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Zoom 
Navodilo za pridružitev Zoom sestanku - TELEFON.
Aplikacija mora biti predhodno nameščena.

Slavko Zupanc, IPIS računalniška usposabljanja
ipis.predavatelj@gmail.com (e-poštni naslov za učenje)

www.ipis.si tel.: 04 204 74 40    e-pošta: ipis@ipis.si
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Avtorske pravice © 
IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o. 1992 - 2020 
Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic je prepovedano 
reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga 
uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu 
ali postopku, vključno s fotokopiranjem, snemanjem, tiskanjem, 
shranjevanjem v elektronski obliki ali s katerim koli sistemom za 
pridobivanje shranjenih podatkov.

2

1

2



Zoom - Pridruži se - Aplikacija na telefonu December 2020

IPIS računalniška usposabljanja 2

© IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA© IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

Zoom
Navodilo za pridružitev Zoom sestanku - TELEFON
Aplikacija mora biti predhodno nameščena.
Udeleženci - prijava ni potrebna in ne potrebujejo Zoom računa.

Slavko Zupanc, IPIS računalniška usposabljanja

© IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

ipis.predavatelj@gmail.com – Vabilo na sestanek (srečanje)
Vabilo na Zoom sestanek(srečanje) - Please join Zoom meeting

• Zoom sestanku se pridružimo 
tako, da uporabimo povezavo 

• Zoom  Sestanku se lahko 
pridružimo tudi z uporabo 
posebne kode (Meeting ID) in 
gesla (Passcode).

• Kliknemo na povezavo in za 
pridružitev Zoom sestanku 
uporabimo aplikacijo na 
telefonu (mobilni napravi).
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Zoom aplikacija – TELEFON (Android) - Pridružitev Zoom sestanku (Join Audio) - Kliknemo na povezavo v e-pošti (na telefonu) 
in uporabimo Odpiranje z aplikacijo Zoom (npr. SAMO TOKRAT; če uporabimo VEDNO, prihodnjič tega vprašanja ne bo več) –
Aplikacija Zoom se odpre in za pridružitev z avdio uporabimo Join Audio/ Call Over Internet – Počakamo, da nas gostitelj 
sprejme (Please wait ...) – Ko nas gostitelj sprejme vključimo mikrofon (Unmute), kamero (Start Video; če ni vključeno).
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Orodna vrstica z ukazi se prikaže, 
ko se dotaknemo zasona.

© IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

Zoom aplikacija a telefonu (mobilne naprave) – Pridruži se
Uporabimo Join a Meeting – Meeting ID - Passcode

• Sestanku se lahko pridružimo (Join a Meeting) tudi, če nismo 
prijavljeni (Sign In).
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Zoom – videokonferenčna platforma
Uvod

Slavko Zupanc, IPIS računalniška usposabljanja
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Zoom 
Uporaba na računalniku Windows (deluje tudi na Mac/ Apple)

• Zoom omogoča 
• videokonference v oblaku,
• preprosta spletna srečanja,
• pošiljanje sporočil v skupini (Messaging),
• souporabo videa, zvoka,
• deljenje zaslona.

• Za uporabo je na računalniku potrebno imeti delujočo strojno opremo (Avdio in Video)
• Vgrajen zvočnik in mikrofon ali slušalke z mikrofonom priključene na računalnik

(če je v prostoru več udeležencev, so slušalke z mikrofonom nujne, sicer pride do motenj)
• Kamera (če nimamo kamere, nas drugi udeleženci ne morejo videti).
• Priporočljivo je, da imamo na računalniku nameščeno aplikacijo Zoom.
• Če to ni mogoče se lahko Zoom sestanku pridružimo preko spletne strani (Web).
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Zoom - Računalnik - operacijski sistem Windows 
Pridruži se (Join In) – možnosti? - Aplikacija DA/NE? – Registracija DA/NE? –

• Zoom sestanku se običajno pridružimo preko aplikacije Zoom, ki jo 
predhodno namestimo na računalnik.

• Če nimamo nameščene aplikacije Zoom se lahko pridružimo preko 
spletnega brskalnika (WEB, ne deluje popolnoma enako, kot če je 
nameščena aplikacija Zoom; nekaj funkcionalnosti manjka; npr. vidimo 
le eno osebo in sicer tisto, ki trenutno govori; ne deluje oddaljen 
dostop/ Remote Control …)

• Zoom sestanku se običajno lahko pridružimo (Join a Meeting) tudi, če 
nismo prijavljeni (Sign In) in  nimamo Zoom računa.

• Zoom račun je potreben, če želimo biti gostitelj (Host) Zoom 
sestankov.

• Zoom račun je potreben, če gostitelj (Host) dovoli udeležbo samo 
udeležencem, ki imajo Zoom račun (npr. zaradi preverjanja pristnosti).
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Zoom (Telefon/ Mobilne naprave) – Google Play (Android)
Pridruži se (Join a Meeting) - Aplikacija DA/NE? – Registracija DA/NE? 

• Preden se lahko pridružimo sestanku (npr. prejeli smo povabilo 
je potrebno nekaj aktivnosti

• Zoom Cloud Meetings aplikacijo je potrebno namestiti.
• Sestanku se lahko pridružimo (Join a Meeting) tudi, če nismo 

prijavljeni (Sign In).
• Osnovne nastavitve sestanka (Zobnik) lahko spremenite brez 

prijave.
• Če želimo uporabljati vse funkcionalnosti programa Zoom je 

potreben Zoom račun/ Registracija (Sign Up) in Prijava (Sign In).
• Če Zoom račun že imamo, se samo prijavimo (Sign In), če želimo 

uporabljati vse funkcionalnosti (npr. sklicati nov sestanek).
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Zoom (Telefon/ Mobilne naprave) – App Store (iOS/ Apple)
Registracija DA/NE? – Aplikacija DA/NE? – Pridruži se (Join In) – možnosti?

• Preden se lahko pridružimo sestanku (npr. prejeli smo povabilo 
je potrebno nekaj aktivnosti

• Zoom Cloud Meetings aplikacijo je potrebno namestiti.
• Sestanku se lahko pridružimo (Join a Meeting) tudi, če nismo 

prijavljeni (Sign In).
• Osnovne nastavitve sestanka (Zobnik) lahko spremenite brez 

prijave.
• Če želimo uporabljati vse funkcionalnosti programa Zoom je 

potreben Zoom račun/ Registracija (Sign Up) in Prijava (Sign In).
• Če Zoom račun že imamo, se samo prijavimo (Sign In), če želimo 

uporabljati vse funkcionalnosti (npr. sklicati nov sestanek).
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Zoom sestanki (Zoom Meetings) – Brezplačno ali plačljivo? (Choose a plan)
Cene (na leto/ Billed Annually) https://zoom.us/pricing
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Zoom 
Učenje na daljavo
Kaj je potrebno pripraviti pred pričetkom?

Slavko Zupanc, IPIS računalniška usposabljanja
ipis.predavatelj@gmail.com (e-poštni naslov za učenje)

© IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA

Pred pričetkom usposabljanja uredite vse, kar je opisano v nadaljevanju,
da se boste lahko uspešno pridružili Zoom sestanku (učenju na daljavo).

• Potrebujemo računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows in delujočo avdio in video opremo.
• Potrebna oprema na računalniku: zvočnik, mikrofon in kamera (lahko tudi slušalke z mikrofonom).
• Na računalnik pred prvim srečanjem (učenjem na daljavo) namestimo aplikacijo Zoom.
• V prilogi e-pošte je gradivo za usposabljanje (PDF datoteka; lahko natisnete, če imate možnost).
• V gradivu so tudi navodila za namestitev aplikacije Zoom in pridružitev Zoom sestanku.
• Priložena navodila nas podrobno korak za korakom vodijo skozi posamezne postopke.
• Ko imamo nameščeno aplikacijo ZOOM se za vajo pridružimo testnemu Zoom sestanku in obenem naredimo še test 

opreme na računalniku (zvočnik, mikrofon, kamera).
• Priložena navodila pred usposabljanjem podrobno pregledamo, da bo pridruževanje Zoom sestanku potekalo brez 

zapletov.
• Za vajo pridruževanja pred srečanjem uporabimo testni Zoom sestanek – Join Meeting Test (spletna stran: 

https://zoom.us/test )
• Priporočamo, da pridruževanje testnemu Zoom sestanku ponovimo večkrat, da ne bo težav pri pridruževanju našemu 

sestanku (učenju na daljavo).
• Če boste imeli težave z nameščanjem aplikacije Zoom, se Zoom sestanku lahko priključimo tudi preko spletnega brskalnika (npr. Google 

Chrome) a v tem primeru ne delujejo vse funkcionalnosti in lahko pričakujemo težave že pri pridruževanju Zoom sestanku in med delom.
V gradivu je tudi DODATEK (WEB), kjer so opisani postopki za primer, če nimamo nameščene aplikacije ZOOM.
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Ob dogovorjeni uri pričetka usposabljanja prejmemo vabilo.
Navodilo za pridružitev Zoom sestanku (učenje na daljavo)

• Ob dogovorjeni uri pričetka usposabljanja prejmemo elektronsko pošto z vabilom na sestanek 
(ipis.predavatelj@gmail.com ).

• Postopek pričnemo s klikom na povezavo v prejeti e-pošti (vabilo na Zoom sestanek). 
• Pridružimo se Zoom sestanku. Postopek je po korakih opisan v navodilih (glej navodila).
• Počakamo v čakalnici, da nas gostitelj (vodja / Host/ predavatelj) sprejme (Admit).
• Ko nas gostitelj (vodja / Host/ predavatelj) sprejme (Admit), nadaljujemo postopek (glej navodila).
• Ko vas bom videl in slišal in vi mene (predavatelja), ste se uspešno pridružili učenju na daljavo.
• Če se ne boste mogli udeležiti usposabljanja, bi prosil, če mi sporočite po e-pošti.
• Če boste med postopkom pridruževanja Zoom sestanku (učenje na daljavo) imeli „tehnične težave“ z 

računalnikom in opremo, lahko pokličete po telefonu (04 204 74 40, 064 117 440). 
Mogoče bo kakšen nasvet lahko koristil, sicer se nam boste poizkusili pridružiti kasneje.

• Tehničnim težavam med pridruževanjem učenju na daljavo se izognemo z vajo pred pričetkom 
usposabljanja.  Za vajo uporabljamo testni Zoom sestanek – Join Meeting Test (spletna stran: 
https://zoom.us/test ; glej navodila).
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Še nekaj splošnih napotkov o poteku učenja na daljavo

• Med delom bomo uporabljali poleg Zoom-a še e-pošto (GMAIL) in vse potrebne programe, 
oziroma spletne aplikacije, odvisno od vsebine usposabljanja.

• Vse potrebne programe pred pričetkom usposabljanja odpremo, v spletne aplikacije, ki jih 
bomo uporabljali med usposabljanjem se pred pričetkom tudi prijavimo, če je prijava 
potrebna.

• Med učenjem na daljavo praviloma oken, oziroma zavihkov v brskalniku ne zapiramo in se ne 
odjavljamo, da ne izgubljamo časa s ponovnim odpiranjem in prijavljanjem.
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Povezave

• https://zoom.us/
• https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.250969478.1230535501.1605212864-

1668641002.1605212864
• https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
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