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Uvod 
 

Zoom Video Communications je program za oddaljene konferenčne storitve. 

Za uporabo programa Zoom potrebujete računalnik (namizni ali prenosni) s kamero in 

mikrofonom. Prenosni računalniki imajo navadno oba pripomočka vgrajena, za namizne pa 

potrebujete dodatno opremo. Za delovanje vseh funkcij priporočamo, da uporabite brskalnik 

Google Chrome. Zoom lahko uporabljate tudi preko telefona ali tablice. 

1. Registracija in vstop v ZOOM preko računalnika 

Za prvi zagon aplikacije jo je potrebno najprej prenesti na računalnik oziroma tablico, pametni 

telefon.  

1. Pojdite na spletno stran in prenesite aplikacijo: 

https://zoom.us/support/download To storite s klikom na modro ikono 

“Download” pod naslovom “Zoom Client for Meetings”. 

 

Preneseno datoteko nato zaženite in sledite postopku namestitve. 

 

2. Ko boste aplikacijo naložili na računalnik, se bo ob odprtju prikazala naslednja 

vsebina: 

 

Najenostavneje je, da se vanjo prijavite s pomočjo elektronske pošte, če uporabljate Googlov 

mail (»Sign In with Google«). Prijavite se lahko tudi z domeno podjetja (Sign In with SSO) ali z 

računom na družbenem omrežju Facebook (Sign In with Facebook).  

https://zoom.us/support/download
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3. Lahko pa se odločite za ustvarjanje novega računa Kliknite na gumb »Sign up, It's 

free« v skrajnem zgornjem desnem kotu, da se registrirate kot uporabnik. 

 

4. Če se odločite za ustvarjanje novega računa, se vam bo s klikom na to ikono odprla 

spletna stran, kjer bo od vas zahtevan vnos rojstnega datuma. 

 

5. Po vnosu datuma rojstva, izberite »Continue«. Pri naslednjem koraku, bo od vas 

zahtevan vnos e-poštnega naslova. Nato vpišite vaš e-mail.  
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6. Nato kliknite gumb »Sign Up«. 

 

 

7. Za potrditev ustvarjanje računa, morate potrditi vaš e-poštni naslov. 
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8. Po vnosu e-poštnega naslova izberite ikono »Sign Up«. Na vaš e-poštni naslov 

boste nato prejeli sporočilo s spodnjo vsebino.  

 
 

S klikom na modro ikono »Activate Account« ali s kopiranjem povezave v brskalnik boste 

aktivirali vaš račun. Nato sledite navodilom in v okenca vpišite zahtevane podatke. 

 

9. S potrditvijo vašega e-poštnega naslova vas poveže na novo stran, kjer vpišete vaše 

ime in priimek ter si ustvarite geslo za obiskovanje spletnega mesta. Nato kliknite 

gumb »Continue«. 
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2. Prijava za udeležence srečanja-kako se pridružiti pogovoru? 

1. Po naložitvi aplikacije, se srečanju lahko pridružite s klikom na povezavo, ki ste jo prejeli 

od GZS po e-pošti, le-ta vas bo nato usmerila na spletno stran. V kolikor ste že 

uporabljali Zoom, vas bo računalnik vprašal, ali želite odpreti aplikacijo »Zoom 

Meeting«. Tam kliknete na gumb »Open Zoom Meetings«. 

 

 

2. Zoom uporabljate prvič – računalnik vas bo avtomatično vodil do tega, da namestite 

aplikacijo. Glej orodno vrstico za prenos v spodnjem delu ekrana. 

 

3. V kolikor ne želite dostopati preko aplikacije, kliknite »Join from Your Browser«. 

 
4. Srečanju pa se lahko pridružite tudi z vpisom ID srečanja (in gesla). To storite tako, da 

na začetni strani izberete opcijo »Join«.  

 

 
5. Odprlo se bo novo okno: 

Ta možnost se pojavi, če se priključijo na način, kot je v točki 2 (preko app) 
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 V »Enter meeting ID« vpišete Meeting ID, ki ste ga prejeli po e-pošti (npr.: Meeting ID: 680 

376 3825). 

6. V »Enter your name« vpišete vaše ime in priimek. S klikom na »Join« se boste nato 

pridružili srečanju. 

3. Prenos in uporaba aplikacije na telefonu 

Če želite Zoom uporabljati na mobilnem telefonu ali tablici, ga lahko naložite na napravo preko 

spodnje povezave: https://www.zoom.us/download#mobile_app oziroma 

 

1. Prenesite aplikacijo ZOOM na Trgovini Play ali App Store, namestite in odprite 

aplikacijo. 

 

2. Kliknite na »Join a Meeting«. Pridružitev tečaju je možna le v vnaprej določenem 

terminu. Na ta termin zopet odprite aplikacijo in sledite navodilom. 

 

https://www.zoom.us/download#mobile_app
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3. V prvo polje vpišite »Meeting ID« in spodaj svoje ime in priimek. Nato kliknite na gumb 

»Join meeting«. 

 
 

4. Vpišete Passcode v okence »Meeting Passcode« in pritisnete »OK«, če je potrebno in 

program to od vas zahteva). 

 

 
 

5. Za uporabo se morate strinjati s Pogoji poslovanja in zasebnosti. Kliknite »I Agree«.  
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6. Preden se vklopite v učilnico, morate še klikniti na »Join with Video«. 

 
 

7. Za uporabo mikrofona pritisnite »Call via Device Audio« in dovolite snemanje zvoka. 

 

 

Lahko se zgodi, da ne boste dobro slišali govorcev. Preverite nastavitve glasnosti predavanja 

zvokov. 
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4. Testiranje aplikacije pred tečajem 

Pri namiznem računalniku preverite tudi delovanje zvočnika na ikoni zvočnika, ki se nahaja v 

opravilni vrstici programa Windows v desnem spodnjem kotu. 

   

Za delovanje svoje povezave, mikrofona in kamere lahko preverite tudi na testni povezavi 

https://zoom.us/test . 

1. Kliknete na »Join«  

 
 

2. Preverba delovanja zvočnika- Prikaže se okno za test  zvoka. Če ne slišite zvoka, kliknete 

»No« oz. iz spustnega menija (Speaker 3) izberite drug zvočnik. Če slišite zvok, 

pritisnete »Yes«. 

 

 
 

https://zoom.us/test
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3. Preverba delovanja mikrofona- Povejte nekaj na glas in  počakajte. Če ne slišite 

posnetka, izberite iz spustnega seznama mikrofon ali kliknite »No«. Če slišite, kliknite 

»Yes«. 

 

 
 

4. Kliknite »Join with Computer Audio« (pridruži se z računalniškim avdiom). Pridružili se 

boste testnemu tečaju. 

 

5. Potek tečaja 

1. Ko boste prišli v »učilnico«, kliknite na »Join with Video« 

 

 
 

2. Nato kliknite na »Join with Computer Audio« 

 

 
 



Navodila za uporabo programa ZOOM Gasilske zveze Slovenije 

 

11 / 11 

3. Pridružili se boste svojemu tečaju. 

Med tečajem, lahko urejate mikrofon in kamero s pomočjo ikon v spodnjem levem kotu: 

 

V zgornjem primeru je mikrofon vključen in kamera izključena. Če želite to spremeniti, to 

storite s klikom na posamezno ikono. Ko je ikona prečrtana, pomeni, da je ta storitev 

izključena. Za dodatne nastavitve kamere ali mikrofona, kliknite na puščico poleg ikone. 

6. Sodelovanje med predavanji 

1. Postavite vprašanje z dvigom roke »Raise Hand« 

 

 

2. Lahko pa tudi napišete vprašanje v klepet »Chat«. 

 

 

 

3. Sporočite predavatelju, da gre prehitro/prepočasi, izrazite strinjanje/nestrinjanje. 

 

 
 

4. Uredite si pogled srečanja v pomočjo Pogled sestanka oz. kako vidite ostale udeležence, 

si lahko uredite s klikom v zgornjem delu ekrana – »View« in nato izberete pogled, ki vam 

najbolj ustreza. 

 


