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Uvod 

Zgodovina interneta 
 

V 50-ih letih dvajsetega stoletja so Američani tekmovali z Rusi v bitki za postavljanje novih 
mejnikov v osvajanju vesolja, vendar so bili rezultati porazni: lansiranje večine izstrelkov ni 
uspelo, tisti pa, ki so vzleteli, so kmalu po vzletu izgubili nadzor.  
 
V tem času se je začel ogromen znanstveno-tehnološki raziskovalni projekt in ustanovljena je 
bila Agencija za napredne raziskave (Advanced Research Projects Agency). V bistvu je šlo za 
vojaški raziskovalni odbor, ki je k sodelovanju povabil Wernerja Von Brauna, nemškega 
znanstvenika, ki je prišel v ZDA po porazu Nemčije.  
Vsi vemo, kaj se je zgodilo potem. Iz tekmovanja z rusko vesoljsko agencijo je NASA, sicer 
ne brez truda, navsezadnje izšla kot zmagovalka, ko je leta 1969 prvi človek stopil na luno. 
Podprojekt vesoljske mrzlice je bil tudi internet: leta 1965 je ARPA objavila javni razpis za 
izvajanje sistema, ki bi v vojaške raziskovalne projekte vključene računalnike različnih 
univerz, takrat povsem ločene drug od drugega, lahko povezal med seboj.    

 

Medtem ko so velika informacijska podjetja 
vsakogar prepričevala, da je razpis norost, je 
majhna firma z Zahodne obale ZDA 
postavila prvi povezovalni sistem. 
ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network) je leta 1969 vzpostavila 
agencija za napredne raziskave pri 
ameriškem obrambnem ministrstvu DARPA 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency). Vzpostavljena je bila povezava med računalniki dveh velikih univerz v ZDA: med 
University of California v Los Angelesu (UCLA – www.ucla.edu) in Standford University 
(www.stanford.edu) v Palo Alti, središču kalifornijske Silicijeve doline (Silicon Valley). 
Uporabili so sistem, ki ga je razvil raziskovalni inštitut standfordske univerze (Standford 
Research Institute – www.sri.com); za povezavo so uporabili dva stara modela Xerox Data 
Systems. Da, dobro ste slišali, Xerox, proizvajalec fotokopirnih strojev, je bil v tistem času 
namreč vodilno podjetje na področju razvoja računalniških sistemov.  
Čas rojstva interneta je znan: 29. oktober 1969 ob 22.30 po zahodnoobalnem času.  

 

Elektronska pošta, danes najbolj uporabljena aplikacija svetovnega spleta, je nastala okrog 
leta 1973.   
Razvil jo je Ray Tomlinson iz podjetja BBN. Leta 1974 so Arpanet prvič predstavili v 
javnosti in Tomlinson je svoj program prilagodil konceptu svetovnega spleta. Elektronska 
pošta je takoj postala popularna, predvsem zahvaljujoč Larryju Robertsu, ki je razvil RD, prvi 
program za urejanje elektronskih sporočil. Prvo sporočilo, ki ga je poslal, torej prvo 
elektronsko sporočilo, se je glasilo: "QWERTYUIOP".  
 
Na naslednji veliki izum pa je bilo treba nekaj časa počakati.   
Šele leta 1991 je Tim Berners-Lee, Anglež, ki je delal na Evropski organizaciji za jedrske 
raziskave (CERN) v Ženevi, prišel na idejo, da bi koncept hiperteksta uporabil za mrežo.  
Razvil je prototip in rojen je bil svetovni splet (World Wide Web – www)  
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Kako deluje internet 

 
Internet (tudi medmrežje) je sistem več omrežij.  
Računalniki, imenovani komunikacijski strežniki, se nahajajo po celem svetu, so dostopni 24 
ur na dan in vsebujejo pomembne podatke, t.j. spletna mesta in spletne strani. 

 

 
Za dostop do želenih spletnih mest moramo poznati naslov spletnega mesta ali ga poiskati z 
iskalnikom. Posamezni uporabnik lahko dostopa do omrežja, tako da sklene naročniško 
pogodbo s ponudnikom internetnih storitev. S ponudnikom, ki je povezan s strežniki, se 
uporabnik poveže preko telefonske linije, kabelskega omrežja, brezžične povezave….  

Kaj potrebujete za priklop na internet  

Za dostop do interneta potrebujete le računalnik: običajni osebni računalnik s CD-ROM enoto 
bo zadoščal, vendar mora biti opremljen (lahko je to samostojna zunanja enota) z napravo za 
povezovanje telefonskih vodov, modemom.  
Modem preko običajnega telefonskega voda vzpostavi povezavo med računalnikom, ki želi 
vzpostaviti povezavo, in najbližjim medmrežnim strežnikom (ponudnika internetnih storitev, 
s katerim ste skleniti naročniško razmerje).   
Modem pretvori digitalne podatke računalnika v analogne 
signale (kot so naši glasovi), da jih lahko pošljemo po 
telefonski liniji. Ko analogni podatki prispejo na cilj, jih 
modem na drugem koncu povezave pretvori nazaj v digitalne 
podatke, ki jih računalnik razume.  
 
Trenutno obstaja več vrst modemov in linij (ISDN, DSL, 
običajna, itd.) Najbolj pogoste so DSL linije, ki so zelo hitre in 
cenovno ugodne, saj uporabljajo isti kabel kot fiksna telefonija, 
vendar se signal prenaša na drugačen način. Za iskanje 
podatkov na internetu z DSL linijo potrebujemo DSL modem, 
ki se razlikuje od PTSN modema, ki se uporablja za krmarjenje preko običajnih zemeljskih 
vodov. Poleg hitrosti je prednost DSL povezave tudi v tem, da uporabniku omogoča, da v 
času priklopa na internet opravlja tudi telefonske pogovore in sprejema in pošilja fakse, 
medtem ko pri drugih modemih lahko uporabljate telefon ali internet.  
 

Pozor: ko naročate 
storitve ponudnika 
internetnih storitev, 
preverite, ali je na 
vašem območju 
storitev zaradi 
tehničnih omejitev 
sploh mogoča.  
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Preden kupite modem, preverite, če ponudnik internet storitev ponuja v brezplačen najem 
ustrezen modem, v kolikor z njim sklenete naročniško razmerje. 
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Aplikacija za brskanje po internetu (brskljalnik) 

Microsoft Internet Explorer 

 
 
Internet Explorer je eden izmed najbolj uporabljanih brskalnikov po internetu. Brskalnik nam 
omogoča, da se sprehajamo po internetnih straneh. Osnovno okno Explorerja oz. 
Raziskovalca je naslednje: 
 
 

 
 
 
Osnovno okno vsebuje naslednje prvine: 
 

- vrstico z menuji, 
- vrstico z ikonami, 
- vrstico za vpis naslova strani oz. dokumenta in 
- okno za prikaz podatkov. 
 
 
V nadaljevanju bomo obravnavali najpomembnejše stvari za uporabo brskalnika. 
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Vrstica za vpis naslovov 

 
 
V to vrstico vpišemo naslov spletne strani, ki jo želimo pregledati. S pritiskom na tipko Enter 
se Explorer postavi na želeno stran. V podatkovnem oknu se pojavijo podatki, ki jih prikazuje 
določena spletna stran. 
 

 
 
 
 
Da se prikažejo vsi podatki, lahko včasih čakamo tudi nekaj minut. To je odvisno od hitrosti 
povezave našega računalnika z omrežjem in od zasedenosti omrežja. Navadno lahko spletne 
strani, ki se nahajajo na slovenskih strežnikih, pregledamo veliko hitreje kot spletne strani iz 
tujine. 
 
 
 

Uporaba tipk orodne vrstice 

 
Na orodni vrstici najdemo naslednje ikone: 
 
 

� Back  Ukaz za prikaz naslednjega okna na spletni strani. 
� Forward  Ukaz za prikaz prejšnega okna spletne strani. 
� Stop  Prenehanje nalaganja podatkov. 
� Refresh  Ukaz za ponovno nalaganje spletne strani. 
� Home  Ukaz za nalaganje domače spletne strani. 
� Search  Ukaz za iskanje na internetu. 
� Favorites  Pokaže se seznam najbolj pogosto obiskanih strani. 
� History  Pokaže se seznam strani, obiskanih v zadnjem času. 
� Mail  Pokaže se menu za delo z elektronsko pošto. 
� Size  Ukaz za določanje velikosti besedila na strani. 
� Print  Ukaz za tiskanje spletne strani. 
� Edit  Ukaz za oblikovanje spletne strani. 
� Discuss  Ukaz za pogovarjanje z drugimi uporabniki interneta. 



 7 

 

Tiskanje podatkov 

 
Podatke, ki jih najdemo na internetu, velikokrat želimo tudi natisniti. Natisnemo jih lahko s 
klikom na ikono Natisni ali pa z uporabo ukaza Natisni, ki ga najdemo v menuju Datoteka. 
Pogoj, da se bo spletna stran natisnila, pa je, da mora biti v celoti prenešena v spomin. 
 

Shranjevanje podatkov na disk 

 
Informacije, ki jih najdemo na spletnih straneh, lahko shranimo na naš lokalni trdi disk. 
Imamo dve možnosti: 
shranimo samo dele spletnih strani, kot so na primer slike ali kaki drugi predmeti (filmi, 
zvočni zapisi), ali pa shranimo celotno spletno stran. 
 

Shranjevanje celotne spletne strani 

 
Celotno spletno stran shranimo tako, da v menuju Datoteka izberemo ukaz Shrani kot. Prikaže 
se naslednje okno: 
 

 
 
V okno Ime datoteke vpišemo ime, pod katero želimo spletno stran shraniti, v okno Vrsta 
datoteke pa tip datoteke, ki jo bomo s shranjevanjem ustvarili. Prvotni tip datoteke je HTML, 
ki je za shranjevanje tovrstnih podatkov tudi najbolj primeren. V oknu Encoding lahko 
izberemo še kodno tabelo znakov, v katerih naj se stran shrani. 
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Shranjevanje slik s spletne strani 

 
Velikokrat želimo na trdi disk shraniti katero izmed slik, ki smo jih našli na internetu. V tem 
primeru ne bomo shranjevali celotne spletne strani, temveč samo sliko. To storimo tako, da z 
desno miškino tipko kliknemo na sliko, nato pa v menuju izberemo ukaz Shrani sliko: 
 

 
 
Tako se bo na naš trdi disk shranila samo slika. 
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Dodajanje slike na ozadje zaslona (Wallpaper) 

 
 
 
Sliko, ki jo najdemo na določeni spletni strani, lahko neposredno postavimo tudi kot ozadje 
zaslona v okolju Windows. Sliko umestimo na ozadje zaslona tako, da nanjo kliknemo z 
desno miškino tipko in uporabimo ukaz Kot slika za ozadje: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Če se slike naveličamo in je ne želimo več imeti na ozadju ali kot podlago v okolju Windows, 
si pomagamo z ukazom Zaslon, ki ga najdemo v Nadzorni plošči. 
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Priljubljene 

 
Internet Explorer nam kot sodoben brskalnik poskuša olajšati iskanje priljubljenih strani. Če 
na primer velikokrat potrebujemo podatke, ki se nahajajo na spletni strani 
http://www.ric-nm.si/sl/, 

si lahko ta naslov shranimo v menuju Priljubljene. Ko bomo naslednjič želeli odpreti to 
spletno stran, nam tako ne bo več treba tipkati tega dolgega naslova, temveč si bomo naslov 
izbrali kar na seznamu. 
 
 

Dodajanje naslovov v seznam 

 
Naslov dodamo tako, da se postavimo na želeno stran in nato uporabimo ikono Priljubljene, ki 
se nahaja v vrstici z ikonami. 
 
 

 
 
 

Ko bomo naslednjič želeli odpreti to stran, bomo kliknili na ikono Priljubljene in v seznamu 
izbrali določeno spletno stran. 
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Začetna stran 

 
Internet Explorer mora ob zagonu prikazati določene podatke. Katere podatke naj prikaže, mu 
lahko določimo z ukazom Internetne možnosti, ki ga najdemo v menuju Orodja: 
 

 
 

Za začetno stran lahko izberemo stran, na kateri smo trenutno (Uporabi trenutno), 
prednastavljeno stran (Uporabi privzeto) ali prazno stran (Uporabi prazno). 
 

 

Iskanje podatkov na internetu 

 
Podatke lahko na internetu iščemo na več načinov. Najhitreje pridemo do podatkov, kadar 
natančno vemo, kje se nahajajo, torej poznamo naslov spletne strani, kjer lahko te podatke 
najdemo. Večinoma pa tega naslova ne poznamo, zato je treba podatke izbrskati. Pri tem si 
pomagamo z internetnimi iskalniki. To so spletne strani, ki nam pomagajo iskati določene 
podatke. Največkrat uporabljamo naslednje: 
 
Najdi WWW.NAJDI.SI 
Google WWW.GOOGLE.COM 
Yahoo WWW.YAHOO.COM 
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www.najdi.si 

 

 
 
Iskalnik najdi.si ima kar nekaj dodatnih funkcij, ki jih bomo v nadaljevanju tudi opisali. To je 
iskanje slik, videa in zvokov, ter iskanje po zemljevidu. Ogledali pa si bomo tudi pošiljanje 
brezplačnih sms sporočil. 
 
 

Iskanje slik, video in zvočnih datotek 

 

 
 
Nad okvirčkom za vpis iskalnega gesla kliknite na Slike/Video/Zvoki in iskalnik bo preklopil 
in kot rezultate iskanja namesto internetnih strani podal vse slike, video posnetke in zvočne 
posnetke, ki jih bo našel glede na vaše vpisano iskalno geslo. 
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Iskanje po zemljevidu 

 

 
 
Če želimo najti pot do neke lokacije (potrebujemo točen naslov), je zemljevid najdi.si dovolj 
dobra rešitev, saj nam ponuja dokaj podrobno karto in lepo označeno mesto iskanja. Ponuja 
tudi rezultate iskanja za različna podjetja, zavode in organizacije, ne pa iskanje fizičnih oseb. 
Če želimo najti na zemljevidu dom nekega našega prijatelja, moramo poznati točen naslov. 
Iskanje po imeniku na spletu ponuja Telekom na strani tis.telekom.si , ki je internetni imenik, 
z dodanim zemljevidom. 
 

 
 
Na strani tis.telekom.si najdemo na sredini ekrana okvirček za vpis iskane osebe ali podjetja, 
nad tem okvirčkom pa izberemo ali iščemo osebo ali podjetje, z jezičkom zemljevid, pa lahko 
kasneje, ko nam je iskalnik že podal rezultate iskanja, le te prikažemo na zemljevidu. 
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www.google.si 

 

 
 
 
Iskalnik www.google.si pa nam poleg iskanja po straneh v Sloveniji ponuja tudi iskanje po 
celotnem svetovnem spletu. Poleg iskanja spletnih strani ponuja tudi iskanje slik, ter uporabo 
različnih novih aplikacij, ki si jih lahko prilagajamo po lastnih željah. Tako lahko 
uporabljamo googlove skupine, ki nam omogočajo klepet in prenos sporočil vsem članom 
skupine, uporabo spletnega dnevnika, koledarja, ki je kot nekakšen spletni organizator, saj 
lahko vanj tudi vpisujemo sestanke, si nastavljamo opomnike in podobno. Zelo uporabna 
aplikacija so Dokumenti, ki omogoča pregledovanje prejetih dokumentov, shranjevanje in 
spreminjanje dokumentov, ter objavo. Lahko pa tudi določite kdo si lahko ogleda vaše 
objavljene dokumente. Z aplikacijo Spletni album Picasa, pa lahko na svoji Googlovi strani 
objavimo fotografije, ki jih naložimo s svojega računalnika. Za nalaganje potrebujemo le 
program, ki pa si ga lahko naložimo z Googlove spletne strani. 
 

 
 
Vse aplikacije najdemo v levem zgornjem kotu brskljalnega okna. 
 
Da pa lahko vse te aplikacije uporabljamo, se moramo v Google prijaviti in ustvariti svoj 
poštni (e-mail) račun. 
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Gmail 

 

 
 
Da se prijavimo, na začetni strani www.google.si v desnem zgornjem kotu okna brskljalnika 
kliknemo na Prijava.  
 
Odpre se nam okno, ki ga vidimo levo spodaj in lahko začnemo s postopkom prijave. 
 
 
 
 

  
 
1. Kliknite na besedilo Prijavite se za Gmail 

Tukaj se prijava začne. Odpre se vam naslednje 

okno, kjer boste začeli vpisovati podatke 

 
2. V okvirček za ime vpišite svoje ime.  
To bo ime, ki se bo prikazalo ob vaših dejanjih 

povezanih s storitvami Googla. Zato ni nujno, da 

vpišete svoje pravo ime, če ne želite da bi drugi 

poznali vašo pravo identiteto. 
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3. Vpišite priimek v okvirček. S priimkom je 
podobno kot z imenom. 

 

 
4. Vpišite prijavno ime, ki ga želite imeti. To bo tudi 
prvi del vašega e-poštnega naslova. 

  
 
5. Klinite na gumb, da preverite, če je ime, ki ste si 
ga izbrali že zasedeno. 
 

 
6. Če je prijavno ime zasedeno, si izberemo drugega. 

  
  

7. Zopet kliknemo na gumb za preverjanje. Če je 
potrebno ta dva koraka ponavljamo. 
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8. V okvirček vpišemo geslo, ki ga želimo imeti. 
 

 
9. Zaradi varnosti geslo ponovno vpišemo v naslednji 
okvirček. 
 

  
 
10. V tem koraku si izberemo varnostno vprašanje, ki 
ga bomo dobili, če pozabimo geslo. 
 

 

  
 
...lahko pa izbremo zadnjo možnost, kliknemo in 
nato v naslednji okvirček sami napišemo vprašanje. 
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11. V okvirček napišemo odgovor na vprašanje, ki ga 
bomo morali vpisati če bomo pozabili geslo. 
 

 
...če pozabite geslo morate poznati odgovor na vaše 
vprašanje, drugače ne morete dostopati do svojega 
računa. 

  
 
12. V okvirček pod vijugastim napisom prepišite ta 
napis. Pozorno preglejte črke, predno jih vpišete 
 

 
13. Ko ste prepisali napis, kliknete na gumb za 
ustvarjanje računa. 

  

 
14. Lahko si preberete pozdravna sporočila, nato pa 
kliknete na napis, da se vam pokaže vaš poštni račun. 

 
15. To je vaš poštni predal. Trenutni pogled je mapa 
s prejetimi sporočili. 
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V levem zgornjem kotu okna brkljalnika vidite besedo Gmail. To pomeni da se trenutno 
nahajate v poštnem predalu. Vaš poštni predal ima več map. Trenutna je mapa Prejeto, kjer so 
vsa vaša prejeta sporočila. So pa še mape za poslana sporočila, sporočila označena z zvezdico 
(sporočila, ki so vam pomembna si lahko označite z zvezdico), klepeti, osnutki sporočil, 
Smetnjak in Stiki. V mapo Stiki se vam sproti, ko dobivate ali pošiljate sporočila shranjujejo 
novi stiki (imena in poštni naslovi ljudi, s katerimi komunicirate).  
Pod spiskom map pa najdete okvir s hitrimi stiki-tu so navedeni tisti s katerimi se bolj pogosto 
dopisujete. Tukaj lahko tudi katerega od njih povabite v klepet in si tako izmenjujete 
natipkana sporočila, ki se vašemu sogovorniku prikažejo v trenutku, ko jih vi natipkate. Če pa 
imate na vašem računalniku spletno kamero in slušalke z mikrofonom, pa vam Google 
omogoča tudi videoklic, kar pomeni da lahko gledate vašega sogovornika-seveda mora imetu 
tudi on spletno kamero in slušalke ter mikrofon. 
 
Zraven besede Gmail v levem zgornjem kotu najdete tudi druge aplikacije: Koledar, 
Dokumenti, Fotografije in ostale. 
 
 
 

Lokalne vsebine in iskanje zanimivosti po spletu 
 
 
V našem okolju najdemo mnogo spletnih strani, ki vam ponujajo veliko koristnih informacij 
in vam olajšajo vaš vsakdan. 
Recimo, da nas zanima, kaj se v našem okolju dogaja, zanima nas vremenska napoved, vozni 
red mestnega prometa, tv spored, novosti v naši občini in še kaj drugega. Vse to najdemo na 
spletu. Kako hitro to najdemo, pa je odvisno od naše izurjenosti v iskanju. Na začetku boste 
porabili kar nekaj časa, da najdete informacijo, ki ste jo želeli najti, vendar ne obupujte, če se 
spomnite, obstajajo zaznamki, zato hitro dodajte stran v zaznamke in naslednjič so 
informacije le en klik od vas. Vsak začetek je težak, zato vam bomo malo pomagali. 
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Osredotočili se bomo samo na nekaj spletnih strani, vedeti pa morate da ima že večina 
podjetij in organizacij svoje spletne strani, zato lahko v iskalnik (google.si ali najdi.si) vpišete 
kar ime organizacije, zavoda ali podjetja in tako pridete neposredno do tistega kar vam 
podjetje, zavod ali organizacija ponuja. 
 
Če želite izvedeti, kakšno bo vreme, preprosto vtipkajte geslo vreme ali vremenska napoved v 
okvirček za iskalno geslo na najdi.si ali google.si in takoj dobite rezultate iskanje, ki jih nato 
pregledate in najdete vam razumljivo in priljubljeno napoved, ki jo lahko potem dodate tudi v 
zaznamke. Če pa glede napovedi niste preveč zahtevni, pa jo lahko najdete v okrnjeni obliki 
na veliko spletnih straneh. 
 
Doganje v našem okolju lahko spremljate na spletnih straneh časopisov, revij, radio postaj ali 
pa lokalne televizije. Tako je, vsi imajo svoje spletne strani. Če želimo najti spletno stran 
časopisa npr. Dolenjski list, preprosto vpišemo njegovo ime kot iskalno geslo v iskalnik in 
verjetno nas bo že prvi rezultat iskanja pripeljal na spletno stran časopisa, katerega točen 
naslov pa je www.dolenjskilist.si . 
 

 
 

Na tej spletni strani si lahko preberemo članke, ki so povezani z dogajanjem v naših občinah. 
Tu najdemo tudi malo okrnjeno, pa vseeno zadovoljivo vremensko napoved, vse novice so 
razdeljene tudi po občinah, lahko pa si izbiramo samo novice iz kulture, športa, male oglase in 
druge. Prednost spleta je, da lahko novice tudi komentirate, se pa na strani najde tudi kakšna 
anketa. Vsekakor koristna stran za uporabnike interneta v našem okolju. 
 
Še ena zanimiva stran je stran novomeške televizije Vaš kanal, ki se nahaja na naslovu 
www.tv-nm.si ali www.vaskanal.com .  
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Tudi na tej strani najdemo mnogo različnih člankov novic iz različnih področij, prednost je, 
da so tu objavljene tudi videonovice, kar pomeni da si lahko pogledamo kakšen prispevek, ki 
smo ga ob gledanju novic na televiziji mogoče zamudili. Stran pa vsebuje tudi vse podatke o 
televiziji Vaš kanal, kakor tudi celotni tv spored. 
 
Še ena spletna stran z novicami je aktualna v našem okolju, njen naslov pa je www.lokalno.si 
. Tu boste našli veliko zanimivih člankov, zanimiva pa je rubrika “namig za premik”, kjer 
najdete ingormacije o prihajajočih dogodkih v našem okolju. 
 

 
 

Vsekakor pa ne smemo pozabiti na spletno stran novomeške občine www.novomesto.si  
 

 
 

Tukaj boste našli veliko koristnih informacij, ki so razdeljene po različnih temah: sociala in 
zdravstvo, šolstvo, šport in mladina, turizem, gospodarstvo, kultura in drugo. Tako lahko na 
primer z nekaj kliki izveste kontaktne številke in naslove različnih organizacij, njihove 
delovne čase, povezave na njihove spletne strani in podobno. Lahko si preberete tudi kaj o 
znamenitostih v novomeški občini, kaj si je vredno ogledati, napovednik kulturnih dogodkov 
in podobno. Tu so objavljeni tudi najrazličnejši razpisi mestne občine, različna javna 
obvestila, novice, vremenska napoved in še kaj bi se našlo. 
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Svoje spletne strani pa imajo tudi ostale občine v našem okolju, zato lahko novice še bolj 
lokalnega značaja poiščete na njihovih spletnih straneh. 
Spletne strani nekaterih okoliških občin pa so: 
 

• www.trebnje.si 
• www.sentjernej.si 
• www.obcina-straza.si 
• www.krsko.si 
• www.metlika.si 
• www.dolenjske-toplice.si 
• ... 

 
 
Seveda je še veliko drugih spletnih strani, povezanih z našim okoljem, če jih želite obiskati, 
potrebujete le naslov, ali pa ime strani oz. organizacije in le to vpišete v okvirček za iskalno 
geslo na najdi.si ali google.si . Vsekakor pa ne pozabite dodati spletnih strani, ki jih boste 
pogosto obiskovali, v zaznamke, kjer vam bodo kasneje dosegljive že z enim klikom.   


