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• Namestitev aplikacije ZOOM Client na Windows računalnik, stran 2  
• Namestitev aplikacije ZOOM Client na tablico ali  telefon, stran 11 

 
• Prijava/dostop v vebinar s programom ZOOM Client, stran 12 

- prijava s funkcijo [Join], stran 14 
- prijava preko URL linka, stran 18 
 

• Prijava z brskalnikom, priporočen Google Chrome, stran  22 
( Samo za izjemne primere, morda ne omogoča polne funcionalnosti!) 

Vsebina: 

Za polni dostop do vebinarjev Center-Garabovoi vam proporočamo, 
da si še pred začetkom dogodka namestite aplikacijo ZOOM Client. 
 
Aplikacijo je potrebno namestiti samo enkrat. 

Navodila so sestavljena za brskalnik Google Chrome. 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client na računalnik 
z operacijskim sistemom Windows 



Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 

Klikni na ikono za MyProfile Link za sistem Windows 
odprite v brskalniku Google 
Chrome ali kopirajte v URL 
vrstico brskalnika in 
potrdite. 

1 

3 

URL naslov do  inštalacijskega programa: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


Izberite mesto na katerega 
želite, da se shrani 
inštalacijski program in 
potrite z SAVE (Shrani). 
 
V kolikor tega okna ne 
vidite je verjetno Chrome 
nastavljen tako, da shrani 
vse v mapo Downloads 
(Prenosi). 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 



Kliknite na okno ZoomInstaller.exe 
 
V kolikor tega okna ne vidite, zaženite ta program iz  
mape v katero ste ga shranili v prejšnjem koraku. 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 



Sledite navodilom za namestitev. Če vas operacijski 
sistem Windows sprašuje za dovoljenje za 
namestitev to potrdite. 
 
Po uspešni namestitvi se pojavi spodnje okno. 

5 
V primeru  za 
Windows 7 kliknite 
RUN, za druge 
operacijske sisteme 
je podobno. 
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Kliknite na gumb [Sign In] za 
prijavo v ZOOM aplikacijo 
(To še ni prijava v vebinar!) 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 



6 
V kolikor imate Google 
račun se enostavno 
prijavite s klikom na 
gumb Sign In with 
Google. 
Lahko se prijavite tudi  
z Facebook računom. 

V kolikor nimate 
Googlovega računa ali 
se želite prijaviti z 
drugim mailom se 
registrirate s klikom na 
Sign Up Free. 

V koikor želite biti 
stalno prijavljeni v 
applikacijo Zoom z 
istim imenom  kliknite 
na okenček poleg  
[Keep me signed in]. 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 



6a 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 

V kolikor  ste že bili 
prijavljeni z enim od 
Googlovig računov 
izberite račun. Po izbiri 
ste takoj v osnovnem 
oknu programa Zoom. 

V kolikor še niste bili prijavljeni z 
Googlovim računom vpišite email 
naslov svojega Google računa. 

6b 

Potrdite  s klikom na gumb [Next]. 

6c 

7 8 9 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 

Vpišite geslo in potrdite z [Next] 

6d 

Vpišite svoje rojstne podatke in pritisnite 
[Continue] 

6e 

Kliknite na [Create Account] 6e 



Namestitev aplikacije ZOOM Client 
za operacijski sistem Windows 

Potrdite, da naj si 
sistem zapomni izbiro 

7 

Kliknite na Open link 

8 

9 

Odpre se okno aplikacije 
ZOOM Client, postopek 
namestitve  je končan. 

10 
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Namestitev aplikacije ZOOM Client za  tablice in 
telefone z operacijskim sistemom Android ali IOS 

V vebinar se  lahko prijavite tudi z uporabo tablice ali pametnega telefona. 
Aplikacijo si lahko naložite iz Google Play (za Android) ali App Store (za IOS) 
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Prijava/vstop v vebinar 
 

Identifikacijska številka, geslo in link za vstop 



Prijava/vstop v vebinar 

13 

V vebinar lahko vstopite, ko vam organizator pošlje identifikacijsko številko in geslo 
ali link za distop oziroma oboje.  
Spodaj je primer elektronskega sporočila. 

Identifikacijska številka vebinarja. 

Geslo za vstop v vebinarja. 

Link za dostop do vebinarja 

10 

Vse ID številke, gesla in linki so samo primeri. Glejte podatke, ki ste 
jih dejansko prejeli od organizatorja !  
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Vstop v vebinar neposredno iz ZOOM Client s funkcijo [Join] 
(Preko računalnika, tablice ali pametnega telefona) 



Prijava/vstop v vebinar 
Neposredno iz ZOOM Client s funkcijo [Join] 

15 

Na računalniku (ali tablici ali telefonu) odprete 
aplikacijo ZOOM in kliknete na ikono [Join] 

Če v predhodnih korakih niste 
potrdili, da ste stalno prijavljeni 
se morate prej prijaviti. 
(Glejte korak 6 na strani 7). 6 

10 
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Identifikacijska številka vebinarja 

11 

Po vnosu ID številke kliknite na 
gumb [Join] 

12 

Prijava/vstop v vebinar 
Neposredno iz ZOOM Client s funkcijo [Join] 

Vse ID številke, gesla in linki so samo primeri. Glejte podatke, ki ste 
jih dejansko prejeli od organizatorja !  
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Geslo 

Prijava/vstop v vebinar 
Neposredno iz ZOOM Client s funkcijo [Join] 

13 

Kliknite na gumb 
[Join Meeting} 

14 

V kolikor se vebinar še ni začel 
se odpre vstopno okno  z 
datumom in uro pričetka ter 
naslovom vebinarja 

15 

Vse ID številke, gesla in linki so samo primeri. Glejte podatke, ki ste 
jih dejansko prejeli od organizatorja !  
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Vstop v vebinar z uporabo URL linka 
  

Deluje samo na  računalniku.  
Pri  tablici in telefonu je potrebno vstopiti preko funkcije 

[ Join  ]. 
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Vstop v vebinar z uporabo URL linka 

Pojdite na prejeto elektronsko 
sporočilo in kliknite na link ali ga 
skopirajte v URL vrstico brkalnika. 
Odpre se prijavna stran. 

Če se prvič prijavljate  v vebinar z aplikacijo ZOOM Client  jo najprej oprite. 
V nasprotnem primeru vas bo sistem zopet spraševal za namestitev!  

16 

17 

Vse ID številke, gesla in linki so samo primeri. Glejte podatke, ki ste jih dejansko prejeli od organizatorja !  
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Vstop v vebinar z uporabo URL linka 

V okencu potrdite,  da se link 
vedno odpre z aplikacijo 
ZOOM Client. 

18 

Kliknite na gumb [Open URL 
Zoom Launcher] 

19 
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Vstop v vebinar z uporabo URL linka 

Če ste sledili vsem navodilom vas bo  klik na URL link vedno pripeljal neposredno in 
brez dodatnih klikov do vebinarja in je omogočen tudi neposreden klik na gumb 
[Launch Meeting] 

Se vidimo na vebinarjih! 
Team Center-Grabovoi 

V kolikor se vebinar še ni začel se odpre vstopno okno  z 
datumom in uro pričetka ter naslovom vebinarja 
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Vstop v vebinar  preko spletnega brskalnika brez uporabe 
aplikacije ZOOM Client 

   
To je pomožna rešitev, ki ni vedno omogočena ter morda ne 

bo imela polne funcialnosti. 
Priporočen je brskalnik Google Chrome. 
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Vstop v vebinar preko brskalnika brez aplikacije ZOOM Client 

Kliknite na Download Now in prekinite 
prenos z Cancel 

21 

20 

22 

Kliknite na 
Join from your browser 

Uporaba brskalnika za dostop do vebinarja namesto z aplikacijo ZOOM je 
nadomestna rešitev, ki ni vedno na voljo ter morda ne bo omogočala vseh 
funkcionalnosti! 
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Vstop v vebinar preko brskalnika brez aplikacije ZOOM Client 

Vpišite svoje ime 

V okencu potrdite, 
da niste robot 

Kliknite na gumb 
[Join] 

23 
Odgovoritre na vprašanja 

25 

24 
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Vstop v vebinar preko brskalnika brez aplikacije ZOOM Client 

26 Potrdite, da se 
strinjate s pogoji 

V kolikor se vebinar še ni začel se odpre vstopno okno  z 
datumom in uro pričetka ter naslovom vebinarja 

27 


