
  

Navodila za dostop do interaktivnega spletnega seminarja preko orodja MS 
Teams 

 

1. Preko računalnika 

Svetujemo: Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite spletni brskalnik Microsoft Edge ali Google Chrome. 

1. korak: Kliknite na spletno povezavo, ki ste jo dobili v vabilu. 

www.lek.si/vstop-seminar 

 2. korak: V oknu, ki se vam odpre, izberite Join on the web instead (Vključitev prek spleta). 

 



  

3. korak: Potrdite, da dovolite dostop do avdio/video naprav. V okno, ki se vam odpre, vnesite ime in priimek ter 

izberite gumb Join Now (Pridruži se zdaj). S tem boste postopek prijave zaključili. 

 



  

2. Preko pametnega telefona ali tablice 

1. korak: Namestite MS Teams iz trgovine Google Play oziroma Apple Store. 

 

Apple Store 

 

Google Play 

 2. korak: V e-pošti poiščite vabilo in kliknite na spletno povezavo: 

www.lek.si/vstop-seminar 

 3. korak: Ko se vam aplikacija zažene, izberite Join as a guest, vnesite svoje ime in nato ponovno izberite Join 

as a Guest. 



  

 



  

 

Navodila za uporabo MS TEAMS 

Ob priključitvi na spletni seminar se bo na zaslonu pokazala orodna vrstica, s katero lahko upravljate vklop/izklop 

mikrofona in kamere ter aktivirate pogovorno okno za vpis vprašanj ali komentarjev. 

 

Da bomo zagotovili dobro kakovost prenosa in se izognili motečim zvokom iz ozadja, bomo vsem udeležencem 

izklopili mikrofon in kamero. 

Vprašanja lahko predavatelju zastavljate že med samim predavanjem, in sicer tako, da kliknete na okvirček, ki je 

na zaslonu spodaj oz. na telefonu zgoraj, in odprlo se vam bo pogovorno okno. 



  

   

V primeru težav z dostopom se lahko pred začetkom prenosa in ves čas prenosa obrnete na tehnično pomoč, ki vam bo na voljo na 

telefonski številki 051 334 010 (Damjan). 

  

Vprašanje vpišite v pogovorno okno in ga s klikom na 

puščico odpošljite. 

Na vprašanja bo profesor odgovarjal ob zaključku seminarja. 

  

Če se vam med prenosom prikaz zmanjša, ga lahko ponovno povečate na celoten ekran tako, da kliknete na 

pomanjšano okno s predavanjem. 


