
 

 

 

   
 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO ORODJA MS TEAMS ZA ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA NA DALJAVO 

 

POSTOPEK ZAGOVORA: 
 
- 5 minut pred pričetkom zagovora kliknete na povezavo "Join Microsoft Teams Meeting", ki ste jo prejeli 

v e-sporočilu/vabilu na zagovor in se vključite v zagovor 
- komisija vas vključi v zagovor in vi delite svoje namizje in zagovorite svojo nalogo 
- sledi odjava iz zagovora za cca 10 minut, da komisija odloči o uspešnosti vašega zagovora 
- ob dogovorjeni uri sledi vaša prijava nazaj v zagovor, da sprejmete odločitev komisije 
- v kolikor imate težave z dostopom v zagovor preberite spodnja podrobnejša navodila ali pokličite na 

04/2374212. 
 

PODROBNEJŠI POSTOPEK: 
 
1. S strani Referata za študentske zadeve boste po elektronski pošti na univerzitetni e-naslov 

(ime.priimek@student.um.si) prejeli vabilo na sestanek v MS Teams za izvedbo zagovora 

zaključnega dela na daljavo. 

 
2. Za vstop v sestanek kliknite na povezavo Join Microsoft Teams Meeting.  

 

 

3. V sestanek se lahko: 

1. vključite preko spleta (brskalnik Google Chrome ali Microsoft Edge) 

2. prenesete aplikacijo MS Teams (v aplikacijo se vpišete s svojo digitalno identiteto - uporabniško 

ime in geslo, ki ga uporabljate za vpis v AIPS / e-studij / e-pošto) 

3. v kolikor imate aplikacijo MS Teams na računalniku že nameščeno izberete »zaženi zdaj« in se 

vpišete s svojo digitalno identiteto 
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4. Pri vključitvi preko spleta nadaljujete s postopkom vključitve, kjer: 

1. Vnesete svoje ime 

2. Izberete nastavitve (vklop/izklop) mikrofona in kamere 

3. Izberete »Pridruži se zdaj« 

 

 

5. Po uspešni vključitvi v sestanek boste po navodilih predsednika komisije za zagovor zaključnega 

dela pričeli z zagovorom in s klikom na ikono   delili svoje namizje in s tem tudi svojo 

predstavitev v MS Powerpointu (predloga za predstavitev je dosegljiva na 

https://fov.um.si/sl/studij/navodila-za-zakljucna-dela. 

Delitev namizja se izvede po zaporedju, ki je prikazan na spodnji sliki. 

 

https://fov.um.si/sl/studij/navodila-za-zakljucna-dela
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Za dodatne informacije kontaktirajte Referat za študentske zadeve, 04/2374 212 – Sandra Bajde. 

 


