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Navodila za Zoom 
Klikni na povezavo, ki je objavljena na spletni strani tekmovanja. 

Po kliku na povezavo se vam lahko odpre naslednje okno. Sprašuje te s katero aplikacijo želite odpreti 

povezavo. Kliknite na Zoom (ponavadi je to že izbrano) in nato Open link. 

 

 

Če vas vpraša za geslo/passcode, ga vpišite.  

Lahko da vas vpraša tudi po audio nastavitvah. Kliknite na moder gumbek. 
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Zoom program izgleda približno takole. Jaz vidim tu svojo sliko, vi boste lahko videli kaj drugega.  

Spodaj vidite pomembne ikonice: 

1. Mikrofon, s klikom ga lahko vključite ali izključite 

2. Kamera, s klikom jo lahko vključite ali izključite 

3. Participant, s klikom lahko odprete okno, kjer vam pokaže vse udeležence. 

4. Share screen, s tem gumbkom lahko delite svoj zaslon. 

 

 

1. Kako zamenjati svoje ime? Ko ste na šahovskem tekmovanju morate biti vpisani s svojim 

imenom in priimkom. 

Klikni na gumbek participants in odprlo se vam bo okno z udeleženci.  
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Če greste z mišk do svojega imena se vam bodo odprle dodatne možnosti v modrem okenčku. 

Kliknite na more. 
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  Po kliku se odprejo nove možnosti. Klikni Rename, da se preimenuješ.

 

 

Odprlo se ti bo okno, kjer zapišeš svoje ime. Zaključi s klikom na ok. 

 

 

Vprašanja?  

Ali moram imeti Zoom odprt ko igram šah? 

Ja ko igraš na tekmovanju mora biti zoom odprt, zato da lahko vidimo, da res sam igraš in si ti 

izumitelj vseh mojstrskih potez. Ne rabiš pa gledati Zoom- ko igraš, saj se moraš takrat osredotočiti 

na šah. Zoom lahko takrat zmanjšaš. Klikni na znakec za zmanjšanje, kot prikazuje slika. 

 

mailto:ana@velemojstrica.si


Pripravila Ana Srebrnič, ana@velemojstrica.si  

5 
 

Težave: 
1. Ne vidim vseh ikon in možnosti? 

Kadar je ekran majhen ali okno pomanjšano se kakšne ikone spodaj skrijejo. Klikni na tri pikice. 

 

In odprlo se ti bo več možnosti.  
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2. Zoom je čisto majhen, kaj se dogaja? 

Včasih se Zoom pomanjša, čeprav tega nismo želeli in ga vidite takole: 

 

 

Ni hudega, le z miško pojdite do njega in pojavile se ti bodo naslednje opcije. Klikni znakec na 

desni strani, to je izhod iz minimaliziranega načina.  
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3. Zoom je prevelik, ne vidim ničesar drugega in ne znam priti ven. Izgleda priblžno takole. 

 

 
 

Nič hudega, včasih gre Zoom v celozaslonski način (full sreen). Izhodov imaš več.  

- Lahko pritisneš tipko Esc ( to je na tipkovnici levo zgoraj.  

- Lahko na hitro dvakrat klikneš z miško z levim gumbom 

- Ali pa poiščeš takšen znakec desno zgoraj kot kaže slika 
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