:c3po@email.si
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Uporaba elektronske pošte (Microsoft Outlook) 

 program zaženemo z dvoklikom na ikono  

 

 standardni elementi okna: naslovna vrstica, menijska vrstica, orodna vrstica, vrstica stanja 

 

Mape 

 uporabljajo za shranjevanje in organiziranje predmetov  

 ustvarjanje nove mape: v zavihku Datoteka /File izberemo opcijo Novo / New, zatem Mapa / 

Folder; vpišemo ime in določimo kaj bo vsebovala; na koncu pritisnemo gumb OK 

 mape premikamo, brišemo, kopiramo, preimenujemo : z desnim klikom gumba miške na 

mapo 

 

 

 

Upravljanje  pošte/poštnega predala 

 

Vnos podatkov za pošilanje pošte 

 ustvarjanje novega sporočila: kliknemo v orodje New (v kolikor se nahajamo v Inbox, Outbox, 

Sent items ali Deleted items) 

 potrebno je vnesti e-mail naslov: vnesemo ročno ali izberemo iz imenika s pritiskom na gumb 

Prejme / To - kdo sprejema sporočilo 

 CC (kopija): kopira sporočilo kar je vidno drugim prejemnikom 

 BCC (skrita kopija): kopira sporočilo vendar skrito drugim prejemnikom  
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 Zadeva sporočila (predmet) / Subject – navedemo kratko in jasno o čemu je zadeva (po e-

bontonu) 

 Accounts – v kolikor imamo več računov, izberemo iz katerega pošiljamo sporočilo 

 Insert: možnost za vstaviti prilogo (attachment), slike ali hiperlinka v sporočilo 

 preko sponke lahko hitreje vstavimo datoteke in objekte (items) iz Outlooka 

 velike priloge je priporočljivo komprimirati (stisniti) s programi WinZip ali WinRar  

 

Izgled/videz  pošte 

 pred pošiljanjem sporočila določimo obliko in način urejanja pošte : v zavihku Orodja / Tools 

izberemo Options, zatem Mail Format 

o navadno besedilo / Plain text – brez oblikovanja, hitreje se pošilja in prejema 

o obogateno besedilo /Rich Text – podpira dodatno oblikovanje 

 Signatures – lahko dodamo trajen podpis 

 kartica Spelling – lahko določimo jezik preverjanja v Outlook-u 

 shranitev osnutka e-sporočila: kadar želimo kasneje nadaljevati z oblikovanjem in pošiljanjem 

sporočila, zapremo okno in v okvir , ki se pojavi potrdimo, da želimo shraniti spremembe / 

Save Changes. Sporočilo je tako shranjeno v mapo Osnutki / Drafts  

 

Postopek pošiljanja pošte 

 sporočilo je mogoče poslati z visoko ali nizko prioriteto / low or high priority 

 ko končamo z urejanjem, pritisnemo gumb Pošlji / Send, sporočilo se premesti  v Outbox 

o sporočila iz Outbox-a se pošiljajo samodejno po času, ki je postavljen v meniju 

Orodja/Tools, Options, Mail setup, Send/Recive; ali 

o kadar mi določimo s pritiskom na gumb Send/Receive, gumb v orodni vrstci 

 potem ko je sporočilo poslano, se premesti v Sent Items 

 

Delo z prejeto pošto / upravljanje poštnega predala 

 potem ko pritisnemo na gumb Send/Recive, se pošta iz Outbox-a pošilja na naslove 

prejemnikov, a v Inbox prihaja nova pošta s strežnika 

 neprebrana sporočila so označena s krepkim (bold) tiskom  

 vsa sporočila je mogoče razvrstiti na osnovi več kategorij rastoče in padajoče:  sve poruke 

mogu se sortirati na osnovi nekoliko kategorija ulazno i silazno: levi klik na zaglavje enega od 

stolpcev, vsa sporočila v dani mapi se razvrstijo po tem merilu (naslov, pošiljatelj, čas 

prejema ali pošiljanja)   

 

 

Shranjevanje, premikanje, brisanje sporočil 

 označavanje: s pomočjo tipke Shift, če so sporočila v nizu ali tipke Ctrl, če niso   

 premikanje: povleci-spusti metoda (drag and drop): pritisnemo in zadržimo levi gumb miške 

na določenem sporočilu, povlečemo kazalec miške v želenu mapo ter odpustimo gumb miške 

– sporočilo je premaknjeno v mapo 

 brisanje: označimo sporočilo in pritisnemo tipko Delete 

 shranjevanje sporočila: v zavihku Datoteka /File izberemo ukaz Shrani kot / Save As ter 

vnesemo ime in določimo mesto za shranjevanje sporočila 
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 shranjevanje priloge: dvoklik na prilogo ter izberemo opcijo Shrani / Save (poskrbimo, da je 

sporočilo od znanih ljudi, ker ko odpremo prilogo, povečano je  tveganje okužbe računalnika 

 z virusom!) 

 vračanje izbrisane elektronske pošte:  

o izbrisana sporočila se premeščajo v mapo Izbrisano / Deleted items, sporočila 

vračamo - odpremo mapo Izbrisano / Deleted items, pritisnemo desni gumb miške na 

želeno sporočilo in izberemo opcijo Premakni v mapo / Move to folder 

 praznenje mape Izbrisano: pritisnemo desni gumb miške na mapo Deleted items in v 

priročnem meniju izberemo opcijo „Empty Deleted items folder“ 

 

 

Odgovori, posreduj sporočilo 

 odgovor na sporočilo: gumb Reply – naziv/zadeva sporočila in naziv sprejetega ima predpono 

„Re:“ 

 posreduj sporočilo: gumb Forward, naziv dobi predpono „Fw:“ 

 Outlook samodejno v Odgovor ali Posreduj postavlja besedilo izvirnega sporočila. Izključiti: v 

zavihku Orodja / Tools izberemo Options, zatem E-mail Options ter postavimo opcijo „Do not 

include original message“ 

 pri posredovanju sporočilo zadrži priloge, dokler pri odgovarjanju na sporočilo ne zadrži 

 postavljanje zastavice v sporočilo – Flagging – veže daljne pričakovane ukrepe glede sporočila 

 označavanje sporočila kot neprebrano: pritisnemo z desnim gumbom miške na sporočilo ter 

izberemo orodje  Označi kot neprebrano / Mark as unread 

 prikazovanje, skrivanje orodnih vrstic: na zavihku Pogled / View, v opciji Toolbars se nahajajo 

naštete orodne vrstice, označene so tiste ki so trenutno vidne  

 

 

Dodajanje novega stika: 

 dodajanje stika iz prejete pošte: pritisnemo z desnim gumbom miške na naslov pošiljatelja 

sporočila in v priročnem meniju izberemo Dodaj v Outlook stike / Add to Outlook Contacts 

 vnos novega stika medtem, ko smo v Stikih Outlook-a: dvoklik na prazen prostor, klik levega 

gumba miške na gumb New ali bližnjica na tipkovnici Ctrl + N 
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 s prenosem katere koli postavke, ki vsebuje neke od informacij stika iz drugih map v mapo 

Stiki, se odpira okno za novi vnos z že poznanimi podatki  

 poznejše oblikovanje stika: dvoklik na stik in vnašamo/spreminjamo/brišemo informacije o 

stiku; na koncu pritisnemo gumb Shrani in zapri / Save and close 

 brisanje stika: označimo stik (pritisnemo z levim gumbom miške na stik) in gumb Delete 

 z vrsto pogleda na levi strani lahko določimo način prikaza stikov 

 pošiljanje sporočila stiku: z desnim gumbom miške kliknemo na stik in v priročnem meniju 

izberemo Create new message to contact 

 

Seznam prejemnikov – distribucijski seznam 

 seznam večih stikov enotnih v enem seznamu 

 ustvarjanje novega seznama: na zavihku Datoteka / File izberemo možnost Novo / New in 

zatem Seznam prejemnikov/ Distribution list;  vpišemo naziv seznama in dodamo stike preko 

orodja Select memebers; na koncu pritisnemo gumb Shrani in zapri / Save and close 
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Ta skripta je namenjena učenju gradiv, ki so 

objavljena na naslednjih povezavah: 

 

 

 

* Priročnik: 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_internet_in_elektronska_posta.pdf  

 

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

 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/ 

 

 

* Poskusni izpit: 

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

 

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita: 

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

 

 

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo: 

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

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

 

(za odpiranje povezave znotraj .pdf dokumenta, kliknite z levim gumbom miške na 

zgornjo povezavo. Spletna stran se bo odprla v spletnem brskalniku, nameščenem na 

vašem računalniku). 

 

  

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_internet_in_elektronska_posta.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 osnovalo 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, 

izključno pravico imajo njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni 

znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih 

straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali 

prerazporeditev katerega koli 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, 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 kateri koli 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 kakšno 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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