
 
 

Program Mladi za napredek Maribora sofinancira Mestna občina Maribor. 

 
 
 

Mladi za napredek Maribora 2021 –  
JAVNI ZAGOVORI RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV 

   
 
 
Zagovori nalog bodo potekali preko platforme Zoom (https://us04web.zoom.us/). Povezava 
bo ves čas enotna. Prejeli jo bodo šolski koordinatorji, objavljena bo tudi na spletni strani ZPM 
Maribor www.zpm-mb.si, navajamo jo tudi ob koncu tega dopisa. Povezava do zagovorov bo 
delovala vsaj 15 minut pred začetkom zagovorov posameznega dne.  
 
NAMESTITEV PROGRAMA 
Zoom platformo lahko uporabljate na internetni strani: https://zoom.us/. Vendar vam 
priporočamo uporabo Zoom aplikacije, ki si jo pred srečanjem brezplačno naložite preko 
spodnje povezave: https://zoom.us/download. To storite s klikom na modro ikono “Download” 
pod naslovom “Zoom Client for Meetings”. Preneseno datoteko nato zaženite in sledite postopku 
namestitve. 
 
Da se boste lahko priključili zagovoru boste kliknili na povezavo, ki bo objavljena.  
Po kliku na povezavo (natančnejša navodila nekoliko bolj spodaj), boste vstopili v info točko 
zagovorov oz v osnovno »sobo«.  Tam vas bo pričakala koordinatorica programa, ki vam bo na 
voljo za vsa vprašanja. Da boste vstopili v ustrezno učilnico vaših zagovorov boste izbrali 
Breakout Room za vaše področje (podrobna navodila spodaj).  
 
Pomemben je tudi ID povabila (Meeting ID: je šestmestna številka) in Passcode. Oboje boste 
imeli zapisanega v sporočilu pod povezavo. Ta podatka sta pomembna, če vstopate preko 
aplikacije.  
 
Zelo pomembno pa je da vas v primeru težav, če morda kaj  ne bo delovalo, le počasi in brez 
panike. Bomo uredili. Tudi na zagovorih v živo, se kdaj kaj zaplete ali ne deluje. V kolikor 
izgubite povezavo najprej poskusite s klikom na povezavo ali preko aplikacije vnesete ID 
povabila in Passcode oz kliknete Join meeting. Lahko pa se oglasite tudi v info točki, kjer vam bo 
pomagala koordinatorica programa.  
 
V primeru težav v času zagovorov bom za vas dosegljiva po e-pošti ursa@zpm-mb.si ali na 
številki 02/229-69-15 ali 040-433-766. 
 
V sredo, 14. 4. 2021 med 14.00 – 16.30, vas vabimo na testni zagovor, brez komisije, kjer 
boste lahko preverili, kako aplikacija deluje. Povezava bo objavljena na naši spletni strani.  
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Bonton oz priporočila za boljše izvajanje zagovorov na daljavo. 
 
 Zaželeno je, da se na zagovore vključite približno 10 minut pred začetkom (navodila točka 1).  

 Po vstopu izberete ustrezno sobo – vaše področje (navodila točka 4). 

 Poskrbite, da boste ustrezno poimenovani. Z vašim imenom in priimkom, kar pomeni, da ne 

uporabljate kratic, vzdevkov, … (navodila točka 3). 

 Imejte izklopljen mikrofon, le takrat, ko ste vi na vrsti za zagovor (predstavitev in vprašanja 

komisije) vklopite mikrofon - to omogoča lažji prenos in manj motečih dejavnikov (navodila 

točka 6).  

 Kamero morate imeti nujno vklopljeno med zagovorom – sicer je lahko vklopljena (navodila 

točka 6).  

 Projekcijo si morate nujno pripraviti preden pričnete z zagovori. To pomeni, da jo odprete in 

nato, ko želite delite zaslon (Share Screen). Ko zaključite s predvajanjem projekcije (konec 

vaše predstavitve) jo zaprite – stop share (navodila točka 5).  

 Spremljajte klepetalnico (chat), morda vam kaj zapišemo vanjo (navodila točka 6). 

 Priporočamo uporabo računalnika za nemoteno sodelovanje in predvajanje projekcije. 

 Za zagovor na daljavo veljajo vsa navodila zagovorov v živo. Predstavitev traja 10 minut, nato 

sledijo vprašanja komisije. Udeleženci zagovorov posamezne skupine počakajo do konca vseh 

zagovorov.  

 

 
Kratka navodila za pripravo in uporabo Zoom aplikacije: 

1.  
a.) Kliknete na povezavo za zagovor. Odprla se vam bo spletna stran kjer kliknete Odpri 
aplikacijo. Počakajte, ker se stran lahko nekaj časa nalaga.  
 

 
 
Če je nastavljena čakalnica, se vam bo izpisalo 
sporočilo, takrat vas mora gostitelj potrditi.   
 
 
 
 
 
b.) Če vstopate iz naložene aplikacije pa kliknete Join, vnesete ID številko, ustrezno navedite 
svoje ime ter potrdite. Nato vnesite še Passcode in Join Meeting.  
 

      



 
2. Nato se vam bo pojavilo okno, kjer boste zagledali 

zaslone vseh sodelujočih.  
S klikom na »Join with Computer Audio« boste 
vstopili v sobo, lahko boste slišali druge, hkrati pa se bo 
vključil tudi vaš mikrofon. Mikrofon in zvočnik pa lahko 
pred tem tudi preverite s klikom na »Test Speaker and 

Microp
hone«. 
V tem 
primeru se prikaže spodnje okno, po testu 
izklopite okno z X in se z Join priključite.  
 
     
 

 
Med srečanjem, lahko urejate mikrofon in kamero s pomočjo ikon v spodnjem levem kotu:  
 

 
V prikazanem primeru sta mikrofon in kamera izključena. Če želite 
to spremeniti, to storite s klikom na posamezno ikono. Za dodatne 
nastavitve kamere ali mikrofona, kliknite na puščico poleg ikone. 
 

 
 

3. Za zagovore je nujno, da ste ustrezno poimenovani. Z vašim imenom in priimkom (ne 
kratice, vzdevki, …). Preimenujete se lahko tako, da kliknete v desnem zgornjem kotu svojega 
okna, kliknete na tri modre pikice, odprl se vam bo spustni seznam, izberite Rename in se 
ustrezno poimenujte.  

 

 
 

4. Sedaj morate izbrati vašo sobo/ učilnico, kjer potekajo zagovori. V spodnjem robu 
izberite ikono Breakout Rooms, prikazalo se bo okno s področji, izberite ustreznega in 
kliknite Join.  
 

 
   
 
  



Lahko pa vas tudi gostitelj dodeli v sobo, takrat se vam na zaslonu pojavi okno, kjer morate 
potrditi izbiro.  
 

 
 
 

5. Ko bomo vsi zbrani in bo čas za zagovore bomo pričeli.  V času zagovorov imate vsi 
sodelujoči izklopljene mikrofone. Ko boste na vrsti vklopite mikrofon in tudi kamero (če ste 
jo imeli predhodno izklopljeno).  
 
Ko boste želeli predvajati vašo projekcijo, to storite tako, da kliknete ikono Share screen 
(zelene barve). Pojavilo se vam bom okno, kjer boste izbrali projekcijo, kliknili Share in na 
zaslonu bomo vsi videli projekcijo. Pomembno je, da si projekcijo pred začetkom zagovora že 
pripravite na vašem računalniku (to pomeni, da jo že imate odprto). Po kliku Share, zaženite s 
projekcijo in pričnite z zagovorom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zaključku prenosa vaše projekcije, kliknite Stop Share.  
 
 
Ko so zagovori končani kliknete Leave, v spodnjem desnem kotu. Z izbiro Leave Breakout 
Room se vrnete v info točko, z Leave Meeting pa zapustite srečanje.  
 
 
  



6. Pojasnila ikon v spodnjem robu: 
 

 
 
 Mute/Unmute: s klikom na ikono mikrofona si lahko vklopite ali izklopite mikrofon. 

Mikrofon vam lahko izklopi tudi gostitelj, vklopite pa si ga lahko samo vi. 
 Start/Stop Video: s klikom na ikono kamere si lahko vklopite ali izklopite kamero. 
 Participants: s klikom na ikono oseb lahko vidite, kdo vse je vključen v srečanje 
 Chat: s klikom na to ikono lahko več čas usposabljanja komunicirate z gostiteljem ali 

drugimi udeleženci, zapišete lahko svoja vprašanja in komentarje.  
• Share Screen: funkcija, ki omogoča deljenje vašega zaslona, torej vaše projekcije 
• Breakout Rooms: sobe, kjer bodo potekali zagovori posameznih področij 
• Reactions: z uporabo te funkcije lahko s čustvenimi simboli (emotikoni) reagirate med 

zagovori– ploskanje, smeh, srček, itd. Prav tako imate tukaj tudi funkcijo dviga roke – Raise 
hand. 

• Leave Meeting/End: s klikom na gumb zapustite srečanje. 
 
 
Če boste med zagovorom izgubili povezavo, se lahko zagovoru ponovno pridružite, tako, da 
znova kliknete povezavo ali pa iz aplikacije kliknete Join Meeting in ponovite prijavo.  
 
Zelo pomembno pa je da vas v primeru težav, če morda kaj  ne bo delovalo, le počasi in 
brez panike. Bomo uredili. Tudi na zagovorih v živo, se kdaj kaj zaplete ali ne deluje. Najprej 
poskusite s klikom na povezavo, preko aplikacije vnesete ID povabila in Passcode oz kliknete 
Join meeting. Lahko pa se vrnete v info točko oz prvotno sobo, kjer vas bo pričakala 
koordinatorica programa.  
 
V primeru težav v času zagovorov bomo za vas dosegljivi na številki 02/229-69-15 ali 040-433-
766 ali po e-pošti ursa@zpm-mb.si. 
 
 
Pripenjamo vam še kratka video navodila za uporabo zooma za učence - 
https://video.arnes.si/watch/D28rbcVCgfBc  
 
 
 
Želimo vam dobro opravljene zagovore.  
 
 
Koordinatorica programa Mladi za napredek Maribora 
Urša Žiger 
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Povezava do zagovorov bo ves čas enaka. Navajamo jo spodaj.  
 
Zadeva: MNM – zagovori 2021 
Termin zagovorov: 15. – 24. 4. 2021, vsak dan v skladu z razporedom od 13.00 naprej 
Povezava do zagovorov 
https://us02web.zoom.us/j/82596176737?pwd=RlNQQ3FUVzh3dmw5MjJuWlhJcXNiQT09  
 
Meeting ID: 825 9617 6737 
Passcode: 386268 
 
 
 

Povezava do »testnega zagovora, ko bodo avtorji lahko preskusili delovanje platforme Zoom.  
 
Zadeva: MNM – zagovori 2021, test 
Termin zagovorov: 14. 4. 2021, 14.30 – 16.30 
Povezava do zagovorov 
https://us02web.zoom.us/j/87513194975?pwd=Q2FmVVVGU1NaOVRLV1NxMXhLeGJwZz09  
 
Meeting ID: 875 1319 4975 
Passcode: 365969 
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