
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
December 2008 

 

 

 

 

 

 
Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje;     ID št.: SI57553718;     tel.: +38618938270, fax.: +38618938275; 

TR.R.: 01248-6030714708;     email: lu.kocevje@siol.net;     www.lu-kocevje.si 

 

mailto:lu.kocevje@siol.net
http://www.lu-kocevje.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIROČNIK ZA UČENJE UPORABE INTERNETA 
v okviru projekta »Stari starši in vnuki – G&G« 

 
 
 
 
Avtor priročnika: Peter PIRC, prof. 
 
December 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI 

Prijavitelj projekta: LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 

Konzorcijski partner: LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

Vodja projekta: Lilijana Štefanič 

Koordinatorka projekta: Jožica Pečnik 

Mentor: Peter Pirc 

 



                    Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI                          

Peter Pirc                                                                                                                                      stran 3 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja.«. 

 

KAZALO 

 
KAZALO ................................................................................................................................................... 3 

1. ZGODOVINA RAČUNALNIKOV ......................................................................................................... 4 

2. POZNAVANJE RAČUNALNIKA .......................................................................................................... 6 

2.1. OSNOVNA RAČUNALNIŠKA OPREMA  ( HARDWARE ) ............................................................ 6 

2.1.1. MIKROPROCESOR ............................................................................................................ 6 

2.1.2. RAM ................................................................................................................................. 6 

2.1.3. NOSILCI PODATKOV ........................................................................................................ 7 

2.2. VHODNE ENOTE ...................................................................................................................... 8 

2.3. IZHODNE ENOTE ..................................................................................................................... 9 

3. DELO Z RAČUNALNIKOM ............................................................................................................... 10 

4. ZAČETEK DELA NA RAČUNALNIKU ................................................................................................ 10 

4.1. VKLOP RAČUNALNIKA ........................................................................................................... 10 

4.2. IZKLOP RAČUNALNIKA........................................................................................................... 11 

4.3. IZKLOP RAČUNALNIKA V SILI ................................................................................................. 12 

4.4. TIPKOVNICA .......................................................................................................................... 12 

4.5. MIŠKA .................................................................................................................................... 14 

4.6. ZAGON PROGRAMOV ........................................................................................................... 16 

5. ZGODOVINA  INTRNETA ................................................................................................................ 18 

5.1. KAKO DELUJE INTERNET ........................................................................................................ 19 

5.2. KAJ  POTREBUJETE  ZA  PRIKLOP  NA  INTERNET .................................................................. 20 

6. DESKANJE OZ. »SURFANJE« PO SPLETU, BRSKALNIKI ................................................................... 21 

7. ISKALNIKI ....................................................................................................................................... 24 

7.1. KAKO IŠČEMO Z ISKALNIKI .................................................................................................... 24 

7.2. ODPIRANJE ZADETKOV .......................................................................................................... 25 

7.3. ZAPIRANJE SPLETNIH STRANI ................................................................................................ 26 

7.4. SHRANJEVANJE STRANI MED PRILJUBLJENE ......................................................................... 27 

7.5. ODPIRANJE PRILJUBLJENIH STRANI ...................................................................................... 28 

7.6. NASTAVITEV DOMAČE STRANI.............................................................................................. 29 

8. ELEKTRONSKA POŠTA .................................................................................................................... 31 

8.1. USTVARJANJE E-MAIL NASLOVA ........................................................................................... 32 

8.2. POTEK IZDELAVE E-MAIL NASLOVA ...................................................................................... 32 

8.3. PRIJAVA V POŠTNI PREDAL ................................................................................................... 35 

8.4. ODJAVA IZ POŠTNEGA PREDALA ........................................................................................... 35 

8.5. POŠILJANJE SPOROČIL ........................................................................................................... 36 

8.6. BRANJE SPOROČIL ................................................................................................................. 37 

8.7. BONTON PRI UPORABI ELEKTRONSKE POŠTE ....................................................................... 38 

9. SLOVAR IZRAZOV........................................................................................................................... 39 

 

 

 

 



                    Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI                          

Peter Pirc                                                                                                                                      stran 4 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja.«. 

 

1. ZGODOVINA RAČUNALNIKOV 

 

Računalniki so stari več tisoč let. Zgodovina računalnikov se je 

začela takoj, ko je človek ţelel avtomatizirati računanje. Prva znana 

taka naprava je ABAK, ki so ga izumili na Kitajskem pred več kot 

2500 leti, in velja za prvi pripomoček pri računanju. Danes ga 

pridno uporabljajo učenci začetnih razredov v OŠ, v nekaterih 

nerazvitih delih sveta pa se uporablja še danes.  

 

 

 

Proti koncu šestnajstega stoletja se pojavijo arabske številke in leta 1647 Bleis Pascal izdela 

prvi mehanski stroj, ki je sešteval 8 mestna števila. 

 

Prvo mehansko napravo, ki je v osnovi zelo podobna današnjim računalnikom, je na začetku 

devetnajstega stoletja izdelal angleški študent Charles 

Babbage . Njegov oče je bil lastnik banke in Charles 

je moral vse praznike računati obresti. Vse to ga je 

spodbudilo, da je leta 1822 izdelal stroj na parni 

pogon, s katerim si je olajšal računanje. Račun, za 

katerega je prej potreboval 10 minut, je sedaj 

izračunal v 1 minuti. Uspeh in zanimanje javnosti sta 

ga opogumila, da je svojo zamisel razvijal naprej. Ker 

je pri snovanju stroja lahko uporabil le zobata kolesca, 

vzvode in drogovje, so bile njegove rešitve zelo 

zapletene in prezahtevne za takratni čas.   

 

Osnovna obdelava podatkov ljudskega štetja, ki so ga leta 1880 izvedli v ZDA, je trajala 7 let 

in pol. Herman Hollerith je zato predlagal, da bi za obdelavo naslednjega štetja uporabili 

njegove tabulatorje. Tabulator je bil pripomoček za računanje, ki je bil zgrajen iz mehanskih 

elementov, poganjala pa ga je elektrika. Zato je bilo računanje z njim zelo hitro. Čeprav je 

število prebivalcev do leta 1890 naraslo za 25%, so osnovno obdelavo opravili s tabulatorji v 

šestih tednih. Podjetje, ki ga je ustanovil Hollerith, je z leti preraslo v IBM , še danes enega 

izmed vodilnih podjetij na področju računalništva. 

 

Prvi računalnik brez mehanskih delov, imenovali so ga ENIAC, so izdelali leta 1946. Bil je 

tisočkrat hitrejši kot tabulator, tehtal je preko 80 ton in je bil 

velik kot večja učilnica (12m x 15m). ENIAC ter druge 

računalnike, ki so mu sledili in so za shranjevanje podatkov 

uporabljali elektronke, uvrščamo v prvo generacijo 

elektronskih računalnikov. ENIAC je slovel po poţrešnosti 

prostora in predvsem energije. Za njegovo delovanje je bilo 

potrebno 18.000 elektronk, ki jih je bilo potrebno na 30 

minut menjati in je porabil 180kW energije na uro. Vsa 

stikala in kartice so bile samo za enkratno uporabo. Prav 

zaradi tega je bil v uporabi le 4 leta. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://sl.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://sl.wikipedia.org/wiki/IBM
http://sl.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronka
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Nadaljnji razvoj računalništva je 

pospešil razvoj tranzistorja leta 

1948. Njegova vzdrţljivost v 

primerjavi z elektronko, in 

seveda mnogo manjša poraba 

energije, je razvoj pripeljala tako 

daleč, da se je velikost samega 

računalnika zmanjšala na velikost 

klavirja. Ni bilo več potrebe po 

menjavi kartic in stikal, 

računalnik pa je postajal vse 

hitrejši.  

 

Nova prelomnica na področju računalništva se je zgodila z iznajdbo čipa leta 1965, ki je 

deloval kot nov prekinjalni element. Leta 1970 je bil iznajden RAM, leta 1971 pa je podjetje 

Intel izdelalo prvi mikroprocesor v velikosti 1cm x 1cm. 

 

 

Cena računalnikov je začela strmo padati in 

vzdrţevanje je postalo tako cenovno, kot tudi 

časovno mnogo sprejemljivejše. Leta 1976 so 

Američani izdelali prvi super računalnik z imenom 

Cray 1 (konjsko kopito). Njegova cena je bila okoli 

današnjih 20.000€. To je bil za tiste čase daleč 

najhitrejši računalnik, saj je bil sposoben v sekundi 

izvesti 100 milijonov operacij.  

 

 

Za nas navadne smrtnike pa je v zgodovini sigurno najbolj 

pomembno leto 1981. To je rojstno leto osebnih računalnikov 

(PC-jev), ko je IBM ponudil trţišču prvi PC (80286). 

Računalnik je bil razmeroma enostaven in zanesljiv, ter 

cenovno ugoden (cca.1360$), zato so ga drugi izdelovalci 

kopirali in začeli izdelovati IBM PC zdruţljive računalnike. S 

tem so računalniku še bolj zmanjševali ceno in izboljševali 

njegovo kakovost.  

 

Od tu naprej beleţi razvoj računalništva bliskovit razvoj. Oprema se je menjevala tako hitro, 

da je bil novo kupljen računalnik po letu dni ţe skorajda neuporaben. 

 

Nekako pa se je ta prehitra zastarelost računalnikov končala 

še z zadnjo večjo prelomnico in sicer leta 1992, ko je Intel 

predstavil procesor Pentium, kateri je vseboval več kot 3 

milijone tranzistorjev. Te Pentiumi so tudi groba osnova za 

računalnike današnjih dni.  

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebni_ra%C4%8Dunalnik
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2. POZNAVANJE RAČUNALNIKA 

 

Računalnik je v današnjem času nepogrešljiv. Brez njega si nekaterih vsakdanjih opravil sploh 

ne moremo več predstavljati. Zato je dobro, da vemo, kako je sestavljen in kako deluje. Za 

delovanje vsakega računalnika potrebujemo programsko (software), strojno (hardware) 

opremo in vhodno-izhodne enote, ki med seboj usklajeno in sinhronizirano delujejo. 

2.1. OSNOVNA RAČUNALNIŠKA OPREMA  ( HARDWARE ) 

 

Poleg poznavanja računalniških komponent je te priporočljivo tudi prepoznati. Vsaka 

komponenta ima v računalniku svoj točno določen prostor. Na sliki je prikazano, kako izgleda 

sestavljen računalnik in kam spadajo določene komponente: 

Komponente v računalniku: 

· osnovna plošča, 

· napajalnik, 

· procesor, 

· RAM, 

· trdi disk, 

· disketnik, 

· CD enota, 

· DVD enota, 

· grafična kartica, 

· zvočna kartica, 

· mreţna kartica. 

 

 

 

Moč in cena računalnika je prilagojena uporabnosti računalnika. Za domačo uporabo je dovolj 

ţe osnovni sistem, medtem ko moramo za serverske, grafične ali profesionalne računalnike 

odšteti več denarja - za boljše komponente. Komponente v računalniku morajo biti v 

sorazmerju, saj le tako doseţemo najboljšo učinkovitost. 

2.1.1. MIKROPROCESOR 

Je centralnoprocesna enota računalnika oz. čip, ki predstavlja 

najpomembnejši del računalnika, saj nadzira pretok podatkov. Prvi so 

imeli oznako 286, nato pa 386, 486, pentium… Hitrost 

mikroprocesorjev merimo v MHz (megaherzih-1MHz pomeni 

milijon nihajev v 1 sekundi). Danes so hitrosti reda 2 GHz.   

2.1.2. RAM 

Je trenutni pomnilnik računalnika. Med izvajanjem programov se tu 

začasno hranijo podatki. Velikost merimo v MB. Danes imajo 

pomnilniki velikost vsaj 1GB. Seveda pa je velikost odvisna od tega kaj nameravamo z 

računalnikom delati. Bolj kot smo zahtevni, večje pomnilnike potrebujemo. 
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2.1.3. NOSILCI PODATKOV 

 

Eden izmed glavnih nosilcev podatkov je trdi disk, ki ga danes zaradi 

velikih kapacitet prostora, razdelimo na dele (disk C, D in E). Vgrajen 

je znotraj računalnikovega ohišja, kjer so podatki in programi trajno 

shranjeni. Danes je osnova vsaj 100GB, v prodaji po so tudi diski s po 

600GB. V primeru, da delamo veliko z videokamero in digitalnim 

fotoaparatom je zelo priporočljiva nabava večjega diska.

 

 

 

 

 

Tudi disketni pogon (A:) je enota zunanjega pomnilnika, ki je naprava za 

shranjevanje podatkov. Ta naprava sluţi za snemanje podatkov z diskete v 

računalnik in obratno. Disketni pogon je v uporabi le še pri starejših 

računalnikih, v novejših pa le tega pogona več ni, zaradi zelo majhne 

kapacitete prostora (1,44MB) in tudi velike pokvarljivosti tega medija. 

 

 

CD-ROM je naslednja vrsta nosilcev podatkov, ki sluţi za branje in pisanje. Na enem ploščku 

je prostora za okrog 700 MB podatkov, kar pomeni, da lahko nanj zapišemo 

pribliţno 700 milijonov črk dolgo besedilo ali pribliţno eno uro barvnega filma ali 

nekaj ur glasbe. CD uporabimo tako, da ga vstavimo v CD pogon. 

 

 

 

Z razvojem računalništva, predvsem pa grafike je tudi ta medij postajal 

premajhen in nuja je bila po novem. Razvil se je DVD, kateri prav tako sluţi 

za branje in pisanje. Na tem ploščku je pribliţno 7-krat več prostora kot pri 

CD-ROM, bolj natančno 4,7 GB. Na trgu pa se da dobiti tudi dvoslojne DVD-

je na katerih je prostora za 9,4GB podatkov. DVD uporabljamo tako, da ga 

vstavimo v DVD pogon. 

 

 

 

USB ključ je majhen priročen zunanji pomnilnik, ki se uporablja za 

prenos podatkov med računalniki. To je nedvomno pomnilnik, ki je v 

zadnjem času doţivel največji  razvoj. Ima mnogo večjo kapaciteto 

kot CD in je preprostejši za uporabo od CD/DVD zapisovalnika. 

Narejen je iz ROM (flash RAM) čipov. Novejši modeli omogočajo 

tudi zagon računalnika in programov. Za domačo uporabo potrebujemo 

ključ velikosti nekje okoli 1GB, na trgu pa so ţe USB ključki s 16 GB.  

USB ključek uporabljamo tako, da ga vstavimo v USB reţo.  

 

 

 

 



                    Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI                          

Peter Pirc                                                                                                                                      stran 8 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja.«. 

 

2.2. VHODNE ENOTE 

 

Vhodne enote so naprave, s pomočjo katerih vnašamo v računalnik podatke in informacije. Za 

vnos podatkov v računalnik uporabljamo naslednje vhodne enote: 

 

 

 

 

 
 

tipkovnica (keyboard) optični bralnik (scanner) 

 

 
 

 
 

spletna kamera (web cam) miška (mouse) 

 

 
 

 

 

sledna kroglica (track ball) igralna ročica (joystick) 

 

 
 

 

 

mikrofon (micro) digitalni fotoaparat (camera) 

 

 
 

                         digitalna kamera

  

  

  

  



                    Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI                          

Peter Pirc                                                                                                                                      stran 9 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja.«. 

 

2.3. IZHODNE ENOTE 

 

Izhodne enote so naprave, s pomočjo katerih prikaţemo rezultate računalniških obdelav.  

Za prikaz rezultatov uporabljamo naslednje izhodne enote: 
 

 

zaslon (monitor) projektor 

  

 

                      tiskalnik (printer)                                                             zvočniki 
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3. DELO Z RAČUNALNIKOM 

 

Operacijski sistem je skupina programov, ki vzpostavijo osnovne funkcije med komponentami. 

Deluje kot vmesnik med uporabnikom in strojno opremo. 

 

Lastnost operacijskega sistema so: 

- nazoren grafičen sistem oken, menijev… 

- upravljanje z miško, 

- enoten izgled in enaka uporaba različnih programov, 

- hkrati lahko poganjamo več programov, 

- izmenjava podatkov med programi s pomočjo odloţišča, 

- upravljanje z dokumenti (poimenovanje, preimenovanje, brisanje, urejanje, 

premikanje, tiskanje… 

                       
 

Danes sta pri nas večinoma v rabi operacijska sistema Microsofta in sicer 

Microsoft Windows XP (starejši), ter Windows Vista(novejši). Za 

naslednjo leto pa je ţe napovedan nov operacijski sistem tega podjetja 

Windows 7.  

 

4. ZAČETEK DELA NA RAČUNALNIKU 

4.1. VKLOP RAČUNALNIKA 

 

Računalnik, v katerem je nameščen operacijski sistem, je ţe pripravljen za delo. Ko 

pritisnete gumb za vklop, izvede računalnik več korakov. Ob vklopu računalnika ta najprej 

prebere BIOS, da ve, kaj storiti, sledi nalaganje operacijskega sistema, zaznavanje naprav in 

prikaz pogovornega okna za vnos gesla za prijavo. Operacijski sistem ta postopek pospeši, 

tako da je računalnik v mnogih primerih pripravljen za delo ţe po pičlih 30 sekundah po 

vklopu. 

 
 

GUMB ZA VKLOP 

RAČUNALNIKA 

(kratko pritisnemo) 
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4.2. IZKLOP RAČUNALNIKA 

 

Za izklop računalnika vedno uporabljamo naslednjo pot. Le ta je pomembna za nemoteno 

delovanje računalnika in varnost programov in podatkov. 

 

1. Pritisnemo tipko      

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prikaţe se meni     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izberemo gumb   

 

 

 

 

4. Odpre se okno    

 

 

 

 

 

5. Imamo tri moţnosti 

 

a) V primeru, da ţelimo računalnik ugasniti pritisnemo na gumb 

 

b) V primeru, da ţelimo le varčevati z energijo (namizni 

računalnik porabi pribliţno 120W na uro v delovanju) 

pritisnemo gumb  
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c) Če pa ţelimo po nalaganju kakšnega programa oz. po 

opravljenih posodobitvah le ponovni zagon (restart), pa 

pritisnemo gumb  

 

4.3. IZKLOP RAČUNALNIKA V SILI 

 

V zelo redkih primerih pa se zgodi, da se računalnik »obesi« oz. »zamrzne« in se ne odziva 

na noben pritisk tipke na tipkovnici oz. klik miške. Takrat moramo računalnik zaustaviti na 

način, ki se ga sicer nikoli ne lotimo. Torej v skrajnem primeru pritisnemo in zadrţimo 

gumb za vklop dokler se računalnik ne ugasne (cca. 5 sekund).    

 

 

 

 

 

 

V primeru izklopa v sili računalnika ne poškodujemo, 

tvegamo pa da lahko izgubimo zadnje podatke, ki jih še 

nismo shranili v računalnik. Ob naslednjem zagonu nas 

računalnik obvesti, da je prišlo do nepravilne zaustavitve in 

sledil bo popravek, ki ga izvede sam. 

 

4.4. TIPKOVNICA 

Čeprav bomo po vklopu računalnika prišli v okensko okolje, kjer kraljuje predvsem miška, 

nam bo pri delu z računalniki, če za nič drugega kot za vnos besedila, tipkovnica še vedno 

nenadomestljiva vhodna enota. Na prvi pogled je ta naprava podobna pisalnemu stroju. Malo 

bolj natančen ogled pa nam prikaţe tudi dodatne tipke, ki jih uporabljamo izključno pri delu 

z računalnikom (DELETE, ENTER, SHIFT, CTRL...).Tipkovnica ima 105 tipk, ki jih lahko 

razdelimo v 4 skupine: 

-

-

-

- 

 

 

 

 

 

 

 

funkcijske tipke se uporabljajo za hiter vnos nekaterih ukazov; 

alfanumerične tipke so vse tipke kjer so črke in številke;  

smerne tipke za premikanje po zaslonu (levo, desno, gor in dol);  

številske tipke uporabljamo za vpis številk. 

ZAUSTAVITEV V SKRAJNEM 

PRIMERU 

Za pribliţno 5 sekund drţimo gumb za 

vklop 
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Najpomembnejše osnovne funkcijske tipke so naslednje: 

SPACEBAR 
Preslednica, napiše prazen znak (presledek). 

Enter 

Največkrat se uporablja za odprtje ikon in aktiviranje 

ukazov oziroma programov. Predvsem v urejevalnikih 

besedil pa uporabljamo tipko tudi za prehod v novo vrstico 
ali zaključek odstavka. 

Shift 

Alt in 

Alt Gr 

Tipka se uporablja v kombinaciji z drugimi tipkami, 

predvsem za velike črke, veliko začetnico ali druge znake. 

SHIFT + pritisk na tipko = znak na tipki zgoraj 

Primer: SHIFT + 6 = & 

 

Tudi Alt se ne uporablja samostojno. Največkrat se 

uporablja levi Alt za odpiranje menijev, desni Alt Gr pa v 

kombinaciji s tipko daje znak na tipki desno spodaj. 

Primer: Alt Gr + e = € 

 

Tab 

Caps Lock 

Njena vloga je odvisna od tega, kje jo ţelimo uporabljati. 

Pogosto jo uporabljamo  v kombinacijah z drugimi tipkami. 

V tabelah in vprašalnikih pa preskakuje med celicami. 

Preklaplja velike črke v male in obratno.

 

 

Num Lock                          Preklaplja    numerični     način    delovanja   tipk (cifre )  v  

 nenumeričnega  (smerne tipke)  in  obratno. Ko  lučka Num    

                      Lock sveti, imajo tipke na  numeričnem delu tudi numerične  

              funkcije. 
 

 

BackSpace                   tipko uporabljamo za brisanje v levo stran, v urejevalnikih   

                besedil pa za skok vrstico višje  
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Delete                tipko   uporabljamo  za  brisanje  objektov,  v  besedilu  pa z njo  

           brišemo v desno stran     

 

 

Escape                 rešilna tipka,ki nas reši iz kakšnih ukazov,če se preveč zapletemo    

 

 

 

4.5. MIŠKA 

 

Miška je naprava (vhodna), ki podobno, kot tipkovnica pošilja signale računalniku. Ko jo 

premaknemo, se to odrazi z enakim premikom puščice na zaslonu. Tej puščici rečemo mišji 

kurzor. Običajna (klasična miška) ima dva gumba ter vrtljivo kolesce.  

  

     

  1 – LEVI GUMB 

  2 – DESNI GUMB 

  3 – VRTLJIVO KOLESCE 

 

 

 

DESNI GUMB MIŠKE 

Desni mišji gumb se uporablja za odpiranje t.i. priročnih 

menijev.  

V teh menijih so zbrani ukazi, ki se nanašajo na objekt,  

na katerem smo izvedli desni klik. 

  

 

 

 

LEVI GUMB MIŠKE  

Levi mišji gumb se uporablja za 

izbiranje (klikanje) ikon, gumbov 

na zaslonu ter ukazov iz menijev, 

ki jih odpremo z desnim klikom. 

(odpre se pomodreli ukaz oz. 

ikona) 
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Uporablja se za potrjevanje ukazov in za dvoklike.   

Levi gumb lahko uporabimo tudi za t.i. poteg miške (mišji vlek). Na nek objekt (ikono, 

gumb...) na zaslonu najprej pokaţemo, nato stisnemo in drţimo levi gumb, ter objekt 

premaknemo drugam. 

 

VRTLJIVO KOLESCE 

Vrtljivo kolesce je postavljeno v sredino med levi in desni gumb. 

Običajno ga vrtimo z sredincem desne roke, pri tem pa se slika na 

zaslonu pomika gor oziroma dol. 

  

Zelo praktično je kolesce pri dolgih dokumentih, saj nam za 

premikanje ni potrebno uporabljati drsnikov ob robu okna. 

  

 

 

Na večini mišk lahko kolesce tudi kliknemo (pritisnemo). S tem 

doseţemo, da ostane v poloţaju za premikanje slike. Sedaj nam ga ni 

potrebno več vrteti, saj se slika premika gor ali dol ţe ob premikanju 

miške. 
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4.6. ZAGON PROGRAMOV 

Ob vklopu računalnika se operacijski sistem kar sam naloţi v elektronski pomnilnik 

računalnika (RAM), brez posredovanja uporabnika. Med zagonom se izvede testiranje 

računalnika. Hitrost zagona pa je odvisna od zmogljivosti računalnika. 

Slika, ki jo zagledamo, se imenuje NAMIZJE, ki vsebuje mape, ikone, bliţnjice ter opravilno 

vrstico. 

Ikone lahko premikamo, kopiramo, brišemo ali preimenujemo. Skratka, pri delu z njimi nam ni 

nikoli dolgčas. Nekatere se nahajajo ţe od instalacije oken dalje, spet druge lahko ustvarimo 

kasneje. 

Primeri ikon: 

 

Vse ikone, ki imajo na levi spodnji strani puščico so bliţnjice do programov, kar pomeni, da 

do ţelenega programa dostopamo le z dvoklikom na bliţnjico in nam programa ni potrebno 

iskati. 
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Prva moţnost za zagon programa je dvoklik z levim mišjim gumbom na ikono programa. 

 

                                                 
 

                                                                 

Druga moţnost pa je zagon programov preko gumba start.   

 

1.Pritisnemo   

 

2. Odpre se okno                               3. Izberemo                   4. Zapeljemo se levo in  

                                                                                                          izberemo ţeljen program  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVI 

DVOKLIK 
NA IKONO 

OZ. 

BLIŢNJICO 

VAJE  V E-UČILNICI: 

- Definicija miške 

- Uporaba miške 

- Igrice za navajanje na delo z miško (za spretnost)  



                           Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI                       
 

Peter Pirc                                                                                                                                      stran 18 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja.«. 

5. ZGODOVINA  INTRNETA 

 

Internet so razvili na zahtevo agencije ARPA (Advanced Research Projects Agency) iz 

ameriškega obrambnega ministrstva. Razvijali so ga na ameriških univerzah, ki imajo 

najpomembnejšo vlogo pri razvoju interneta. To omreţje se je sprva imenovalo ARPAnet. 

Prvi uporabniki so bile ameriške univerze, vladne ustanove in vojska. Pravi razmah pa je 

internet doţivel takrat, ko so se pojavili prvi komercialni ponudniki dostopa do interneta. Šele 

takrat je internet postal splošno dostopen. 

V času nastanka interneta, v zgodnjih sedemdesetih, so bila omreţja nezanesljiva in 

občutljiva. Vsaka manjša odpoved na katerem izmed računalnikov je pomenila izpad 

celotnega omreţja. Med seboj so se lahko povezovali le računalniki istih proizvajalcev. Te 

teţave so odpravili z uvedbo skupnega protokola za komunikacijo med temi računalniki in z 

decentralizacijo omreţja. Vsi deli omreţja morajo biti enakovredni. V primeru da odpove eno 

od vozlišč omreţja se promet informacij preusmeri preko drugega dela omreţja. S takšnim 

načinom delovanja se prepreči izpad celotnega omreţja. Da je omreţje laţje za vzdrţevanje  

mora biti sestavljeno tako, da je njegove sestavne dele mogoče brez večjih teţav zamenjati. 

Dodatno trdoţivost omogoča paketni način prenosa podatkov. 

Konec osemdesetih let je večina uporabnikov interneta izhajala iz univerz, nekaterih večjih 

podjetij, ki so se  ukvarjala z računalniki, in vladnih organizacij. Dostop do  

interneta povprečnim ljudem še ni bil omogočen. 

Do velikih sprememb je prišlo, ko je internet postal splošno dostopen. Komercialni ponudniki 

dostopa so omogočili, da se lahko vsak, ki ima računalnik in telefonsko linijo, priključi v 

»svetovno omreţje«. Internet se je začel širiti z neverjetno hitrostjo. Veliko vlogo pri večanju 

popularnosti interneta ima World Wide Web, ki s svojo preprostostjo in uporabnostjo 

zagotavlja hitro povečevanje števila uporabnikov. Na spodnji sliki je prikazana hitrost rasti 

WWW-ja. 
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5.1. KAKO DELUJE INTERNET 

 

Internet (tudi medmreţje) je sistem več omreţij.  

Računalniki, imenovani komunikacijski streţniki, se nahajajo po celem svetu, so dostopni 24 

ur na dan in vsebujejo pomembne podatke, t.j. spletna mesta in spletne strani. 

 
 

Za dostop do ţelenih spletnih mest moramo poznati naslov spletnega mesta ali ga poiskati z 

iskalnikom. Posamezni uporabnik lahko dostopa do omreţja, tako da sklene naročniško 

pogodbo s ponudnikom internetnih storitev. S ponudnikom, ki je povezan s streţniki, se 

uporabnik poveţe preko telefonske linije, kabelskega omreţja, brezţične povezave….  

Danes je na trţišču močna konkurenca ponudnikov interneta, tako, da imamo uporabniki 

pestro izbiro. V uporabi so predvsem širokopasovne povezave, ki omogočajo zelo velike 

hitrosti prenosa podatkov. Običajno se uporablja telefonska linija ali pa sistem kabelske 

televizije. Pri teh storitvah gre večinoma za 24 urni neomejen dostop. To pomeni, da se nam 

ni potrebno vsakič priklopiti in nato odklopiti iz omreţja, ko ţelimo uporabljati internet. 

Povezava je na voljo ves čas, storitev pa se zaračuna pavšalno, in ne po porabljenem času, ali 

pa po količini prenesenih podatkov. Obstajajo pa tudi druge oblike, kjer se lahko storitev 

zaračuna po količini prenesenih podatkov ali po času povezave, lahko gre tudi za kombinacijo 

obeh. 

Da bi lahko ocenili kakovost povezave v smislu hitrosti prenosa podatkov, moramo upoštevati 

nekaj dejavnikov. Prvi dejavnik je tip računalnika, ki ga uporabljate: bolj zmogljiv ko je 

računalnik, hitrejše je brskanje. Drugi dejavnik je vrsta povezave: običajni vodi so počasnejši 

kot povezave preko ISDN ali DSL, ki pa so spet počasnejše od povezave preko optičnih 

vlaken. Tretji dejavnik je promet na internetu. V nekaterih časovnih obdobjih je dnevni prenos 

podatkov počasnejši zaradi tisoče povezav, ki so v tem trenutku aktivne, kar pripelje do 

preobremenjenosti linij. 
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5.2. KAJ  POTREBUJETE  ZA  PRIKLOP  NA  INTERNET 

 

Za dostop do interneta potrebujete le računalnik: običajni osebni računalnik s CD ali DVD 

enoto bo zadoščal, vendar mora biti opremljen (lahko je to samostojna zunanja enota) z 

napravo za povezovanje telefonskih vodov, modemom.  

Modem preko običajnega telefonskega voda vzpostavi povezavo med računalnikom, ki ţeli 

vzpostaviti povezavo, in najbliţjim medmreţnim streţnikom (ponudnika internetnih storitev, s 

katerim ste skleniti naročniško razmerje).   

 

POZOR: ko naročate storitve ponudnika internetnih storitev, preverite, ali je na vašem 

območju storitev zaradi tehničnih omejitev sploh mogoča (sploh velja to za TV storitve). 

Večinoma je signal dovolj dober za telefonijo in internet, na pa tudi za televizijo. 

 

 

INTERNETNA POVEZAVA 

 

Ko smo pripravljeni in imamo vse potrebno za »surfanje« po spletu, 

moramo pognati brskalnik. To storimo tako, da dvokliknemo na eno od 

ikon  na sliki, odvisno katero imamo na namizju. Sam se bom posvetil 

razlagi Mozille Firefox, ki je po vseh postavkah boljša od Internet 

Explorerja, oba pa sta brezplačna.  

 

V kolikor imate klicni dostop do interneta se bo pojavilo okno, v katerega morate vpisati 

uporabniško ime in geslo, ki vam ga je dodelil ponudnik. 

 

V tem oknu boste našli:  

- uporabniško ime (t.j. ime, ki ga ponudnik prepozna kot vaše izbrano ime, ko se naročate 

na storitev)   

- geslo (na zaslonu boste videli le niz zvezdic ali pik, ker gre za skrivno kodo, ki omogoča 

identifikacijo uporabnika) 

- telefonsko številko (številko, ki jo uporabljate za povezavo). 

 

S preprostim klikom na gumb “Poveţi” v oknu boste lahko prenesli prvo (začetno) stran. 

 

Pozor! Uporabniku se uporabniško ime in geslo dodeli, ko sklene pogodbo za aktiviranje 

linije, tudi v primeru ISDN in DSL razmerij, vendar so ti modemi ţe povezani in uporabniku 

ni treba ob vsaki ponovni povezavi spet posredovati podatkov. Vseeno je zelo pomembno, da 

te podatke shranimo in ustrezno zavarujemo, tako kot podatke za konfiguriranje modema, vse 

te podatke pa običajno dobimo ob sklenitvi naročniškega razmerja. 
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6. DESKANJE OZ. »SURFANJE« PO SPLETU, BRSKALNIKI 

Dvokliknemo na ikono brskalnika na spletu.  ali pa ta program poiščemo preko gumba 

START.(kot smo opisali zgoraj)   

 

Odpre se domača stran oz. privzeta spletna stran, ki jo izbere vsak porabnik sam. 

 

 
Naslovna vrstica je zelo pomemben del omenjenega programa, saj vanjo vpisujemo naslove  

spletnih strani, ki jih ţelimo odpreti. V naslovno vrstico je potrebno klikniti, da se besedilo, 

ki je ţe napisano označi. 

Zatem vpišemo ţeleni naslov in pritisnemo tipko Enter. 

 

Vsi internetni naslovi so sestavljeni na enak način: 

http://www.gramiz.si 

http://www.ime.končnica 

Naslov spletnega naslova moramo natančno napisati, sicer ne bomo prišli na ţeleno mesto.  

Pred vsako stranjo piše http://, kar pomeni protokol(to je nuja in mora biti na tem 

mestu),“ime” je ime spletnega mesta, “končnica” pa je dvo- ali tromestna koda, ki označuje 

tip spletnega mesta (.org, .com, kjer org pomeni organizacija in com company) oziroma 

drţavo organizacije ali podjetja (.si za slovenske strani, .uk za britanske strani…).  

Besede, ki sestavljajo internetni naslov, moramo vedno pisati brez presledkov, medtem ko je 

treba pike, vezaje, spodnje vezaje in poševnice pisati tako, kot so zapisani v originalnem 

naslovu.   

 

Ker pa seveda ne moremo vseh spletnih naslovov vedeti na pamet, nam pri iskanju zadetkov 

pomagajo iskalniki. Najbolj pogosto uporabljena iskalnika sta NAJDI (za Slovenske strani) in 

GOOGLE (za svetovno strani).  

 

  

 

       in       

 

 

NASLOV

NA  

VRSTICA 

http://www.ime.končnica/
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Kako pridemo na stran NAJDI? 

 

1.Kliknemo ikono za brskalnik  

 

 

2.Odpre se privzeta stran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.V naslovno vrstico vpišemo ime spletne strani http://www.najdi.si 

 

4.Pritisnemo tipko ENTER na tipkovnici. 

 

5.Odpre se nam nova stran, ki smo jo ţeleli (stran ISKALNIKA NAJDI) 

 

 
 

- Naprej in Nazaj: Ta dva gumba vam omogočata, da se pomikate 

naprej in nazaj po zgodovini brskanja (odpira spletne strani, ki ste 

jih ţe odprli);  

 

- Stop: prekine nalaganje strani (uporaben je, ko pride do problemov pri 

odpiranju strani, npr. ko traja predolgo, da se stran odpre);  

 

Vpišemo ime 

nove strani 

http://www.najdi.si/
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- Obnovi: omogoča nalaganje strani, ki jo ponovno obiščete (koristen je, kadar 

pride do teţav pri nalaganju ali prikazovanju strani, ali kadar potrebujete 

najnovejše podatke); 

 

- Domov: omogoča vam, da se vrnete na prvo stran;   

 

 

Dodatne funkcije: 

- Išči: odpre se vrstica na levi strani zaslona, v kateri je poenostavljeni iskalnik; 

- Najljubše: omogoča vam, da shranite in arhivirate naslove spletnih strani, ki vas 

najbolj zanimajo, in strani, na katere se boste v prihodnosti morda ţeleli vrniti; 

- Multimedia: odpre program, ki ga uporabljate za poslušanje glasbe ali ogled videov;  

- Zgodovina: seznam strani, ki ste jih obiskali v zadnjih treh tednih; tako lahko najdete 

stran, ki se je sicer ne spominjate, vendar veste, da ste jo pred kratkim obiskali; 

- Pošta: tu lahko neposredno odpirate svojo e-pošto ali pošljete prijatelju spletno stran, 

ki si jo ogledujete; 

- Tiskaj: uporablja se za tiskanje strani, ki si jo ogledujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJE  V E-UČILNICI: 

- Odpiranje spletnih strani 

- Navigacija po spletu 

- Primer spletnih strani 

- Shranjevanje vsebin iz spleta 
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7. ISKALNIKI 

 

Iskalniki so spletna mesta, ki so zasnovana kot ogromni arhivi indeksiranih spletnih strani, ki 

v nekaj sekundah lahko glede na vašo poizvedbo izberejo in v seznam uredijo ves material, ki 

ga je iskalnik poiskal in zbral na svetovnem spletu.     

Seveda iskalniki odločilno vplivajo na mnenja, odločitve in nakupe ljudi, ki dostopajo do 

interneta, saj so večinoma prvi zadetki tisti, ki si svoje mesto tam plačujejo. 

 

7.1. KAKO IŠČEMO Z ISKALNIKI 

 

1. Najprej odpremo iskalnik po postopku, ki je razloţen ţe zgoraj 

 

2. Odpre se začetno okno iskalnika 

 

3. V  okence  iskalnika  vpišemo  ključno  besedo  po  kateri  bi  iskali in pritisnemo Najdi oz. 

enter. Večinoma vedno iščemo po ključnih besedah, ki opredeljujejo tisto kar iščemo 

(mesto, predmet, pojem, oseba, ţival…) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vpišemo iskani 

pojem 

Pritisnem

o najdi oz. 

ENTER 

  zadetki  

iskanja 

Število 

zadetkov 
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Zadetkov je vedno ogromno, bolj splošno kot iščemo, več je zadetkov. Da bi pogledali 

naslednjo stran zadetkov, kliknemo na številko strani na dnu iskanja ali pa Naslednja stran. 

 

 
 

 

 

 

 

Torej če ţelimo število zadetkov omejiti, moramo v iskalno okno vpisati čim bolj točen 

pojem, ki ga iščemo. 

 

7.2. ODPIRANJE ZADETKOV 

 

Ustrezen zadetek (spletno stran) odpremo tako, da se z miško zapeljem na podčrtan pojem. 

Kurzor miške se spremeni v roko z iztegnjenim prstom. Levo kliknemo in s tem odpremo 

zadetek. 

 

                                                           
 

 

 Na naslednje zadetke se 

premaknemo s klikom tu 

Z levim klikom se 

odpre spletna stran (na 

tem mestu je povezava) 

V tem primeru se ne 

nahajamo na nobeni 

povezavi 
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7.3. ZAPIRANJE SPLETNIH STRANI 

 

Spletne strani zapiramo lahko na dva načina. 

 

1. Kliknemo na , ki se nahaja na vrhu vsakega okna. Ob temu gumbu sta še gumba  , 

    ki pomeni minimiziraj (pošlji v opravilno vrstico) in   pomanjšaj (zmanjša velikost). 

 

2. V opravilni vrstici desno kliknemo na okno, ki bi ga zaprli. 

 

3. Odpre se spodaj prikazano okno in levo kliknemo na Zapri. 

S klikom na povezavo 

odprem spletno stran 

S klikom na to mesto se ta spletna 

stran odpre v novem oknu  (torej se 

odpre samodejno še nova stran) 

Novo okno 
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7.4. SHRANJEVANJE STRANI MED PRILJUBLJENE 

 

Spletne strani večinoma odpiramo večkrat, nekatere večkrat dnevno, druge tedensko… V 

vsakem primeru je zelo priporočljivo, da takšne strani shranimo med priljubljene in ne 

porabljamo preveč časa z natančnim pisanjem naslovov le teh oz. iskanju le teh. 

 

1. Kliknemo na ikono brskalnika  . 

 

2. V naslovno vrstico vpišemo ţeleno stran in jo odpremo 

 

3. Stran, ki bi jo radi dali med priljubljene je pred nami 

 

 
 

 

 

4. Kliknemo ZAZNAMKI v menijski vrstici 

 

5. Odpre se okno  

Desno kliknemo 

na okno, ki bi ga 

zaprli 

Kliknemo 

zapri 

Levo kliknemo 

zaznamki 
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6. Izberemo Dodaj med zaznamke in levo kliknemo 

 

7. Odpre se okno 

 

 
 

8. Vpišemo poljubno ime strani in kliknemo Končaj. 

 

9. Stran je shranjena med priljubljene, med Zaznamke. 

 

 

7.5. ODPIRANJE PRILJUBLJENIH STRANI 

 

1. Odpremo brskalnik 

 

2. Kliknemo Zaznamki  
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3. Izberemo stran, ki jo ţelimo in jo levo kliknemo 

 

4. Odpre se nam ţelena stran 

 

 

7.6. NASTAVITEV DOMAČE STRANI 

 

V primeru, da katero od strani odpirate večkrat dnevno in veliko večkrat kot katerokoli drugo, 

je zelo priporočljivo, da si jo nastavite kot domačo stran in se vam bo stran odprla vedno, ko 

boste zagnali brskalnik. 

 

1. Odpremo brskalnik  

 

2. Odpremo stran, ki bi jo radi nastavili kot svojo domačo stran 

 

3. Levo kliknemo Orodja  

 

 
 

4. Levo kliknemo Moţnosti 

 

5. Odpre se okno 

 V meniju poiščemo 

ţeleno stran in jo levo 

kliknemo 
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6. Levo kliknemo Uporabi trenutno stran. V okencu se pojavi naslov ţelene spletne strani. 

 

7. Levo kliknemo V redu  

 

Na ta način je stran nastavljena kot domača stran. Kadarkoli bomo od sedaj  dvokliknili na 

ikono brskalnika, bo prikazana ta stran. 

 

Prav tako bomo avtomatsko prišli na to stran, če bomo pri deskanju po spletu levo kliknili na 

ikono, ki se nahaja v orodni vrstici brskalnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJE  V E-UČILNICI: 

- Uporaba spletnih iskalnikov (pravilen vpis iskanih pojmov) 

- Delo z iskalniki 

- Shranjevanje priljubljenih strani 

- Nastavitev domače spletne strani 

- Knjiţnica Kočevje na spletu 

- Vpogled v spletno trgovino Big bang  
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8. ELEKTRONSKA POŠTA 

 

Elektronska pošta je ena izmed pomembnejših storitev, ki se uporablja v medmreţju. Je danes 

prevladujoča oblika v poslovni komunikaciji v razvitem delu sveta. Sistem elektronske pošte 

je zelo podoben sistemu navadne pošte. Vsak uporabnik elektronske pošte ima svoj poštni 

predal. To je programska oprema, ki je na konkretnem računalniku. Poštni predal je 

identificiran z imenom naslovnika ali lastnika poštnega predala. To pomeni, da sporočila 

elektronske pošte prihajajo le v predal z določenim imenom in naslovom in da sporočila 

odhajajo v omreţje z informacijo, kdo je sporočilo poslal. Vsak poštni predal lastniku 

omogoča naslednje storitve: 

 

- sprejem sporočila, 

- pošiljanje sporočila, 

- hranjenje sprejetih in poslanih sporočil (arhiviranje), 

- urejanje vsebine sporočila, 

- urejanje arhivov sprejetih in poslanih sporočil, 

- razvrščanje elektronskih sporočil v mape, 

- nadaljnjo obdelavo podatkov, prejetih z elektronskim sporočilom, 

- elektronska pošta je namenjena izmenjavi sporočil, tem pa lahko pripnemo tudi 

datoteke. 

Elektronska pošta je precej hitrejša od navadne papirnate pošte, saj do naslovnika pride ţe v 

nekaj sekundah, na daljše razdalje pa v nekaj minutah. V primeru, da ste pošto poslali na 

napačen naslov, boste prejeli obvestilo, da naslovnik ne obstaja. Za urejanje elektronske pošte 

je na voljo precej programov. Lahko uporabite kar program, ki je priloţen operacijskemu 

sistemu (npr. Outlook Express). 
 

Naslove elektronske pošte spoznate po znaku @, ki mu pri nas pravimo "afna"(npr. 

ime@podjetje.si). Sestavljen je iz treh delov. Prvi del je sestavljen iz vašega uporabniškega 

imena, drugi del vsebuje ime streţnika oz. vašega ponudnika, tretji del pa je končnica. (za 

Slovenijo – si, za Hravaško – hr, Nemčijo – de…) Primeri: 

 

                                            info@melamin.si                   

 

 

 

moj e-mail naslov: peter.pirc1@guest.arnes.si 

 

Posamezni deli elektronskega naslova so ločeni s pikami, podčrtaji ali pomišljaji, ki so del 

naslova in jih ne smemo pozabiti napisati. Naslov moramo napisati točen. Elektronski naslov 

(e-naslov) nikoli ne vsebuje presledkov in šumnikov. 

 

Poštni račun je lahko brezplačen (npr. v zamenjavo za oglase ali kot del naročnine za 

internetno povezavo, ki ga ponuja ponudnik) ali proti naročnini, običajno pri uporabi več 

računov elektronske pošte ali če uporabnik zahteva točno določen naslov. 

 

 

Uporabniško 

ime 
Streţnik, vaš 

ponudnik 

vaponudnik 

končnica 

mailto:ime@podjetje.si
mailto:info@melamin.si
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8.1. USTVARJANJE E-MAIL NASLOVA 

 

Poštni naslov si boste ustvarili s pomočjo svojih dijakov, oporne točke pa podajam tu. E-

naslov po moţnosti vedno ustvarimo tako, da najprej napišemo svoje ime, nato piko in za tem 

priimek ter @...( janez.novak@... , lojze.kos@... ). V primeru, če ţe oseba obstaja je rešitev 

tako kot pri meni 1 za priimkom ( peter.pirc1@... ) oz. rešitev, ki jo sam ponudi program v 

katerem ustvarjamo svoj naslov. 

 

Izdelavo poštnega naslova bom prikazal na primeru brezplačnega ponudnika poštnih predalov 

www.gmail.com, predvsem zaradi tega, ker predal ponuja veliko več prostora kot pa predal 

ponudnika www.email.si  in tudi samo delo s tem predalom je brezhibno. 

 

8.2. POTEK IZDELAVE E-MAIL NASLOVA 

 

1. Levo kliknemo na brskalnik 

 

2. V naslovno vrstico vpišemo http://www.gmail.com in pritisnemo ENTER 

 

 
 

3. Odpre se okno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pritisnemo Prijavite se za Gmail 

 

 

 

http://www.gmail.com/
http://www.email.si/
http://www.gmail.com/
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5. Odpre se okno 

 

 
 

S pomočjo dijakov in njihovimi obrazloţitvami izpolnite vsa polja. Svetujem vam, da si vse 

podatke, ki ste jih vnesli tudi napišete na list, ki ga spravite na varno mesto.  

 

Če slučajno ţe obstaja spletni naslov, če ni zadosti varno geslo ali ni izpolnjeno kaj drugega 

vas o tem obvesti program z rdečim tiskom. 

 

 

6. Kliknete sprejmem pogoje in ustvari naslov 

  
 

7. Odpre se nam okno 
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8. Kliknete Pripravljen sem – pokaţi mi moj račun  

 

9. Pridemo na začetno stran našega poštnega predala 
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8.3. PRIJAVA V POŠTNI PREDAL 

 

Za branje in pisanje sporočil moramo biti prijavljeni v naš poštni predal. Prijavimo se lahko 

na vsakem računalniku, ki je povezan na splet. Torej bodisi doma, knjiţnici, trgovini, na 

dopustu, v hotelu, tujini… 

V naslovno vrstico brskalnika vpišemo www.gmail.com in pritisnemo tipko ENTER. 

  

Pojavi se začetna stran, kjer smo pred tem opravili postopek registracije, sedaj pa se lahko ţe 

prijavimo v poštni predal. 

  

Vpišemo Uporabniško ime in Geslo.  

 

 
Ob kliku na Prijava vstopite v svoj poštni predal (na začetno stran na predzadnji sliki). 

8.4. ODJAVA IZ POŠTNEGA PREDALA 

Zelo pomemben korak je tudi odjava iz poštnega predala. Še posebej to velja, če do svojega 

predala dostopate na računalnikih v skupni rabi (knjiţnice, ljudske univerze, internet caffe…), 

saj je ob nepravilnem izpisu vaš predal zelo izpostavljen zlorabi tretjih oseb. 

 

 
Izpis je preprost in sicer le klik na Izpis. 
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8.5. POŠILJANJE SPOROČIL 

 

Da bi sporočilo poslali ga je potrebno seveda najprej ustvariti. Spet vam bodo v pomoč vaši 

dijaki, sicer pa je postopek preprost in kratek. 

 

1. Vpišete se v vaš poštni predal, tako kot smo dejali z uporabniškim imenom in geslom 

 

 
 

2. Kliknete na Novo sporočilo 

 

3. Odpre se okno za pisanje sporočila 

 

 
 

4. V polje Za vpišemo e-naslov osebe, ki bi ji pisali oz. ga izberemo iz imenika. 

 

5. V polje Zadeva vpišemo kratek naslov. Polje vedno zapolnimo, ker sicer lahko sporočilo  

konča v košu, saj nekateri sporočil brez naslovov ne berejo. 

 

6. V največje polje pišemo naše sporočilo. 

 

7. Sporočilo še enkrat preberemo in kliknemo Pošlji. Sporočilo je poslano. 
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8.6. BRANJE SPOROČIL 

 

Še laţje kot pisanje sporočil, je njihovo branje. 

 

1. Spet se najprej vpišemo v svoj poštni predal. 

 

 
 

2. V primeru, da smo prejeli sporočilo, vidimo to na dveh mestih.  

 

3. Prejeto neprebrano sporočilo je vedno odebeljeno 

 

4. Z miško se zapeljem na sporočilo in ga levo kliknem. Sporočilo se odpre za branje in 

številka pri Prejeto izgine. Ob ponovnem kliku na Prejeto sporočilo ni več odebeljeno, saj 

smo ga prebrali (slika spodaj). 

 

 
 

Vse ostale moţnosti kot so brisanje, arhiviranje, delanje imenikov, pošiljanje slik in ostalih 

priponk, boste ob pomoči vaših dijakov delali v e-gradivih. 
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8.7. BONTON PRI UPORABI ELEKTRONSKE POŠTE 

 

Nekatera glavna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri delu z elektronsko pošto: 

  

 V sporočilu vedno vpiši jasen naslov v polje Zadeva.  

 Preberi sporočilo preden ga pošlješ. Prepričaj se, da je jasno napisano in da ni ţaljivo.  

 Poskusi predvideti, kako bo prejemnik reagiral na sporočilo. Če si jezen, ga tisti 

trenutek ne pošlji.  

 Preveri slovnico in pravopis.  

 Ne pošiljaj »spam-a« (oglasnih sporočil), če te prejemnik ni za to posebej prosil.  

 Ne napiši celotnega sporočila z VELIKIMI ČRKAMI, saj to pomeni VPITJE!  

 Ne pošiljaj veriţnih pisem, ker so moteči za prejemnika.  

 Ne uporabljaj elektronske pošte za nelegalne ali neetične zadeve.  

 Ne pošiljaj zasebnih sporočil iz sluţbenega poštnega predala.  

 Če imaš kakršenkoli dvom o sporočilu, ki ga ţeliš poslati, počakaj! Prespi, in ga pošlji 

naslednji dan.  

  

Zlato pravilo pa se glasi: ne pošiljaj ljudem sporočil, ki bi bila tebi neprijetna, če bi jih 

prejel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJE  V  E-UČILNICI: 

- Elektronski naslov 

- Ustvarjanje e-mail naslova 

- Branje in pošiljanje sporočil 

- Izdelava svojega imenika v poštnem predalu 

- Pošiljanje priponk in delo z njimi 

- Internetni bonton 
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9. SLOVAR IZRAZOV 

 

REMOTE ACCESS / ODDALJENI DOSTOP  

Povezava z drugim računalnikom, ki je priključen na omreţje. 

 

ADSL  
Kratica za Asymmetric Digital Subscriber Line, je vrsta digitalnega naročniškega voda, ki se 

uporablja za hitre internetne povezave. 

 

DESKTOP AREA / NAMIZJE 

Namizje je del zaslona (lahko celoten zaslon), na katerem lahko vidite povezave na programe, 

katerih okna se odprejo, ko jih zaţenete. 

 

ATTACHMENT / PRIPONKA  
Datoteka, ki jo pošljemo skupaj z elektronskim sporočilom. 

 

BACKEND / HRBTENICA 

Uporabniški program, ki v e-poslovanju upravlja podatkovno skladišče.  

 

BROWSER / BRSKALNIK 

Spletni brskalnik (včasih tudi navigator) je računalniški program, ki zna brati HTML (v 

zadnjem času XHTML…) in vsebino prikazati kot hipertekst. HTML je označevalni jezik, s 

pomočjo katerega je izdelana večina spletnih strani. Spletni brskalnik omogoča krmarjenje po 

medmreţju.  

 

CARBON COPY / CC 

Je funkcija programa e-pošte (npr. Outlook), ki omogoča pošiljanje enakega sporočila več 

prejemnikom "v vednost".  Oznaka te funkcije je “Cc”. 

 

DOWNLOAD / SNEMANJE 
Prenašanje enega ali več dokumentov z osebnega računalnika na drug računalnik preko 

omreţja, z uporabo FTP protokola. Če pošiljate dokument, je ustreznejša beseda “upload” 

(nalaganje), če dokument prejmete, pa je prava beseda “download” (snemanje).  

 

FOLDER / MAPA 

Element, ki vsebuje dokument(e) in ga poznamo tudi pod imenom direktorij. 

 

CHAT / KLEPET 

Streţniški program, ki omogoča večjemu številu uporabnikov, da istočasno klepetajo drug z 

drugim preko interneta.  Klepeti so lahko javni (odprte razprave) ali zasebni. Nora zabava 

današnje mladine. 

 

 

CLIENT / ODJEMALEC 

Odjemalec je računalnik, ki streţniku pošilja zahteve po podatkih. Najpogostejši vmesnik 

med odjemalcem in streţnikom je brskalnik (Netscape, Internet Explorer). 

 

DATABASE / BAZA PODATKOV 
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Baza podatkov je zbirka podatkov o določenem predmetu ali za določen namen, ki so urejeni 

v zapise in tabele in shranjeni na nosilec podatkov. 

 

DESKTOP / NAMIZJE 

Lahko pomeni dvoje:  če je izraz povezan s strojno opremo, gre za računalnik, ki ga lahko 

postavimo na pisalno mizo (an. desktop), v povezavi s programsko opremo pa poimenuje 

grafično okolje kot metaforo za navidezno pisalno mizo.  

 

DIRECTORY / DIREKTORIJ 

Prostor na trdnem disku, ki vsebuje (ali lahko vsebuje) datoteke in dokumente. Rečemo tudi 

mapa. 

 

DOMAIN / DOMENA 

Alfanumerično ime, ki določa IP-naslov.  

 

DRIVE / POGON 

Periferna naprava za branje ali pisanje podatkov na nek medij, tako magnetnih kot tudi 

optičnih.  

 

E-COMMERCE / E-POSLOVANJE 

Izraz, ki se uporablja za elektronsko poslovanje, t.j. moţnost za nakup izdelkov na 

medmreţju, zahvaljujoč uporabi kreditnih ali predplačniških kartic.  

 

E-MAIL / E-POŠTA 

Kratica za elektronsko pošto. 

 

FAQ / VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Kratica FAO (Frequently Asked Questions) se nanaša na zbirko pogostih vprašanj ter 

ustreznih odgovorov nanje.  Vprašanja in odgovori pomagajo uporabnikom, da jim ni treba 

spet in spet odgovarjati na ista vprašanja, zlasti kadar so ta banalna, in nove uporabnike 

obveščati o problemih in teţavah, ki so bila na forumu ţe predmet razprave (in rešena). 

 

FILE / DATOTEKA 

V informacijski tehnologiji pomeni skupino kodiranih podatkov, ki so urejeni v zaporedje 

bitov in shranjeni kot en dokument.  

 

FILE SYSTEM / DATOTEČNI SISTEM  

Način, kako so dokumenti shranjeni in organizirani na pomnilniški napravi, kot npr. na trdem 

disku ali CD-ROM-u. Obstajajo različne vrste datotečnih sistemov, saj so zasnovani za 

različne operacijske sisteme, za različne spominske enote in različne načine uporabe.  

 

FIREWALL / POŢARNI ZID 

Računalnik in/ali program, ki nadzoruje dostop do lokalnega omreţja in omogoča dostop le 

napravam in uporabnikom z določenimi karakteristikami.  

 

DIGITAL SIGNATURE / DIGITALNI PODPIS 

Elektronski podpis, ki ga je mogoče uporabiti za overitev identitete pošiljatelja sporočila ali 

osebe, ki dokument podpiše, in s katerim lahko zagotovimo, da originalna vsebina poslanega 

sporočila ali dokumenta ni bila spremenjena.  
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FLAME / JEZNO ELEKTRONSKO SPOROČILO 

Ţaljiva kritika ali pripomba, s katero uporabnik foruma ţeli zanetiti jezo na spletnem forumu 

ali računalniškem omreţju. 

 

FONT / PISAVA 

Grafični prikaz črk, števil in simbolov.   

 

FORWARD / POSREDUJ 

Funkcija, ki omogoča posredovanje prejetega sporočila drugim prejemnikom.   

 

FRAME / OKVIR 

Internetna stran, ki vsebuje različne dokumente, na primer del na vrhu strani, ki vsebuje 

naslov strani ali oglasno pasico, del na levi strani z menijem ter del na desni strani spletne 

strani, ki prikazuje vsebino izbranega dokumenta. 

 

FREEWARE / BREPLAČNO PROGRAMJE 

Angleški izraz freeware se uporablja za način distribuiranja programske opreme in aplikacij. 

Programe s to vrsto licence je mogoče kopirati, razmnoţevati in uporabljati brezplačno.  

 

FTP 

Protokol, ki omogoča uporabniku, da prenaša datoteke z oddaljenega računalnika na lokalni 

računalnik preko mreţe kot je internet.  

 

GATEWAY / PREHOD 

Funkcija ali oprema, ki povezuje različne računalnike v mreţo in tako omogoča uporabniku 

dostop do podatkov, shranjenih na oddaljeni računalnik.  

 

 

GB 

Okrajšava za gigabajt. 1 gigabajt obsega 1.024 megabajtov (MB), to je 1.073.741.824 bajtov.  

GIF 

Kratica za Graphic Interchange Format poimenuje standard za grafične podobe, ki ga je za 

stiskanje podob razvil Compuserve. Datoteke imajo končnico .gif  

 

HARD DISC / TRDI DISK 

Naprava za dolgoročno pomnjenje in shranjevanje podatkov na računalnik.  

 

HARDWARE / STROJNA OPREMA 

Izraz je sestavljen iz dveh besed, hard in ware, in pomeni uporabniški program ali orodje. 

Strojna oprema se nanaša na fizični del računalnika, t.j. magnetne, optične, mehanske in 

elektronske dele računalnika. Na splošno se nanaša na fizične dele naprave ali elektronske 

opreme.   

 

HOME PAGE / DOMAČA STRAN 

Običajno vhodna stran spletne strani. Uporablja se na vsaki domači strani na svetu in je tista, 

ki se odpre, ko vtipkate URL naslov v naslovno vrstico, ne da bi izbrali specifično stran.  

Lahko jo imenujemo tudi privzeta (default) stran.   
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HOST / GOSTITELJ 

Računalnik, ki gosti vire in druge storitve, ki so na voljo drugim uporabnikom.   

 

HOSTING / GOSTOVANJE 

Razpoloţljivost prostora na streţniku za prikaz spletne strani na omreţju.  

 

HTML 

Hypertext Markup Language je standardni jezik za izdelovanje večpredstavnostnih 

dokumentov, ki so prikazani na medmreţju.   

 

HTTP 

Izbor pravil in standardov, ki določajo, kako naj se podatki prenašajo na medmreţju. Je 

najpomembnejši protokol, uporabljen na internetu.  

 

ICON / IKONA 

Simbol ali sličica (običajno stilizirana risba), ki ponazarja program, dejavnost ali vrsto 

datoteke in je način, kako podatke prenašati v čim krajši obliki.  

 

IP ADDRESS / IP-NASLOV  

IP-naslov je 12-mestna številčna koda, dodeljena vsakemu računalniku, ki je priključen na 

internet. Številka je zapisana na naslednji način: 194.244.86.2 in določa vsak osebni 

računalnik z nezamenljivim naslovom (na internetu ni niti dveh enakih IP-naslovov), kar 

omogoča pravilno naslavljanje podatkov.  

 

 

INTRANET 

Notranji informacijski sistem zaključene skupine uporabnikov. Čeprav ni dostopen 

zunanjemu svetu, uporablja internetne tehnologije (recimo povezava med zaposlenimi v istem 

podjetju).  

 

IT 

Kratica za informacijsko tehnologijo. 

 

JAVA 

Programski jezik, ki ga je razvil SunMicrosystems in je idealen za oblikovanje spletnih strani.  

 

JPEG 

Kratica za Joint Photographic Expert Group je standard za stiskanje fotografij, ki omogoča 

visoko resolucijo in veliko število barvnih odtenkov. Stisnjene datoteke imajo končnico .jpg. 

 

KEYWORD / KLJUČNA BESEDA 

Nanaša se na ključno besedo, ki se uporablja za iskanje podatkov v bazi podatkov.  

 

KERNEL / JEDRO 

Jedro operacijskega sistema. Gre za programsko opremo, ki skrbi, da imajo procesi, ki se na 

računalniku izvajajo, varen in nemoten dostop do strojne opreme.  

 

LAN 
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Kratica za Local Area Network, to je za omreţje, ki povezuje računalnike in naprave, ki so 

nameščene v istem prostoru in zato ne potrebujejo prenosa podatkov iz zunanjega okolja.  

 

LINK / POVEZAVA 

Povezava na sliko ali besedilo, ki vodi uporabnika z določene strani na katerokoli drugo stran.        

 

LINUX 

Operacijski sistem, ki ga je razvil Linus Torvald in izhaja iz Unixa. Rojen kot rezultat stave, 

je Linux zdaj eden od operacijskih sistemov, ki so mednarodnim programerjem najbolj pri 

srcu.  Obstajajo različne verzije, med katerimi so najpopularnejše Redhat, Corel, Mandrake, 

Caldera, Slackware, Debian in Suse. 

 

LOGIN / PRIJAVA 

Vstopna točka (stran), s katere je mogoče dostopati do zaščitenih vsebin. Postopek prijave 

pomeni, da vpišemo uporabniško ime ter geslo in pritisnemo tipko Enter. 

LOGOUT / ODJAVA 

Postopek, s katerim zapustimo stran z uporabniško identifikacijo in geslom.  

 

 

MAILBOX / POŠTNI PREDAL 

Na internetu izraz poimenuje poštni predal, v katerega so dostavljena elektronska sporočila.  

 

MAILING LIST / POŠTNI SEZNAM 

Poštni seznam, ki omogoča, da eno elektronsko sporočilo pošljemo na več različnih 

elektronskih naslovov, oziroma smo mi prejemniki pošte, če smo na takšnem seznamu. 

 

CD BURNER / ZAPISOVALNIK CD PLOŠČ 

Naprava za zapisovanje CD-jev ali DVD-jev, ki vsebujejo podatke, avdio ali video posnetke.   

 

MB 

Megabajt obsega 1.024 kilobajtov (in 1.048.576 bitov), je standardna enota za merjenje 

velikosti datotek.  

 

MHZ 

Hitrost je izraţena v megahertzih. Trenutno pri hitrostih procesorjev uporabljamo GHZ 

(gigahertz). 

 

MICROPROCESSOR / MIKROPROCESOR 

Digitalna elektronska naprava, ki je izvedena v enem samem integriranem vezju. Uporablja se 

npr. za računalnik, dlančnik, mobilni telefon ali katero koli drugo digitalno napravo.  

 

MOTHERBOARD / MATIČNA PLOŠČA 

Matična ali osnovna plošča je tiskano vezje z osnovnimi komponentami računalnika. 

Zdruţuje vsa tiskana vezja, ki povezujejo glavne komponente in, ki te komponente 

povezujejo z razširitvenimi enotami in zunanjimi vmesniki.  Matična plošča je odgovorna za 

prenos in časovno usklajenost stotin različnih visokofrekvenčnih signalov, ki so zelo 

občutljivi na motnje, zato je glavni dejavnik zagotavljanja kakovosti in zanesljivosti 

celotnega računalnika.  
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SEARCH ENGINE / ISKALNIK 

Avtomatski sistem, ki analizira podatke, ki jih običajno tudi zbere taisti iskalnik, in izdela 

kazalo razpoloţljivih vsebin, pri čemer te razporedi v skladu z matematičnimi formulami, ki 

kaţejo relevantnost z vidika določenega iskalnega ključa.   

 

MOUSE / MIŠKA 

Naprava, ki pošilja signale/vnose računalniku in tako omogoča, da vsak premik miške 

spremlja ustrezen premik kazalnika na zaslonu.  

MP3 

Kratica pomeni Mpeg1 Layer 3, kar je standard, ki se uporablja za  delitev glasbenih datotek 

na internetu. Velika prednost MP3 je kakovost avdio posnetkov, ki je primerljiva s CD 

ploščami, a zavzema le nekaj MB prostora. 

MPEG 

Motion Picture Experts Group je odbor, ki so ga leta 1998 ustanovili člani Iso in IEc z 

namenom določiti nove standarde za digitalne avdio in video posnetke.   

 

MODEM 

Naprava, ki omogoča računalnikom sporazumevanje preko telefonskih vodov, tako da za 

prenos digitalne signale pretvarja v analogne in nato nazaj v digitalne za sprejem.  

 

NAME SERVER / IMENSKI STREŢNIK 

Streţnik, ki internetna imena preslikava v numerične naslove (DNS server). 

 

NETIQUETTE 

Spletni bonton ureja obnašanje v sporočilnih območjih svetovnega omreţja. 

 

NEWSGROUP / NOVIČARSKA SKUPINA  

Konference odborov Usenet, na katerih se zbirajo sporočila, ki si jih uporabniki izmenjujejo o 

različnih temah.  

 

NICKNAME / VZDEVEK 

Ime, dodeljeno posamezni osebi. Pogosta je okrajšava Nick. Uporablja se v spletnih 

klepetalnicah ali novičarskih skupinah.  

 

OFF LINE / BREZ POVEZAVE 

Izraz pojasnjuje, da naprava ni priključena na omreţje.   

 

.ORG 

Končnica, pripona internentnih domen, ki se uporablja za identifikacijo zdruţenj in nevladnih 

organizacij.  

 

PACKAGE / PAKET 

Enota podatkov, ki se zahvaljujoč omreţju lahko prenaša med računalniki.   

 

PASSWORD / GESLO 

Beseda, ki omogoča dostop do zavarovanih delov omreţja ali spletne strani. Običajno je 

povezana z identifikacijskim uporabniškim imenom in razlikuje med velikimi in malimi 

črkami.  
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PDF 

Kratica za Portable Document Format, grafični format v lasti podjetja Adobe. 

 

PIXEL / PIKSEL (SLIKOVNA PIKA)  

Slikovna pika, ki skupaj z drugimi sestavlja sliko.  

 

 

PLUG-IN / DODATEK 

Naprava, ki jo priključimo računalniku za izboljšanje ali povečanje neke funkcije. Tako na 

primer Flash v spletnem brskalniku omogoča prikaz grafičnih vsebin, izdelanih s programom 

Micromedia Flash.  

 

POP 

Ima dva pomena: prvič, Point Of Presence poimenuje telefonsko številko, ki omogoča 

uporabniku dostop do interneta preko internetnega računa, in drugič, kratica poimenuje Post 

Office Protocol, ki je potokol za elektronska sporočila. Novejši protokol je Imap. Pop streţnik 

elektronske pošte shranjuje vhodna sporočila.   

 

POST / POŠTA 

Elektronsko sporočilo.  

 

PROTOCOL / PROTOKOL 

Standardna pravila, ki jih morajo upoštevati ponudniki programske in strojne računalniške 

opreme pred lansiranjem novih izdelkov.   

 

PROVIDER / PONUDNIK 

Podjetje ali organizcija, ki ponuja določeno storitev. Izraz se najpogosteje uporablja za 

ponudnike internetnih storitev, ponudnike televizijskih storitev in ponudnike 

telekomunikacijskih storitev.   

 

QUERY / POIZVEDBA 

Povpraševalni izraz, s katerim se poiščejo, posodobijo ali spremenijo podatki, shranjeni v 

datoteki.   

 

QUICKTIME 

Program podjetja Apple za ogled video in multimedijskih vsebin na osebnih računalnikih ali 

Mac-ih.  

 

RAM 

Kratica za Random Access Memory. Bralno pisalni pomnilnik (RAM) je začasna 

shranjevalna enota, vgrajena v računalniški sistem, ki deluje kot delovni prostor za 

podatkovna in programska navodila. 

 

RESET / PONASTAVITI 

Ukaz, ki zaustavi in ponovno zaţene program ali računalnik.  

 

RESOLUTION / RESOLUCIJA 

Izraţa največje število pikslov, ki jih monitor lahko prikaţe. 
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NET / MREŢA 

Večje število med seboj povezanih računalnikov. Najmanjše mreţe se imenujejo LAN ali 

lokalna omreţja (npr. računalniki v isti stavbi) in so povezana na ali z največjimi omreţji, ki 

se imenujejo WAN ali geografska omreţja in pokrivajo večja območja.  Internet je skupina 

omreţij. 

 

ROUTER / USMERJEVALNIK 

Elektronska naprava (včasih pravi računalnik), ki upravlja povezavo med dvema ali več 

lokalnimi omreţji.  Usmerjevalnik nadzoruje naslov vsakega posameznega podatkovnega 

paketa, ki ga prejme, določi, od kod prihaja in ga posreduje na ustrezno omreţje.  

 

SCRIPT / UKAZNA DATOTEKA 

Koda, zapisana v ustreznem jeziku (Javascript, Perl, PHP, JScript) in uporabljena v spletnih 

straneh za izdelavo animacij ali reakcij, ki drugače v jeziku HTML niso moţne.   

 

SERVER / STREŢNIK 

Računalnik, ki je 24 ur na dan priključen na internet in gosti datoteke različnih uporabnikov 

ter jih daje na razpolago na omreţju vsem, ki do njih lahko dostopajo. 

 

OPERATING SYSTEM / OPERACIJSKI SISTEM 

Operacijski sistem (OS) je programje, ki je odgovorno za nadzor in upravljanje strojne 

opreme, ki predstavlja računalnik in njegove temeljne operacije.  

 

SPAMMING / NEŢELENA POŠTA 

Večje količine neţelene pošte (običajno komercialne narave). Pošiljanje neţelene pošte je 

mogoče preko vsakega medija, vendar sta internet in elektronska pošta med najbolj 

pogostimi. 

 

STREAMING VIDEO 

Enosmeren pretočni prenos video posnetkov preko podatkovnega omreţja. Datoteke se 

predvajajo med nalaganjem preko interneta in uporabnikom pred ogledom ni treba čakati, da 

bi se celotna datoteka naloţila. 

 

 

 

TLD 

TLD (Top-Level Domain) je zadnji del, končnica, internetne domene; to so črke, ki sledijo 

piki. V domeni www.example.com, je TLD com (ali COM, saj imena domen ne razlikujejo 

med velikimi in malimi črkami). 

 

TCP/IP 

Kratica za Transmission Control Protocol/Internet Protocol, ki je standardni protokol za 

internetne povezave in prenos podatkov. 

 

UNIX 

Operacijski sistem za računalnik je najpogosteje uporabljen sistem za internetne streţnike.   

 

UPGRADE / NADGRADNJA 

http://www.example.com/
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Izboljšava, nadgradnja ali namestitev sprememb posamezne programske opreme.  

 

UPLOAD / NALOŢI 

Pošlje datoteko z vašega računalnika na oddaljeni sistem. 

 

URL 

Kratica za Uniform Resource Locator; ponazarja lokacijo spletne strani ali podatka, 

dostopnega na internetu. 

 

USERNAME / UPORABNIŠKO IME 

Username (uporabniško ime) je niz črk in/ali številk, ki se skupaj z geslom uporablja za 

prijavo v nek sistem. 

 

VIRUS 

Program, ki lahko okvari podatke in aplikacije računalnika. 

 

WEBCAM / SPLETNA KAMERA 
Majhna kamera, ki se uporablja kot vhodna enota računalnika.  

 

WEBCASTING 

Izraz povezuje besedi “web” in “casting” in pomeni realni prenos zvokov in video posnetkov 

(streaming technology).   

 

WEBMASTER / SPLETIČNIK 

Oseba, odgovorna za zasnovo in razvoj spletne strani.  

 

WWW (WORD WIDE WEB) / SVETOVNI SPLET 

Sistem razporeditve podatkov, ki temelji na hipertekstih, ki so jih izdelali raziskovalci pri 

CERN-u.  

 


