
Spoštovani 

V nadaljevanju so kratka navodila kako pristopiti k spletnemu srečanju. 

Aplikacija MS Teams: preverite ali je na vaš računalnik že nameščena aplikacija Teams. V 
kolikor aplikacije ne najdete na računalniku, jo je potrebno naložiti preko povezave: 
https://www.microsoft.com/sl-si/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

V določenih organizacijah potrebujete pomoč IT administratorja, ki ima dostop do sprememb 
v vašem računalniku. 
Tudi če nimate naložene aplikacije Teams, se lahko pridružite  spletnemu srečanju preko 
spletnega brskalnika. 

Preskusite delovanje Teams: v ponedeljek 21. 11. 2022 bo poskusno oddajanje (program 
posveta) od 10. do 11.ure. V ta namen boste vsi, ki ste se prijavili na izpopolnjevanje preko 
spleta, dobili spletno povezavo na vaš e-naslov. S klikom na povezavo se avtomatično 
pridružite spletnemu srečanju. 

Spletno izpopolnjevanje, sreda 23. in četrtek 24. 11. 2022: prejšnji dan prejmete na vaš e-
naslov spletno povezavo. S klikom na kodo se avtomatično pridružite spletnemu srečanju. 
Spletna povezava bo od 8:30 dalje aktivna ves dan, oba dneva. 

POMEMBNO: med samim srečanjem je potrebno s strani slušateljev izključiti mikrofone, da 
ne prevzamete zvoka (na primer šum, ropot…). Za posredovanje komentarjev, lastnih 
izkušenj in vprašanj vključite mikrofon in se pridružite diskusiji. Spletne slušatelje prosimo, 
da se pridružijo diskusiji ob koncu vsake predstavitve ali ob koncu srečanja v za to 
namenjenem času. Preko aplikacije lahko tudi napišete komentar/vprašanje. 

Odpravljanje težav: Vsi prijavljeni slušatelji bodo prejeli natančna navodila ter e-naslov in 
telefonsko številko podpore, na katero se bo med poskusom delovanja sistema in med 
izpopolnjevanjem javil IT strokovnjak družbe gostiteljice. 

Prevzem dokumentov izpopolnjevanja: v ponedeljek 21.11.2022  boste na vaš e-naslov 
prejeli evidenco prisotnosti, izročke predstavitev, vprašalnik o zadovoljstvu slušateljev in 
preskus uspešnosti izpopolnjevanja (test). Vsi dokumenti bodo v natisljivi obliki. 

Evidentiranje prisotnosti: prosim, da nam podpisano, skenirano/slikano kopijo vrnete na naš 
e-naslov, saj je to osnova za izstavitev potrdila o udeležbi. Če nimate na voljo skenerja, 
zadostuje slika evidence z mobilnega telefona. 

Preskus uspešnosti izpopolnjevanja: v četrtek 24.11.2022, po končanem izpopolnjevanju, 
bo v obliki predstavitve prikazan preskus uspešnosti izpopolnjevanja. Po vsakem vprašanju bo 
posredovan tudi pravilen odgovor. Prosimo, da se ocenite in ustrezno vpišete rezultat. Nekdo 
iz vaše organizacije, ki ni soudeležen pri izpopolnjevanju naj overi test (na primer kadrovska 
služba). 

Prevzem Potrdila o udeležbi na izpopolnjevanju: prosimo, da nam skenirano/slikano 
podpisano kopijo Evidence prisotnosti in izjavo, da ste uspešno opravili preskus uspešnosti 



izpopolnjevanja vrnete na naš naslov. Po tem boste na vaš e-naslov prejeli Potrdilo o udeležbi 
na izpopolnjevanju. Preskusa uspešnosti izpopolnjevanja ni potrebno pošiljati. 

Korespondenca z organizatorjem izpopolnjevanja:  

Pokličete lahko na številko 040 858 022 (Andrej Ferlan) ali pišete na e-pošto: 
andrej_ferlan@t-2.net 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo. 


