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1. Uvod 

Pričenjamo s spletnimi seminarji (webinarji), ki omogočajo, da na določen dan in uro, torej v 

živo, s pomočjo vašega računalnika prisostvujete seminarju. Seminarje oz. webinarje bodo 

izvajali zaposleni na Čebelarski zvezi Slovenije. Imeli boste možnost postavljati vprašanja.   

 

2.  Kaj POTRBUJEM za sodelovanje v webinarju - tehnika? 

Za sodelovanje v webinarju potrebujete sledečo računalniško opremo: 

● osebni ali prenosni računalnik z Windows 7/macOS 10.7 ali višje (tudi novejši OS-ji, 

ki temeljijo na Linuxu - Ubuntu, Mint, Red Hat Enterprise, Oracle Linux in drugi), 

lahko tudi pametni telefon ali tablico (iOS, Android, Surface Pro), 

● spletni brskalnik (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari), 

● širokopasovno internetno povezavo ali 4G/LTE (minimalno 600kbs download-a za 

višjo kakovost videa), 

● slušalke (z mikrofonom - če želite sodelovati z vprašanji) 

● spletno kamero (opcija) 

 

3. Kako se PRIJAVIM na webinar? 

Prijave se zbirajo preko spletnega obrazca na google drive, dostop do katerega je objavljen 

na spletni strani ČZS v obvestilu, ki vabi na določen webinar. Kot udeleženec imate 

možnosti da: 

- NE prejmete potrdila o udeležbi. V tem primeru v prijavnem obrazcu vpišete le ime in 

priimek ter vaš e-naslov. 

- PREJMETE potrdilo o udeležbi. V tem primeru morate v prijavnem obrazcu vpisati 

tudi ostale osebne podatke, ki jih obrazec predvideva. 

 

S prijavo na webinar, ne glede na izbrano možnost, v skladu z uredbo GDPR dovoljujete 

ČZS, da hrani in obdeluje vaše osebne podatke, ki jih boste posredovali v spletnem obrazcu. 

ČZS bo podatke uporabljala zgolj za namene za katere so bili pridobljeni. Posredovanje 

podatkov je prostovoljno, udeleženec pa ima pravico umika soglasja, s čimer se avtomatsko 

tudi odjavi od webinarja. 

Po prijavi na webinar vam bomo na vaš e-naslov posredovali povezavo s katero boste lahko 

vanj vstopili. 



4. Kako VSTOPIM v webinar? 

V aplikacijo je potrebno vstopiti 15 minut pred predvidenim seminarjem oz. ko predavatelj 

aktivira webinar (“odklene vrata predavalnice”). Za izvedbo webinarja uporabljamo aplikacijo 

Zoom Webinar, ki ne zahteva inštalacije aplikacije na vaš računalnik. Zadošča že, da se 

povežete preko povezave, ki jo boste prejeli. Od prijavi iz povezave pretočite zagonsko 

datoteko in jo zaženete.  

 

PODROBNEJŠE SLIKOVNO NAVODILO PO KORAKIH ZA PRIJAVO IN VSTOP V 

WEBINAR SE NAHAJA NA DNU TEH NAVODIL. 

 

5. Kako EVIDENTIRAM svojo prisotnost na webinarju? 

Evidentiranje prisotnosti na webinarju izvede predavatelj, na podlagi seznama prijavljenih 

udeležencev, med samo izvedbo celotnega webinarja, kjer ima predavatelj vpogled v 

seznam navzočih celoten čas trajanja. 

 

6. Kako bom lahko kot uporabnik/udeleženec SODELOVAL v webinarju? 

Udeleženci boste v webinarju lahko predvsem: 

● sledili nagovoru predavatelja ob prikazu drsnic; 

● pisno postavili vprašanje predavatelju (javno ali anonimno); 

● dvignili roko za besedo in postavili vprašanje predavatelju (predavatelj vam mora 

pred tem vklopiti mikrofon, če ga imate vgrajenega); 

 

Sodelovanje udeležencev je predvideno po zaključku predstavitve, ki jo opravi predavatelj. 

Webinar sicer omogoča tudi funkcijo klepeta s predavateljem oz. s predavateljem in 

udeleženci idr., zato bo temu času namenjeno 15 minut. 

Gradiva posameznega webinarja lahko najdete na spletni strani ČZS: 

http://www.czs.si/content/E1.  

 

7. Kako bom lahko EVALVIRAL webinar? 

Ker gre za prve, poskusne izvedbe webinarjev vas bomo prosili za potrpežljivost in 

razumevanje za morebitne primere tehničnih težav. Zelo nam bodo koristile vaše povratne 

informacije, da bomo prihodnje webinarje, ki sledijo v prihodnjih tednih organizirali še boljše. 

Zato vas bomo prosili, da po končanem webinarju izpolnite spletni vprašalnik. Povezavo vam 

bo predavatelj poslal na e-naslov. 

  



8. SLIKOVNO NAVODILO PO KORAKIH ZA PRIJAVO IN VSTOP: 

 

1. Kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli na vašo e-pošto: 

 

2. Vnesite zahtevane podatke in kliknite »Join Webinar in Progress«: 

 

 

 

 

 



3. Če imate aplikacijo Zoom naloženo, lahko sejo odprete preko nje oziroma kliknete 

»Prekliči in Join from your browser«, da sejo zaženete v brskalniku: 

 

 

4. Kliknite »I agree«: 

 



5. Kliknite »Join Audio«, da boste lahko slišali predavanje: 

 

6. Ko se vam prikaže slika predavatelja ali predstavitve, pomeni, da ste se nam uspešno 

pridružili: 

 


