
OSNOVNA NAVODILA 
ZA UPORABO 

SKYPE APLIKACIJE

Aplikacija Skype se uporablja za zvočne in videoklice med 
dvema ali več osebami, klepet in skupinski klepet. Za delovanje 
potrebujete nameščeno aplikacijo in internetno povezavo.

V naslednjih korakih vam bomo pokazali, kako si namestiti in 
uspešno uporabljati aplikacijo Skype za komunikacijo.
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NAMESTITEV APLIKACIJE

Aplikacijo prenesete iz uradne spletne strani 
www.skype.com.

Na strani kliknete na Download Skype.
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Na naslednji strani izberete možnost
 Get Skype for Windows.

Ko se datoteka prene-
se, jo odprite – če je 
ne vidite levo spodaj v 
brskalniku Crome, jo 
poiščite v mapi 
Prenosi.

V nadaljevanju kliknite 
na gumb Namesti.
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V kolikor še nimate skype računa, vam bomo v naslednjih korakih 
pokazali, kako opraviti registracijo.

Ob zagonu aplikacije kliknite Pa začnimo.
 
Kliknite na gumb Vpišite se ali ustvarite račun.

V naslednjem koraku kliknite na 
Ustvarite ga.

REGISTRACIJA
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Pred vami so 4 koraki, po vpisu podatkov v vsakem koraku kliknite 
gumb  Naprej.

 1.  Vpišite vašo telefonsko številko.
 2.  Ustvarite geslo.

1 2
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 3.  Vpišite vaše ime in priimek.
 4.  Izberite državo in določite datum rojstva.

3 4

Vaš račun je ustvarjen.
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DODAJANJE NOVIH STIKOV

Zdaj, ko ste se uspešno vpisali v aplikacijo, bomo pogledali, kako 
dodate med kontakte vaš prvi stik.  
 

Na zgornji levi strani, desno od lupe vpišemo uporabniško ime / 
telefonsko številko / elektronski naslov osebe, ki jo želimo dodati.
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Ko najdemo željen stik, z desno tipko na miški kliknemo na osebo 
in izberemo Dodaj stik.
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Dodali smo nov stik. Prikaže se nam klepet, v katerem imamo 
možnosti pošiljanja besedilnih sporočil »vnesite sporočilo«. Lahko 
pa osebo pokličemo preko navadnega ali video klica. 

videoklic
klic

pošljite 
sporočilo

pošljite 
datoteko,
sliko

pošljite 
glasovno 
sporočilo
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FUNKCIJE MED VIDEOKLICEM

1. Pokaže se nam stranski meni, kjer lahko vidimo ostale klepete 
in stike

2. Izklop/vklop mikrofona
3. Izklop/vklop video kamere
4. Prekinitev klica
5. Klepet z osebo (pošiljanje besedilnih sporočil)
6. Skupna raba zaslona (oseba, s katero imamo pogovor, bo vide-

la naš zaslon) 
7. Slika vaše kamere
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NASTAVITVE

V kolikor bi radi preverili, ali imate pravilno nastavljen mikrofon ali 
kamero, je potrebno odpreti nastavitve. Le te se nahajajo na glav-
nem zaslonu aplikacije pod »3 pikicami«. Za dostop je potreben 
desni klik na miški.  
 
V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili nastavitve.

desni klik na miški

klik
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Splošne nastavitve

V glavnem meniju nastavitev boste lahko preko »Račun in profil« 
dostopali do vaših osebnih podatkov.  
Primer: 
 - prememba profilne slike 
 - klik- na »Slika profila«
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V nadaljevanju kliknete na vašo sliko in izberete novo profilno.
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Nastavitve slike in zvoka

V nastavitvah na zavihku »Zvok in video«, lahko dostopate do 
naprav, ki jih uporabljate za uspešno komunikacijo preko aplikacije 
skype.  
Bolj podrobno vam bomo predstavili v naslednjih korakih. 

Za spremembo je potreben levi  – klik – na miški. 
 
1. Izbira naprave za sliko (kamera) 
2. Naprava za vhodni zvok (mikrofon)
3. Naprava za zvok (zvočniki) 
4. Test zvočnikov (preizkus ali vam dela mikrofon)  
 
Spodaj imate še možnost »Opravi brezplačen preizkusni klic«. Kjer 
lahko stestirate vse fukcije v vodenem pogovoru z robotom. 
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SREČANJA

Klic z več osebami lahko ustvarite na več načinov. Če boste vklju-
čili veliko udeležencev, je najpreprostejše ustvariti srečanje, saj lah-
ko udeleženci do klica dostopajo le s hitrim klikom na povezavo.

Kliknite na Srečanje (Meet now), ki se nahaja v zgornjem levem 
delu zaslona.
 
Izberete »Gostite srečanje«. 
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V okencu pod besedilom Kaj je tema tega srečanja napišete 
naslov srečanja. 

Ostale udeležence lahko v pogovor povabite na različne načine. 
Vsi načini se prikažejo s klikom na modro okence Daj povabilo v 
skupno rabo (Share invite).
 
S srečanjem pričnete s klikom na Začni srečanje.
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Najpreprostejši način je, da kliknete Kopiraj povezavo (Copy link) 
in povezavo pošljete udeležencem po elektronski pošti. Udeležen-
ci se bodo lahko s klikom na povezavo takoj pridružili srečanju.

Z opcijo Stiki v Skypu (Skype contacts) lahko v srečanje neposred-
no dodate Skype uporabnike tako, da vpišete njihovo uporabniško 
ime za Skype, telefonsko številko, elektronski naslov ali polno ime.

Opcija Gmail je zelo podobna prvemu načinu s kopiranjem pove-
zave. V tem primeru se bo avtomatsko ustvarilo elektronsko spo-
ročilo v vašem Gmail računu, vi pa morate vpisati elektronske na-
slove udeležencev, da bodo prejeli vaše vabilo.

Kako povabiti udeležence

kopiraj povezavo
(klik)

dodaj stike
iz Skype

druge možnosti
deljenja povezave
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Sedaj srečanje poteka in vsi s povezavo se lahko pridružijo. Na 
spodnjem delu ekrana so tri pomembne ikone. 

S prvo ikono vključite/izključite mikrofon, z drugo vključite/izklju-
čite kamero, s tretjo pa prekinete srečanje. V spodnjem primeru je 
mikrofon vključen, kamera pa izključena.

V spodnjem desnem kotu lahko preko ikone Klepet (Chat) dosto-
pate do klepeta z udeleženci. Do vsebine klepeta boste lahko do-
stopali tudi po končanem srečanju.
 
Z ikono Več (More) dostopate do nastavitev zvoka in videa.

ZVOK        KAMERA       PREKINI SREČANJE



Priročnik je nastal v sklopu projekta Stičišče Središče, ki ga vodi 
Zavod Nefiks.

Idejna zasnova: Jože Gornik in Urška Marzidovšek
Avtor priročnika: Vid Prodan

Aktivnost sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru 
Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.


