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Predgovor 
Pričujoča uporabniška navodila za Microsoft Windows 10 so namenjena vsem, ki se želijo 

seznaniti z zmožnostmi omenjenega operacijskega sistema. Najbolj koristna so za obstoječe 

uporabnike Windows 10, saj le-ti predstavljene funkcionalnosti lahko nemudoma preizkusijo 

oziroma uporabijo. Navodila so namreč napisana pregledno: v vsakem poglavju je uvodoma 

predstavljena posamezna funkcionalnost. Temu sledijo preprosta uporabniška navodila (korak 

za korakom), kako s čim manj napora in časa prilagoditi ali optimizirati svoj sistem. Navodila 

spremljajo tudi zaslonske slike, da ne bo prihajalo do nejasnosti. 

Ta priročnik je torej napisan na takšen način, da ga bodo brez večjih zapletov lahko s pridom 

izkoristili tudi manj vešči uporabniki naprav. Kljub temu pa se bo kaj koristnega zagotovo našlo 

tudi za napredne (zahtevnejše) uporabnike, katerim je namenjeno 7. poglavje z bolj 

poglobljenimi možnostmi nastavitev. 

Osrednja pozornost je namenjena uporabnikom, ki uporabljajo Windows 10 v domačem okolju: 

na namiznem, prenosnem ali na tabličnem računalniku. Nekaj nasvetov se najde tudi za 

poslovne uporabnike, katerim je namenjeno 6. poglavje. Na tem mestu je potrebno poudariti, 

da lahko poslovni uporabniki vse nasvete, ki so prvenstveno namenjeni domačim 

uporabnikom, izkoristijo tudi v poslovnih izdajah operacijskega sistema Windows 10. 

Uporabniški vmesnik je namreč praktično enak med vsemi omenjenimi izdajami. 

V teh uporabniških navodilih se pojavljata tudi sledeči dve vrsti polj z dodatnimi informacijami: 

 
Takšno polje (z modro ikono informacije) bo uporabljeno v primeru, ko bo podano 

dodatno pojasnilo, namig ali predlagana nastavitev za določeno funkcionalnost. 

 

 
Takšno polje (z modro ikono očesa) bo uporabljeno takrat, ko bo prikazan vzorčen 

izgled določene funkcionalnosti. 

 

Ponekod so podane tudi spletne povezave do spletnih strani, ki jih prepoznamo po ležeči in 

podčrtani pisavi modre barve. Kadar bo potrebno pri sledenju posameznim navodilom določen 

izraz vnesti identično (torej prepisati oz. kopirati), bo takšen izraz označen krepko in s sivim 

senčenjem. 

Zaslonske slike v teh uporabniških navodilih so narejene na prenosnem računalniku. Izjema je 

5. poglavje (tablični način uporabe sistema), ki je narejeno s pomočjo preklopnega oz. 

hibridnega prenosnega računalnika z zaslonom na dotik. Izgled elementov na različnih 

napravah oziroma zaslonih lahko malenkostno odstopa (odvisno od uporabljene resolucije in 

razmerja stranic zaslona). Vendar pa so te spremembe skorajda neopazne in nemoteče. Pri tem 

je potrebno še poudariti, da je mnogo narejenih zaslonskih slik v uporabniških navodilih 

pomanjšanih zaradi večje preglednosti in omejenosti razpoložljivega prostora. 



 
 

 

 

Uporabljena izdaja operacijskega sistema je Microsoft Windows 10 Pro, različica 1511 

(graditev 10586) oziroma Threshold 2 (TH2) v slovenskem jeziku. V prihodnje bodo z 

nadgradnjami tega operacijskega sistema postopno dodane nove funkcionalnosti, ki jih v tem 

priročniku še nismo mogli zajeti. Grafični uporabniški vmesnik (tj. podoba sistema) se bo s 

časom prav tako spreminjal. Vendar pa bo velik del funkcionalnosti, pravil in nasvetov za 

uporabo sistema Windows 10 iz teh uporabniških navodil zagotovo ostal aktualen še vsaj 

nekaj let. 
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1 Uvod v Windows 10 
Operacijski sistem (angl. operating system) je nepogrešljiv del računalnika, naj gre za namizno 

ali prenosno napravo, v domačem ali v poslovnem okolju. Operacijski sistem v osnovi 

predstavlja sistemsko programsko opremo, ki upravlja s strojno opremo (tj. s fizičnimi deli 

računalnika in z njim povezanih naprav). Namen operacijskega sistema je torej vzpostaviti 

določeno osnovo oziroma platformo programskih procesov in storitev. Na tej platformi tečejo 

vsi ostali programi, ki se uvrščajo med uporabniško (oz. aplikativno) programsko opremo. 

1.1 Microsoft Windows 

Microsoft Windows (v nadaljevanju: Windows) je ime za družino operacijskih sistemov 

ameriškega multinacionalnega podjetja Microsoft. Windows že mnogo let velja za najbolj 

razširjen operacijski sistem na trgu osebnih (namiznih in prenosnih) računalnikov. Na trgu 

namiznih računalnikov imajo naprave z nameščenim sistemom Windows po podatkih različnih 

analitičnih orodij leta 2016 približno 90-odstotni delež. Sodoben uporabnik elektronskih 

naprav in pripomočkov zato skorajda ne more mimo operacijskega sistema Windows. 

1.1.1 Zgodovinski razvoj 

Podjetje Microsoft sta leta 1975 ustanovila Bill Gates in Paul Allen. Vizija podjetja je bila: 

računalnik na vsaki mizi in v vsakem domu. Sprva se je podjetje ukvarjalo z razvojem in prodajo 

posebne programske opreme (t. i. interpreterjev oz. tolmačev) za programski jezik BASIC, ki so 

jo tržili pod paleto izdelkov Microsoft BASIC. Sčasoma je Microsoft BASIC uporabljalo vse več 

proizvajalcev osebnih računalnikov. Po dogovoru z Microsoftom so lahko številna podjetja ob 

pridobitvi licence Microsoft BASIC preimenovala in ga razvila oz. prilagodila za svoje potrebe. 

Včasih ga je zanje razvil kar sam Microsoft, saj takrat še ni imel svojega operacijskega sistema. 

Zato je bil Microsoft BASIC na trgu vsaj posredno (z različnimi izvedenkami) prisoten pod 

različnimi imeni, npr. kot: Altair BASIC, Amiga BASIC, Applesoft BASIC, Commodore BASIC itd. 

Leta 1981 je Microsoft na pobudo podjetja IBM splavil svoj 

prvi operacijski sistem: MS-DOS (angl. Microsoft Disk 

Operating System). Sprva je bil nameščen predvsem na 

osebnih računalnikih podjetja IBM (t. i. IBM PC), v okviru 

katerih se je MS-DOS tržil kot PC DOS. V resnici so bile 

prvotne različice PC DOS prilagojene izdaje sistema 

MS-DOS, ki so bile namenjene zgolj za osebne računalnike IBM. Čez čas pa sta ta dva 

operacijska sistema postajala vse bolj različna, saj ju je vsako podjetje želelo razvijati na lasten 

način. IBM ni bil edina Microsoftova stranka, zato je bil Microsoftov MS-DOS namenjen vsem 

vrstam osebnih računalnikov. Osnoven pogoj za delovanje sistema MS-DOS je bil torej 

poljuben računalnik, ki je imel vgrajen procesor iz t. i. družine x86 (tj. nabora procesorjev 

podjetja Intel, začenši z modelom 8086). 
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Posledično MS-DOS ni bil specializiran le za potrebe enega podjetja oz. za eno vrsto strojne 

arhitekture. Čez čas je prišlo do popolne ločitve v razvoju: IBM je za svoje potrebe sam razvijal 

PC-DOS, Microsoft pa svoj MS-DOS. 

Microsoft je na začetku 80. let 20. stoletja začel razvijati nov operacijski sistem (v nadaljevanju: 

OS), ki bi bil bolj preprost in prijazen do uporabnika. Leta 1985 je bil predstavljen prvi 

Microsoftov OS z grafičnim uporabniškim vmesnikom: Windows 1.0 (»Okna«). Pri Microsoftu 

so z njim ponudili OS, ki ga je bilo mogoče upravljati z miško in se z njo pomikati med meniji, 

dokumenti, programi in okni. Windows 

je sicer še vedno temeljil na arhitekturi 

MS-DOS. Vendar je šlo pri sistemu 

Windows za revolucionaren preskok pri 

uporabi osebnih računalnikov: 

uporabnik je lahko sedaj z manj 

strokovnega računalniškega znanja 

opravljal bolj kompleksna opravila na 

hitrejši in bistveno bolj pregleden način. 

Leta 1987 je sledila naslednja verzija: Windows 2.0. Šlo je za izboljšan OS, ki je omogočal še 

hitrejše delo. Uvedel je možnost uporabe novih bližnjic na tipkovnici. Izboljšan je bil grafični 

nadzor (npr. urejanje postavitve zaslona in možnost prekrivanja odprtih oken) in sistemski 

nadzor (npr. uvedba Nadzorne plošče). Windows se je med uporabniki zelo hitro širil, saj so 

različni razvijalci za ta OS pisali svoje programe, kar je povečevalo uporabnost celotnega 

sistema. Leta 1988 je Microsoft tako postalo največje podjetje na svetu za izdelavo tovrstne 

programske opreme. 

Leta 1990 je na trg prispel Windows 3.0, ki mu je leta 1992 sledil Windows 3.1. V naslednjih 

letih so izdelki Windows postali najbolj razširjen OS na svetu. Temu je pripomogla večja 

učinkovitost sistema skupaj z vse zmogljivejšimi 

osebnimi računalniki. Delo z računalniki je 

postalo prijetnejše (denimo zaradi izboljšane 

grafike, ki je podpirala 16 barv) in zabavnejše 

(npr. razne prednameščene igre). Povečala se je 

uporabnost računalnikov, saj se je poenostavilo 

upravljanje naprav (npr. uvedba novega 

upravitelja tiskanja, upravitelja programov in 

upravitelja datotek). Z izdajo Windows for 

Workgroups 3.11 je bila uvedena tudi podpora 

za omrežje enakovrednih računalnikov in 

uporabo omrežja v domeni, kar je v principu eden temeljnih pogojev za delovanje svetovnega 

spleta, spletne pošte in omrežnega tiskanja. 
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Leta 1993 je bil predstavljen Windows NT 3.1. Šlo je za prvi OS iz družine Windows NT. V 

nasprotju s preteklimi Windows sistemi omenjena družina ni temeljila na arhitekturi MS-DOS. 

Glavni cilji načrtovanja Windows NT so bili: večja prenosljivost (delovanje na različnih vrstah 

strojne in programske opreme), stabilnost in varnost. Prvi Windows NT izdelki (različice 3.1, 

kasneje še 3.5, 3.51 in 4.0) so bili namenjeni zgolj poslovnim sistemom - delovnim postajam 

in strežnikom. Dandanes pa na omenjeni družini temeljijo vsi Microsoftovi sodobni OS za 

poslovno in domačo rabo. 

Leta 1995 je bil izdan Windows 95, ki je uvedel zdaj že legendarni gumb Start. Poleg tega so 

bili predstavljeni še sodobno namizje, opravilna in naslovna vrstica. Delo z računalnikom je bilo 

s tem primerno za množice, kar se je izkazalo tudi v rekordni prodaji: 7 milijonov izvodov zgolj 

v prvih petih tednih. Delo je bilo olajšano tako 

v smislu upravljanja datotek in programov kot 

tudi v smislu priključevanja nove opreme z 

načinom »Priključi in uporabi« (angl. Plug and 

Play). Windows 95 Service Release 1 

(OS z vgrajenim prvim paketom popravkov) je 

bil tudi prvi Windows, ki je imel brez dodatkov 

tudi že vgrajen brskalnik Internet Explorer 

(Microsoft je dodatne programe in izboljšave 

nekaj časa tržil v obliki opcijskega paketa z 

znamko Microsoft Plus). Windows 95 Service 

Release 2 (OS z vgrajenim drugim paketom popravkov) pa je bil prvi Windows, ki je imel vgrajen 

tudi izvajalnik Microsoft DirectX za upravljanje zahtevnejših večpredstavnostnih vsebin - še 

posebej iger in videov. 

Leta 1998 je sledil Windows 98, ki je prinesel predvsem izboljšave za pohitritev dela (denimo 

uvedbo vrstice za hitri zagon) in podporo za nove tehnologije, kot je podpora za vodilo USB in 

podpora za pomnilniške medije DVD. Leto kasneje je sledil Windows 98 Second Edition (SE). 

z mnogimi popravki, ki je hkrati predstavljal nadgradnjo sistema. Med drugim se je izboljšala 

podpora za vmesnik USB, posodobljen je bil brskalnik in različni večpredstavnostni programi. 

Dodana je bila še podpora za skupno rabo internetne povezave in standardi za uporabo raznih 

zunanjih (perifernih) naprav. 

Leta 2000 je izšel še Windows ME oz. Millennium Edition. Tudi ta OS je bil namenjen domačim 

uporabnikom. Podporo multimediji je dodatno izboljšal s sodobnejšo različico predvajalnika 

(Windows Media Player), prenovljenim DVD predvajalnikom (Windows DVD Player) in novim 

orodjem za urejanje digitalne vsebine (Windows Movie Maker). Poleg tega je Windows ME 

uvedel številne funkcionalnosti za preprečevanje težav, kot sta obnovitev sistema (System 

Restore) za ponastavitev sistemske konfiguracije v primeru težav in zaščita datotečnega 

sistema (System File Protection) za preprečevanje spreminjanja kritičnih sistemskih datotek. 
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Sistemi Windows 95, 98 in ME niso bili del družine Windows NT. Kljub temu vsi trije 

predstavljajo pomembne mejnike. Windows 95 je množice pospremil v obdobje 

svetovnega spleta, e-pošte, večpredstavnostnih iger, napredne izobraževalne in 

pisarniške opreme. Bil je prvi Microsoftov OS, ki je bil na voljo tudi v slovenščini. 

Windows 98 se je docela približal domačim uporabnikom: bil je prvi OS, namenjen 

izključno domači rabi. Windows ME je bil zadnji OS s kodno osnovo, ki je izhajala še 

iz sistema Windows 95; pa tudi zadnji, katerega arhitektura je temeljila še na MS-DOS. 

 

Leta 2000 je bil predstavljen Windows 2000, ki pa je bil v nasprotju z Windows ME prvenstveno 

namenjen naprednim uporabnikom in poslovnim (strežniškim) sistemom. Šlo je izredno 

stabilen in varen OS, saj že bil del družine Windows NT. Za tisti čas ga je odlikovala preprostost 

uporabe, dobra internetna združljivost in zadovoljiva podpora mobilnemu računalništvu. 

Ponujal je obilo novih tehnologij, kot sta: nova različica datotečnega sistema (NTFS 3.0) in 

shranjevanje podatkov v šifrirani obliki (Encrypting File System). 

Leta 2001 je izšel prelomen OS: Windows XP. Prelomen je bil v več pogledih. Bil je prvi OS, ki 

je ponudil »industrijsko« stabilnost in moč iz družine Windows NT tako za domače, kot tudi za 

napredne in poslovne uporabnike (razen za strežniške sisteme). Poleg tega je Microsoft ponudil 

uveljavljeno 32-bitno izdajo, kot tudi izdajo s 64-bitnim naborom ukazov za učinkovitejšo rabo 

zahtevnih programov. Nadalje je bil Windows XP prelomen v grafičnem smislu, saj je imel 

prenovljen grafični vmesnik z veliko paleto novih vizualnih slogov in učinkov. Izboljšana je bila 

berljivost teksta. Osvežena sta 

bila izgled in struktura večine 

sistemskih orodij, programov 

in Start menija. Bistveno sta 

bila izboljšani zanesljivost in 

varnost sistema; posledično je 

bil Windows XP zelo dobro 

pripravljen tudi na internetno 

dobo. Med drugim so bili 

tako vgrajeni: požarni zid, 

program za neposredno 

sporočanje, prenovljen 

brskalnik, preprost čarovnik za dodajanje omrežij, podpora za oddaljeno namizje, sodoben 

sistem za oddaljeno pomoč in dovršen sistem za prejemanje posodobitev. Sistem je imel dobro 

povratno združljivost, kakor tudi podporo za številne nove strojne in programske tehnologije. 

Zaradi njegove kakovosti in všečnosti (ime XP kot kratica za »experience« oz. »izkušnja«) se je 

v zgodovino zapisal kot eden najbolj uspešnih operacijskih sistemov. 
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Leta 2006 je bil pripravljen naslednji OS: Windows Vista. Njegov razvoj je trajal približno pet 

let, ker je bil v nasprotju z Windows XP 

zasnovan na novih temeljih. Tudi nov OS 

je v mnogih pogledih bistveno spremenil 

način rokovanja z računalnikom, saj je 

postal mnogo bolj enostaven za 

uporabo, pa tudi pregleden (zato naziv 

»vista« oz. »razgled«). Ponovno je prišlo 

do izrazite grafične prenove, s čimer je 

Windows resnično postal dinamičen in 

estetski. Ponudil je novo obliko pisav, 

oken, naslovnih in menijskih vrstic ter 

opravilne vrstice. 

Novost je bila uvedba stranske vrstice namizja s pripomočki. Poleg tega je bilo možno uporabiti 

številne zvočne učinke in barvne sheme. Poudariti velja še inovativno vizualno izkušnjo: 

Windows Aero. Ta je ponujala številne nove možnosti (npr. prosojnost elementov, napredne 

animacije, 3D-preklapljanje med programi, predogled oken v opravilni vrstici). Poleg tega je 

prišlo tudi do funkcionalne prenove, ki je poenostavila navigacijo in upravljanje sistema. 

Nadzorna plošča je denimo postala mnogo bolj pregledna in kategorizirana, prav tako 

dodajanje in upravljanje z omrežji. Poleg osveženih pripadajočih programov (npr. multimedijski 

programi in igre, brskalnik, sodobnejši sistem za posodobitve) je bil prenovljen tudi Start: dobil 

je nov gumb in preglednejši meni. Slednji je med drugim vključeval tudi novo polje za iskanje 

datotek, programov in map po celotnem računalniku. Ta še danes velja za nepogrešljivo 

funkcionalnost. Dodanih ali zamenjanih je bilo mnogo programov: Pošta Windows je denimo 

nadomestila Outlook Express; 

dodani so bili npr. Koledar 

Windows, Izdelovalec DVD-jev in 

Središče za prenosni računalnik. Ta 

OS na trgu sicer ni bil tako dobro 

sprejet kot njegov predhodnik. 

Zaradi svojih sodobnih 

funkcionalnosti je bil namreč 

nekoliko »pred časom«. Problem 

za potrošnike je bil tudi v relativno 

visokih strojnih zahtevah za tisti 

čas. Glavni problem za podjetja pa je bila dokaj slaba združljivost poslovne programske opreme 

in gonilnikov z obstoječo (starejšo) opremo. Vendar je potrebno na tem mestu poudariti, da je 

imel OS Windows Vista vgrajene tudi številne nove tehnologije in varnostne izboljšave (npr. 

vgrajen Windows Defender za preprečevanje vohunske programske opreme, funkcija Nadzor 

uporabniškega računa in vgrajena DRM zaščita za omejevanje kopiranja zaščitenih medijev). 

Kljub temu, da uporabniki vseh izboljšav niso takoj sprejeli, je Windows Vista v svojem času 

veljal za najvarnejši OS. 
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Vse omenjene pomanjkljivosti so bile odpravljene z naslednjim OS: Windows 7. Izšel je leta 

2009. V resnici je šlo za izboljšano Visto: nov OS je bil mnogo bolj zmogljiv in varčen z energijo, 

zato tudi ni zahteval zmogljivejše strojne 

opreme od Viste. To je bilo zelo pomembno, 

saj je prodaja prenosnih naprav, kjer je 

pomembna tudi avtonomija baterije, v 

tistem času že presegala prodajo namiznih 

računalnikov. Windows 7 je imel dobro 

združljivost s starejšo strojno in programsko 

opremo. Uporabniška izkušnja je bila 

praktična: možnost napredne uporabe oken 

z gestami (npr. pripenjanje oken, tresenje 

oken in možnost kukanja), preglednejša 

opravilna vrstica in možnost uporabe večjih gumbov v opravilni vrstici z vgrajenim kazalnikom 

napredka. Izboljšani so bili pripomočki za namizje in številni programi (npr. Središče za opravila, 

brskalnik in multimedijski programi). Dodana je bila podpora za številne nove bližnjične tipke. 

Izboljšano je bilo filtriranje iskanja v pripadajočih poljih. Varnost je bila izpopolnjena. Uvedene 

ali izboljšane so bile številne sodobne tehnologije: nova podpora za upravljanje z dotikom, 

izboljšana podpora za negibljive diske (SSD), izboljšave v tehnologiji virtualizacije, pa tudi v 

protokolu za oddaljeni dostop. Vse to so bili razlogi za njegov zgodovinski uspeh. Leta 2011 je 

Windows 7 tako postal najbolj razširjen Microsoftov OS na trgu, na prvem mestu po 

razširjenosti uporabe ostaja tudi leta 2016. 

Naslednji OS je bil izdan leta 2012: Windows 8. Z njim so pri Microsoftu sistem še dodatno 

optimizirali za mobilne naprave, ki so postale že del vsakdana. To so naredili s povečevanjem 

učinkovitosti tako v 

grafičnem kot v strukturnem 

smislu. Spremembe 

grafičnega vmesnika so bile 

hitro opazne: vizualna 

zasnova je temeljila na 

sploščenih oblikah, 

odpravljeni so bili učinki 

prosojnosti. Odpravljena sta 

bila Start gumb in meni. 

Slednjega je nadomestil 

celozaslonski začetni zaslon 

s ploščicami. Tega je bilo 

lažje upravljati tudi na 

mobilnih napravah, saj so bile ploščice dovolj velike tudi za udobno uporabo na manjših 

(mobilnih) napravah na dotik. Uvedeni so bili čarobni gumbi za odpiranje začetnega zaslona in 

za dostopanje do različnih funkcij. 
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Prenovljeni so bili številni programi (npr. menijsko vrstico v Raziskovalcu in Slikarju je 

nadomestil trak, Upravitelj opravil je postal preglednejši). Po novem je bil poleg običajnega 

brskalnika (Internet Explorer) 

na voljo vgrajen še brskalnik, 

optimiziran za naprave na 

dotik. V Windows 8 se je 

prvič pojavila tudi Trgovina 

Windows. Ta je omogočala 

prenos in varen zagon 

posebnih programov, ki se 

samodejno prilagajajo 

velikosti zaslona. Nekaj 

takšnih programov je bilo 

sicer na Windows 8 že prednaloženih. 

V strukturnem smislu je Windows 8 prav tako ponudil ogromno izboljšav. Občutno sta se 

povečali hitrost in varnost sistemskega zagona (npr. funkcija Hybrid Boot za hiter zagon). K 

varnosti Windows 8 so pripomogle številne nove varnostne tehnologije (npr. vmesnik UEFI za 

varnostni zagon, različna varovala pri dodeljevanju pomnilnika) in funkcije, npr.: vgrajen 

protivirusni program Windows Defender, funkcija Družinska varnost za družinske nastavitve oz. 

za nadzor otrok, funkcija Zgodovina datoteke za varnostno kopiranje datotek na ločenem 

mestu, pa tudi možnost izvedbe sistemske obnovitve in ponastavitve. Šlo je torej za zelo 

stabilen in hiter OS z naprednimi funkcionalnostmi. Windows 8 je dobil denimo podporo še za 

vmesnik USB 3.0, poslovna izdaja Enterprise pa tudi podporo za zagon sistema neposredno iz 

USB naprave (funkcija Windows To Go). Nadalje je lahko Windows 8 zaznal kartico SIM, na 

podlagi katere je samodejno prilagodil nastavitve povezovanja. Med drugim je bilo možno na 

podlagi internetne povezave z omejenim prenosom podatkov zmanjšati tudi rabo pasovne 

širine z namenom boljšega obvladovanja stroškov (mobilnega) prenosa podatkov. Po drugi 

strani pa je ponudil tudi zanesljiv odklop od vseh brezžičnih povezav s t. i. Letalskim načinom. 

Leta 2013 je izšel Windows 8.1. V resnici je šlo za obsežno posodobitev Windows 8, ki je poleg 

varnostnih popravkov prinesla večjo prilagodljivost in nove funkcije. Večja prilagodljivost se je 

odražala že na začetnem zaslonu: 

večja barvitost ploščic, boljše 

možnosti prilagajanja velikosti 

ploščic in svobodnejša izbira pri 

nastavljanju ozadja začetnega 

zaslona. Več nastavitev je bilo na 

voljo tudi za prilagajanje prikaza 

zaklenjenega zaslona. V opravilno 

vrstico se je vrnil gumb za začetni 

zaslon, čeprav je bil začetni zaslon 

še vedno na voljo le v celozaslonskem načinu. Programe s Trgovine Windows je bilo sedaj 

možno na zaslonu razporejati na različne načine. 
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Na zaslonih z dovolj visoko ločljivostjo je bilo možno prikazati do tri tovrstne programe, 

razporejene drug ob drugem (pri predhodnem Windows 8 je bila omejitev postavljena na 

največ dva programa). Dodana 

je bila tudi možnost njihovega 

samodejnega posodabljanja. 

Nekaj novih tovrstnih 

programov je bilo v sistemu 

tudi že prednameščenih. 

Tesnejša je bila integracija s 

storitvijo OneDrive. Izboljšano 

je bilo šifriranje naprave, ki je 

sedaj postalo dostopno tudi v 

izdaji za domače uporabnike. Protivirusni program Windows Defender je postal varnejši, saj je 

po novem vključeval nov sistem za zaznavanje vdorov. 

V Windows 8.1 je bila izboljšana ali dodana podpora številnim tehnologijam: izboljšana 

podpora zaznavanja prstnih odtisov, nova funkcionalnost Dodeljenega dostopa (tj. možnost 

omejevanja izbranih računov, da se na njih lahko uporablja le določene programe), podpora za 

3D tiskanje in podpora za delo s tiskalniki, ki uporabljajo oznake NFC. Poleg tega je Windows 

sedaj podpiral še številne sodobne standarde za povezovanje naprav: Wi-Fi Direct za preprosto 

medsebojno brezžično povezovanje naprav brez uporabe brezžične dostopne točke (vključno 

z Miracast za pretakanje večpredstavnostnih vsebin), Tethering za povezovanje naprav 

(npr. za distribucijo mobilne podatkovne povezave med različne naprave) in podporo za 

protokol oz. vmesnik NVM Express. Za olajšanje dela poslovnim uporabnikom sta bili dodani 

tudi funkcionalnosti: Službene mape za napredno shranjevanje (dostopanje do službenih 

datotek iz vseh lastnih naprav, tudi kadar ni vzpostavljene spletne povezave) in Pridružitev 

delovnemu mestu za olajšano dostopanje do sredstev podjetja na daljavo. 

 

 

 
Novejših Microsoftovih strežniških izdaj, ki so sledile Windows 2000, nismo posebej 

omenjali. Gre namreč za specifične izdaje, ki so namenjene zgolj poslovnim 

(strežniškim) sistemom. Te izdaje so: Windows Server 2003, Windows Server 2008, 

Windows Server 2008 R2, v prihodnje pa denimo še Windows Server 2016. Samo jedro, 

na osnovi katerega se našteti sistemi razvijajo, je sicer enako kot pri tistih za domače 

uporabnike. Prav tako je podobna uporabniška izkušnja. Vendar pa strežniške izdaje 

niso namenjene vsakdanjemu delu, saj se funkcionalno od tistih na ravni domačih 

uporabnikov bistveno razlikujejo. 

Prav tako nismo posebej omenjali starejših Microsoftovih izdaj, kot so bile serije 

Windows Embedded, Windows Mobile, Windows Phone in Windows RT. Šlo je za 

sisteme, ki so se uporabljali za različne namene: mobilne telefone, žepne in tablične 

računalnike, serija Embedded pa tudi za avtomobile in industrijske naprave 

(npr. za blagajne in bančne avtomate). 
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1.1.2 Windows 10 

Microsoft je svoj najnovejši OS Windows 10 trgu uradno ponudil 29. julija 2015. Z njim je 

podjetje doseglo dolgoletno namero za poenotenje sistema Windows. Odslej je platforma 

Windows 10 na voljo za vse vrste pripomočkov in naprav: osebne računalnike, tablične 

računalnike, mobilne telefone in številne druge naprave. Med slednje so vštete igralna konzola 

Xbox One, hologramska očala za obogateno resničnost HoloLens, nenazadnje pa tudi naprave 

interneta stvari, ki bodo na trg prispele v prihodnosti. Windows 10 nas s tem spremlja v 

prihajajočo dobo spleta stvari. 

Windows 10 je sicer še vedno na voljo v različnih izdajah, da se s tem lahko prilagodi različnim 

segmentom uporabnikov. Vendar pa o njem sedaj govorimo kot o ekosistemu. Windows 10 

namreč bistveno spreminja način povezovanja s podprtimi proizvodi. Pri tem je zelo 

pomembna Univerzalna Windows platforma (angl. Universal Windows Platform - UWP), ki 

omogoča razvoj in uporabo novodobnih UWP aplikacij. Te so na voljo na vseh napravah 

ekosistema Windows. Omenjeno platformo dopolnjuje Univerzalna Trgovina Windows, ki 

omogoča prenos univerzalnih oz. UWP aplikacij s spleta. UWP aplikacije omogočajo tudi tesno 

integracijo s spletnimi storitvami in učinkovit način komunikacije. 

Z Windows 10 se ne spreminja le koncept OS, temveč tudi način rokovanja z njim. To se denimo 

odraža v številnih novih funkcijah. Ene najpomembnejših so osebna asistentka Cortana za 

inteligentnejše upravljanje 

naprave, Windows Hello za 

prepoznavanje obraza ali 

prstnih odtisov in Windows 

Continuum za samodejno 

prilagajanje OS vrsti naprave 

in njenemu zaslonu. Osvežen 

je bil tudi grafični vmesnik, ki 

ponuja bogate možnosti 

prilagajanja. Ena težko 

pričakovanih sprememb je 

prenova začetnega menija, ki sedaj postal izredno prilagodljiv. Številne možnosti so na voljo 

denimo še za nastavitve grafičnih učinkov, barvnih tem, animacij in pisav. 

Priljubljenost Windows 10 izjemno hitro narašča tudi na področju zabave. Windows 10 je 

namreč najbolje optimiziran OS doslej, kar se kaže tudi v njegovih odličnih zmogljivostih. Prvič 

je podprt izvajalnik DirectX 12, prav tako je prvič omogočena tesna integracija tudi s konzolo 

Xbox One. Zato ni presenetljivo, da se je popularnost Windows 10 zelo hitro pokazala tudi med 

uporabniki zahtevnih večpredstavnostnih vsebin, kot so igričarji. 

  



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

10 

Windows 10 je izjemno prodoren Microsoftov sistem, ki žanje rekorde na različnih področjih. 

Gre za najhitreje rastoč OS v dosedanji zgodovini Microsofta. V prvih petih mesecih od 

uradnega izida je bila rast Windows 10 v primerjavi z Windows 7 (v primerljivem obdobju) višja 

skoraj za 140 %, v primerjavi z Windows 8 pa skoraj za 400 %. Devet mesecev po uradnem izidu 

ga je aktivno uporabljalo že 300 milijonov uporabnikov. Hitra rast je dobra popotnica za 

ambiciozen cilj Microsofta: doseči 1 milijardo aktivnih naprav Windows 10 v roku treh let od 

izida. Windows 10 je na zelo dobri poti, da postane najboljši OS v vsej zgodovini. 

Windows 10 je s skupkom vseh sprememb na izviren način dosegel dvoje: opazno je prenovil 

in izboljšal uporabniško izkušnjo, hkrati pa je tudi manj veščim uporabnikom starejših različic 

sistemov Windows bistveno olajšal prehod na Windows 10. S tem je ugodil vsem vrstam 

uporabnikov: naprednim, ki si želijo sistem čim bolj prilagoditi lastnim potrebam in željam, kot 

tudi nezahtevnim, ki si želijo ohraniti domačnost in preprostost okolja. Eden glavnih ciljev 

Windows 10 je namreč razviti se iz sistema, ki ga ljudje potrebujejo, v sistem, ki si ga izberejo, 

in na koncu v sistem, ki ga ljudje obožujejo. To mu z nadaljnjim hitrim razvojem operacijskega 

sistema, kakor tudi z njim povezanih storitev in programov, očitno zelo dobro uspeva. 

1.2 Nova filozofija 

1.2.1 Windows kot storitev 

V zadnjih letih se je mnogo stvari v Microsoftu spremenilo - ne le na ravni razvoja njegovih 

izdelkov in storitev, temveč tudi na ravni samega podjetja. Leta 2014 se je denimo zamenjalo 

vrhovno vodstvo, ko je dolgoletnega izvršnega direktorja Steva Ballmerja nasledil Satya 

Nadella. S tem je podjetje dobilo nov zagon. 

Ena izmed glavnih strategij Microsofta je postala večja usmerjenost h konceptu programske 

opreme kot storitve (angl. Software as a Service - 

SaaS) in usmerjanje v računalništvo v oblaku 

(angl. Cloud Computing). To se odraža v 

intenzivnejšem razvoju oblačnih storitev in njihovi 

tesni integraciji z vsemi ostalimi Microsoftovimi 

proizvodi. Poleg tega je Microsoft postal bolj odprt 

za svoje stranke in partnerje. To je doprineslo k večji 

vitkosti podjetja, ki se danes odraža v hitrejšem 

prilagajanju potrebam uporabnikov. Rezultati se 

kažejo v zadovoljstvu strank, posledično se podjetje tudi zelo uspešno razvija. 

Pri Windows 10 se je nova filozofija odražala že na samem začetku njegovega razvoja. Leta 

2014 je bil izdan program Windows Insider. Šlo je za poseben program, namenjen 

preizkuševalcem namizne in mobilne izdaje Windows 10, pa tudi OS Windows Server 2016. 

Prvič je lahko poleg strokovnjakov (razvijalcev) omenjene sisteme brezplačno preizkušala tudi 

širša zainteresirana javnost: preizkuševalci v podjetjih in vsi tehnično bolje podkovani 

posamezniki. Glavni cilj programa je bil zbrati čim več povratnih informacij (npr. v obliki 

nasvetov za izboljšave in v obliki poročil o napakah) še pred uradnim izidom Windows 10. 

Satya Nadella, izvršni direktor Microsofta. 
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Program je bil uspešen, saj je bilo vanj vključenih preko 5 milijonov preizkuševalcev pred 

uradnim izidom Windows 10.1 Takšen način sodelovanja z uporabniki se je tudi zelo obrestoval. 

Posledično je bil Windows 10 že ob samem izidu kakovosten in uporabniku prijazen sistem. 

Preostali popravki in izboljšave so sledile v relativno zelo hitrem času. S tem je Windows 10 

postal sinonim za čudovit OS. 

 

Pri Windows 10 ne gre le za novo izdajo družine Windows. Z njim se prvič spreminja tudi 

pojmovanje izraza »operacijski sistem«. Po novem Windows 10 predstavlja storitev. Gre za 

nekakšen ekosistem, v okviru katerega se bodo razvijale tako ostale storitve kot tudi izdelki. 

Microsoft to jasno nakazuje s sledečimi spremembami. 

 Brezplačna nadgradnja: Microsoft je pri prehodu na Windows 10 prvič nudil brezplačno 

nadgradnjo. Upravičeni uporabniki sistemov Windows 7 in 8.1 so jo lahko izkoristili v 

obdobju prvega leta od uradnega izida Windows 10 (do 29. julija 2016). Najbolj priporočljiv 

in običajen postopek je predstavljala nadgradnja na podlagi spletnega prenosa. S tem je 

Microsoft nakazal, da interneta ne izkorišča več le za manjše posodobitve. To pomeni, da 

za pridobitev najnovejših Microsoftovih operacijskih sistemov ni več nujen obisk fizičnih 

prodajaln. Zadostuje namreč dostopanje na daljavo, brez časovnih zamikov in z bistveno 

nižjimi stroški distribucije. Poleg tega je bil posodobljen tudi način licenciranja za vse 

uporabnike, ki so izkoristili omenjeno brezplačno nadgradnjo na Windows 10: na njihovih 

napravah je po novem informacija o aktivaciji sistema shranjena na oddaljenem strežniku 

in ne na sami napravi. Na ta način je bil postopek nadgradnje poenostavljen, saj 

uporabnikom pri postopku nadgradnje ni bilo treba vpisovati aktivacijskega ključa (kode). 

 Vse nadaljnje posodobitve in nadgradnje se po novem izvajajo na osnovi obstoječega 

sistema Windows 10. Zato na implementacijo novih funkcionalnosti ne bo več potrebno 

čakati dalj časa. Sicer bo Windows 10 - na podoben način kot njegovi predhodniki - redno 

dobival tudi sprotne popravke in varnostne posodobitve. Poleg tega pa bo deležen tudi 

večjih nadgradenj, do katerih bo v povprečju prihajalo vsakih nekaj mesecev. Zato ne bomo 

več priča velikim preskokom na nove Windows različice, na katere je bilo potrebno v 

preteklosti čakati več let. V tem smislu bo Windows 10 vseskozi ostajal »svež«, saj bomo 

vsako leto lahko pridobili tudi nove funkcionalnosti. Tudi nadaljnje nadgradnje na 

najnovejše različice Windows 10, ki bodo razpoložljive v prihodnje, bodo brezplačne. 

Postopek pri nadaljnjih nadgradnjah bo prav tako zelo enostaven, saj nam ne bo potrebno 

vpisovati aktivacijskega ključa. 

                                                
1 Program Windows Insider z izdajo Windows 10 ni bil ukinjen, zato ostaja aktualen. Preizkuševalci lahko 

še naprej preizkušajo testne različice s prihajajočimi nadgradnjami za Windows 10. 

 
Windows 10 se ne smatra več kot izdelek, temveč kot storitev (angl. Windows as a 

Service - WaaS). To pomeni, da bo ta operacijski sistem v prihodnosti poleg 

enkratnega plačila licence možno uporabljati tudi s periodičnim plačevanjem 

naročnine. Takšen način bo priročen predvsem za podjetja, saj bodo tovrstni stroški 

razporejeni na mesečni ravni in ne na visoko enkratno plačilo številnih licenc. 
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 Hitro približevanje konceptu oblačnih storitev. To se kaže denimo v vse večji 

neodvisnosti sistema Windows od strojne opreme (tj. od fizičnih komponent naprave). 

Tukaj je ključen koncept Univerzalne Windows platforme (UWP), katere namen je splošna 

združljivost z raznovrstnimi napravami. Nadalje se trend približevanja oblaku kaže v načinu 

dostopa do spletnih storitev. Sedaj je možno do njih dostopati neposredno preko UWP 

aplikacij (angl. Universal Windows Platform Apps), pri čemer se briše meja med običajnim 

delom na napravi in med dostopanjem do vsebin na spletu. 

 

1.2.2 Spremenjen poslovni model 

Spreminja se tudi poslovni model celotnega podjetja Microsoft. To se še posebej kaže v 

naslednjih dveh trendih. 

 Trgovina Windows: v njej je mogoče pridobiti tako brezplačno kot tudi plačljivo vsebino 

v obliki aplikacij ali digitalnih multimedijskih vsebin (npr. glasbe, videa in iger). Mnogokrat 

pa gre za t. i. poslovni model freemium2: v tem primeru je osnovna aplikacija brezplačna, 

dodatne funkcionalnosti pa je možno po izbiri pridobiti z dokupi znotraj tovrstnih aplikacij. 

 Druge dopolnilne storitve: Microsoft ponuja tudi mnoge druge storitve. Te sicer odlično 

delujejo z Windows 10; vendar z njim niso nujno neposredno povezane, da jih lahko 

koristijo tudi uporabniki drugih platform. Takšne storitve so: najem prostora v spletni 

hrambi OneDrive, naročnina na zbirko Office 365 in klici preko Skype (obračunavanje 

plačljivih klicev s Skypa v fiksna in mobilna omrežja). Tudi tu gre lahko v nekaterih primerih 

za freemium modele. 

 

 

 

                                                
2 Freemium (angl. sestavljenka: free + premium) je poslovni model oz. cenovna strategija, v okviru katere 

je neka storitev ali izdelek v osnovi brezplačen. S tem postane proizvod dostopen za velik krog strank, 

da se lahko z njim spoznajo in ga uporabljajo. Dodatne funkcionalnosti pa je možno dokupiti po želji. V 

dobi interneta postaja ta strategija vse bolj pogosta. V današnjem času se freemium model najbolj 

pogosto uporablja za programsko opremo, multimedijske vsebine in številne spletne storitve. 

 
Prihodki od prodaje OS Windows v prihodnosti verjetno ne bodo več poglavitni. To 

mesto bodo sčasoma prevzele dopolnilne storitve. 
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2 Kaj je novega? 
Windows 10 predstavlja presežek tako s tehnološkega 

kot z estetskega vidika. Odlikuje ga največja 

vsestranskost, učinkovitost in preprostost uporabe 

doslej. Windows 10 je dostopen po vsem svetu: na voljo je v 190 državah in v 111 jezikih, 

vključno s slovenščino. Sprememba prednaloženega jezika je hitra in brezplačna, zato nam pri 

nakupu naprave z nameščenim Windows 10 za to ni potrebno skrbeti. V nadaljevanju so 

opisane glavne novosti, ki jih Windows 10 prinaša v primerjavi s predhodnimi različicami. 

2.1 Continuum 

Windows Continuum (krajše: Continuum) je popolnoma nova funkcionalnost, katere cilj je 

zagotoviti enoten vmesnik za vse vrste naprav. Poleg tega omogoča tudi samodejno 

prilagoditev vrsti oz. velikosti zaslona: možno je takojšnje preklapljanje med klasičnim načinom 

(tipkovnica, miška) in mobilnim načinom (z zaslonom na dotik). S tem lahko uporabnik delo 

vedno opravlja kar najbolj učinkovito. Continuum je v tem kontekstu dobrodošel pri uporabi 

vse-v-enem računalnikov (angl. All-in-One PC) ali pri 2-v-1 napravah (angl. 2-in-1 PC). Ko je 

zaznan odklop od tipkovnice, se lahko uporabniški vmesnik samodejno prilagodi zaslonu na 

dotik. To pomeni, da se elementi vmesnika preoblikujejo v takšno velikost in postavitev, da je 

upravljanje s prsti lažje in bolj intuitivno. Poleg tega lahko tudi na mobilnih telefonih s podprto 

funkcijo Continuum občutno povečamo 

njihovo koristnost.3 To je možno doseči s 

priklopom mobilnega telefona na zaslon, 

pri čemer telefon opravlja funkcijo 

računalnika. To pomeni, da ne 

potrebujemo nujno osebnega 

računalnika za opravljanje zahtevnejših 

opravil ali izvedbo predstavitev na večjem 

zaslonu. V takšnem načinu lahko torej na 

večjem zaslonu poganjamo Officeove 

aplikacije, pa tudi vse univerzalne (UWP) aplikacije. Poleg tega lahko brskamo po spletu in 

pregledujemo razne multimedijske vsebine. Potrebujemo zgolj zaslon, tipkovnico, miško, 

ustrezen mobilni telefon in priklopno postajo Microsoft Display Dock. 

V določenih primerih lahko mobilni telefon s tehnologijama Continuum in Bluetooth povežemo 

z večjim zaslonom prenosnega računalnika kar s pomočjo standardnega adapterja.4 

                                                
3 Continuum je trenutno (avgusta 2016) podprt na mobilnih telefonih Microsoft Lumia 950, 

Microsoft Lumia 950 XL, HP Elite x3 in Acer Liquid Jade Primo. 
4 Eden takšnih izdelkov, ki podpirajo tovrsten način povezovanja z USB-C v HDMI adapterjem 

(vmesnikom), je naprava NexDock. Pri koriščenju povezave s pomočjo tehnologij Continuum in 

Bluetooth se zaslon in tipkovnica omenjene naprave »pretvorita« v prenosni računalnik. 
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V kolikor pa bi želeli vzpostaviti brezžično povezavo z zaslonom (npr. s televizorjem, večjim 

zaslonom) ali projektorjem, imamo prav tako več možnosti. Prikazovanje vsebin iz mobilnega 

telefona je možno zagotoviti s kombinacijo funkcije Continuum, brezžične tehnologije Wi-Fi ali 

Wi-Fi Direct (npr. Miracast) in pripadajočega brezžičnega vmesnika. Brezžična povezava z 

zaslonom ali projektorjem je možna tudi iz ostalih naprav (osebnih računalnikov): v tem primeru 

uporaba funkcije Continuum ni potrebna, marveč zgolj podpora za izbrano brezžično 

tehnologijo obeh povezanih naprav in po potrebi še brezžični vmesnik. 

2.2 Začetni meni, opravilna vrstica 

Začetni meni (v preteklosti znan kot meni Start) 

je v Windows 10 izredno privlačen in vsestransko 

uporaben. Gre za eno najbolj zaželenih novosti 

med uporabniki. Prednosti začetnega menija 

lahko zaznamo že na pričetku uporabe sistema. 

Začetni meni v svoji privzeti obliki predstavlja 

nekakšen hibrid med klasičnim Start menijem iz 

Windows 7 in zaslonom s ploščicami iz Windows 

8/8.1. Ta združitev je Microsoftu odlično uspela. 

Začetni meni je sedaj možno prilagajati na vse 

načine: poleg dodajanja ali odstranjevanja 

ploščic in drugih elementov se lahko poljubno 

spreminja tudi njegova velikost. 

Opravilna vrstica prav tako zajema sklop številnih izboljšav. Ikone opravilne vrstice in namizja 

so prenovljene, kakor tudi pri drugih sistemskih programih. Velikih sprememb je bilo deležno 

Središče za opravila, ki je sedaj mnogo bolj sistematično in optimizirano za zaslone na dotik. 

Poleg tega sedaj hkrati služi tudi kot pregleden skupek vseh pomembnih sistemskih obvestil. 

Novost je tudi Pregled opravil, ki ponuja možnost uporabe več navideznih namizij. Poleg tega 

služi tudi kot predogled vseh aplikacij s trenutnega namizja. 

2.3 UWP aplikacije 

UWP aplikacije (ime UWP izhaja iz »univerzalna Windows platforma«) oz. aplikacije za 

Windows so ena tistih novosti, katerih cilj je narediti Windows 10 docela univerzalen. Dejansko 

gre za novo generacijo univerzalnih aplikacij, ki nadgrajujejo t. i. Programe za Windows iz 

Windows 8 oz. 8.1, a so sedaj bistveno bolj uporabne in hitrejše. UWP aplikacije so mnogo bolj 

konsistentne: upravljati jih je mogoče podobno kot ostale programe, kar pomeni, da jih treba 

več posebej umeščati na zaslon. To pomeni, da tudi ni več omejitve števila hkrati odprtih oz. 

prikazanih UWP aplikacij. Pridobile so tradicionalno naslovno vrstico, da se bolje zlijejo z 

ostalimi (klasičnimi) programi. Preko 20 izbranih UWP aplikacij je na Windows 10 že 

prednameščenih. Nekaj jih nadomešča vgrajene sistemske programe iz prejšnjih različic 

Windows (npr. aplikacija Kalkulator), druge pa klasične programe nadomeščajo ali dopolnjujejo 

(npr. Sporočila in Skype Video). 
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2.4 Izboljšano iskanje in Cortana 

Velik preskok je bil narejen pri iskanju vsebine in pri 

upravljanju računalnika. Datoteke in mape v napravi se lahko 

išče po različnih kriterijih. Vgrajen iskalni pogon se lahko »uči« 

na podlagi zgodovine iskanja za izboljšanje kakovosti iskanja. 

Poleg tega lahko med najdene rezultate vključimo tudi spletne 

rezultate, ki temeljijo na spletni storitvi Bing. Za iskanje lahko 

uporabimo začetni meni ali novo iskalno polje neposredno v 

opravilni vrstici. 

V iskalno polje pa je v nekaterih jezikih vgrajena tudi Cortana.5 Gre za inteligentno osebno 

pomočnico, ki omogoča prepoznavo glasu, da lahko opravila opravimo hitreje (brez uporabe 

tipkovnice). Cortana trenutno lahko po navodilu nastavi opomnike, odgovarja na različna 

vprašanja o vremenu, razmerah v prometu, športnih rezultatih in o številnih drugih 

informacijah. Tudi zabava ji ni tuja. Zna povedati šalo. Predvaja lahko poljubno zvrst glasbe z 

naprave ali jo pretaka s spleta. Prepozna celo informacije o predvajani glasbi. Cortana svoje 

znanje črpa neposredno s spleta. Cortana na mobilnih telefonih še posebej pride prav zaradi 

funkcije Tihe ure: telefonski klici se v določenem času (npr. ponoči ali med sestankom) 

preusmerjajo neposredno v glasovno pošto, vsa obvestila pa so utišana. Pri tem lahko 

nastavimo izjeme za vse osebe, za katere želimo biti vseskozi dosegljivi. Poleg tega lahko 

Cortano koristno uporabljamo za nastavljanje budilke, reševanje matematičnih operacij, 

vklapljanje različnih funkcij v sami napravi, v določenih regijah pa še za pošiljanje sporočil SMS, 

navigacijo, poizvedbe o razpoložljivosti bližnjih restavracij, informacije o letalskih poletih ipd. 

2.5 Nepozabna zabava 

Za večpredstavnostne vsebine je v Windows 10 na številnih področjih zelo dobro poskrbljeno. 

Prvo in ključno področje predstavljajo številne (prednameščene) multimedijske aplikacije, kot 

so: Fotografije, Kamera, Glasba Groove, Filmi in oddaje… Med njimi je tudi Xbox: to je aplikacija, 

namenjena predvsem igričarjem, 

ki uporabljajo igralno konzolo 

Xbox One. Ta omogoča hiter 

pregled nameščenih iger in 

možnost nakupovanja iger v 

povezani Trgovini Windows. 

Uporabniki lahko prav tako med 

seboj komunicirajo tako, da se v 

okviru aplikacije povezujejo v 

družabna omrežja: skupnost Xbox 

Live predstavlja odlično dopolnilo za skupinsko zabavo. 

                                                
5 Cortana je trenutno na voljo v 11 jezikih, vendar ne v slovenščini. Zato je izklopljena v Windows 10 s 

slovenskimi regionalnimi nastavitvami. 
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Aplikacija Xbox je dobro integrirana tudi z omrežjem Facebook, kjer si lahko igričarji poiščejo 

prijatelje s podobnimi interesi. Igričarji lahko med igranjem iger med seboj komunicirajo. Poleg 

tega je možno snemanje in zajemanje posnetkov iger, ki se lahko delijo z ostalimi igralci. Vse 

to je po novem možno početi neposredno na povezanem osebnem računalniku z Windows 10. 

To omogoča funkcija pretakanja (angl. streaming) za prikazovanje multimedijskih vsebin na 

ustrezni povezani napravi. Omenjena funkcija lahko v določenih primerih zelo koristi tudi 

naročnikom kabelske televizije. Ti lahko znotraj svojega omrežja pretakajo TV vsebino na 

ustreznih napravah z Windows 10 zgolj s pomočjo storitve Xbox. 

Vsem uporabnikom zahtevnejših večpredstavnostnih vsebin, ki bi si uporabniško izkušnjo radi 

popestrili tudi na drugih napravah, bo zelo koristila podpora najnovejši različici izvajalnika 

DirectX 12 (krajše: DX12). Gre za zbirko programskih vmesnikov 

(angl. application programming interfaces - APIs), ki skrbi za 

procesiranje zahtevnejših grafičnih opravil (npr. sodobnih iger) 

na napravah s sistemom Windows 10. Obvladuje namreč 

naloge, povezane z upodabljanjem dvo- in trirazsežnostnih 

računalniških modelov na zaslonu naprave. DX12 na podprti 

strojni in programski opremi prinaša večjo zmogljivost, pa tudi 

bolj realistične grafične učinke. Ponaša se z obilico izboljšav: 

podpora asinhronemu računanju, podpora večnitnosti (za boljši izkoristek in nižjo porabo 

večnitnih grafičnih in centralnih procesorjev), manjša obremenitev centralnega procesorja (velik 

del računskih nalog se dodeljuje grafičnemu procesorju). Skupaj z razvojem podprte 

programske opreme bo DX12 omogočil vse bolj učinkovito rabo strojnih virov. Do sedaj je bilo 

to mogoče dosegati v bistveno manjši meri, saj prejšnje različice DirectX razvijalcem niso 

ponujale tolikšne kontrole nad razporejanjem strojnih virov. DX12 pa prinaša izredno 

prilagodljivost na nizkonivojski ravni, kar pomeni, da se lahko gonilniki bolj precizno prilagodijo 

posamezni vrsti strojne opreme. V napravi je lahko hkrati nameščenih tudi več grafičnih kartic 

različnih proizvajalcev, pri čemer ni bistvenih izgub zaradi tovrstnega združevanja strojne 

opreme. Poleg tega so nabori ukazov v okviru DX12 precej bolj zgoščeni oz. »vitki«. To pomeni, 

da imajo razvijalci pri razvoju in optimizaciji programske opreme manj dela in so bolj racionalni. 
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2.6 Tesna integracija s spletnimi storitvami 

Integracija s storitvami v oblaku je zelo pomemben člen sistema Windows 10. Večina 

uporabnikov spleta danes uporablja kakšno spletno storitev: e-pošto, koledar, hrambo, storitev 

za komunikacijo oz. neposredno sporočanje ali beležko. Vse našteto je v Windows 10 že na 

voljo preko prednameščenih UWP aplikacij oz. neposredno iz sistema: 

 Za uporabo spletnih e-poštnih storitev je na voljo UWP aplikacija Pošta. 

 Za uporabo spletnega koledarja je na voljo UWP aplikacija Koledar. 

 Do spletne hrambe OneDrive lahko hitro dostopamo na številne načine: s pomočjo 

Raziskovalca, preko nekaterih drugih UWP aplikacij in celo preko programov pisarniškega 

paketa Microsoft Office. OneDrive lahko namreč uporabljamo tudi kot varnostno kopijo 

osebnih datotek, kot zbirko glasbe v oblaku ali kot urejevalnik dokumentov v oblaku (v 

navezi s spletno pisarniško storitvijo Office Online). 

 Za komunikacijo, neposredno sporočanje in deljenje vsebin je na voljo aplikacija Skype 

Video. 

 Za koriščenje beležke, ki se samodejno sinhronizira s spletno hrambo OneDrive, lahko 

uporabimo UWP aplikacijo OneNote. 

Takšen pristop zagotavlja izredno hitro, preprosto in zanesljivo uporabo vseh omenjenih 

storitev. Četudi teh aplikacij oz. spletnih storitev predhodno nismo uporabljali, se poenotenega 

in intuitivnega uporabniškega vmesnika zelo hitro navadimo. Za povezovanje z družabnimi 

omrežji (npr. Facebook, Twitter) pa so na voljo številne brezplačne UWP aplikacije v spletni 

Trgovini Windows. Od tam je možno aplikacije naknadno prenesti in namestiti. Do vseh zgoraj 

omenjenih spletnih storitev lahko seveda dostopamo tudi preko brskalnika. 

V Windows 10 je s tem na voljo sodoben Microsoft Edge, ki je na sistemu že prednameščen. 
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2.7 Holografsko računalništvo 

Windows 10 predstavlja tudi nekakšno tehnološko konvergenco med (mobilnimi) napravami 

in novimi načini njihovega upravljanja. Celoten ekosistem Windows 10 že danes postavlja 

pomembne temelje za razvoj tehnologij, izmed katerih jih bo mnogo prišlo v širšo rabo v 

prihodnjih letih. Microsoft na temelju Windows 10 v tem kontekstu nudi tehnologijo za 

podporo holografskim računalnikom in holografskim aplikacijam. Slednje se razvijajo v 

okviru Univerzalne Windows platforme. 

Holografski računalniki (kot so npr. očala za 

obogateno resničnost Microsoft HoloLens) 

dopolnjujejo uporabnikovo okolje s 

prikazovanjem navideznih trodimenzionalnih 

projekcij (tj. slik ali vzorcev) vsevrstnih 

predmetov v realnem času. Tovrstna 

uporabniška izkušnja ima več sorodnih izrazov: 

obogatena oz. razširjena resničnost 

(angl. augmented reality), v širšem smislu tudi 

mešana oz. hibridna resničnost 

(angl. mixed reality / hybrid reality / 

hyperreality). Navideznih predmetov v okolju 

obogatene resničnosti uporabnik običajno ne 

upravlja na tradicionalen način (z miško, 

tipkovnico ali igralnim krmilnikom), temveč s 

pomočjo pogledov, gest, glasu in s pomočjo 

drugih vrst sporazumevanja. Holografija je 

panoga oz. znanost, ki se razvija z visokim 

tempom in je trenutno še v vzponu. V prihodnjih 

letih bo zagotovo postala zelo aktualna na vseh področjih (npr. v medicini, pa tudi v zabavni, 

oglaševalski in avtomobilski industriji). 

  



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

19 

2.8 Visoka učinkovitost sistema 

Pomemben cilj vsakega OS je učinkovito upravljanje razpoložljivih sredstev. Windows 10 

predstavlja dovršen sistem, ki ima vgrajeno podporo za široko paleto strojne in programske 

opreme ter vseh sodobnih tehnologij. Kljub svoji vsestranskosti in univerzalnosti pa 

Windows 10 deluje zelo tekoče tudi po daljšem času neprenehne uporabe. Windows 10 ima 

namreč občutno izboljšano upravljanje z diskom in delovnim pomnilnikom. 

Ena izmed pomembnih tovrstnih novosti je samodejno stiskanje (kompresiranje) podatkov, kar 

velja tako za podatke na sistemskem disku, kot tudi za tiste na delovnem pomnilniku. 

Sistemski podatki na disku se samodejno stiskajo, tako da sam OS na njem zasede čim manj 

prostora. Podatki se stiskajo samo do te mere, da to še ne vpliva na hitrost delovanja sistema. 

Kljub temu so prihranki opazni, saj je lahko govora tudi o več gigabajtih prihranjenega prostora. 

Prihranjen prostor je dandanes precej dobrodošel denimo pri negibljivih diskih (angl. SSD) z 

manjšimi kapacitetami. 

Podatki v delovnem pomnilniku se prav tako samodejno stiskajo. Manj kot je razpoložljivega 

prostora v delovnem pomnilniku, tem bolj intenzivno se podatki na njem stiskajo. Windows 10 

torej bolj aktivno in v večjem obsegu uporablja delovni pomnilnik. Pri tem je procesor naprave 

sicer lahko nekoliko bolj obremenjen. Kompresija (stiskanje podatkov pri njihovi začasni hrambi 

v delovnem pomnilniku) in dekompresija (vzvraten proces kompresije, ki se izvede ob priklicu 

predhodno stisnjenih podatkov za njihovo ponovno uporabo) namreč terjata večji obseg 

obdelave podatkov oz. več procesiranja. Vendar je potrebno poudariti, da je takšen način kljub 

nekoliko večji obremenjenosti procesorja še vedno bistveno boljši od predhodnih metod. V 

preteklosti so se pri pomanjkanju delovnega pomnilnika podatki začasno zapisovali kar na disk 

s t. i. procesom ostranjevanja (angl. paging), kar je povzročalo občutno upočasnitev delovanja 

sistema. V Windows 10 do tega pride le v kritičnih primerih (v kolikor resnično zmanjkuje 

prostora na delovnem pomnilniku), kar pa je pri sodobnejših napravah redkost. V praksi naj bi 

bilo začasno zapisovanje podatkov na disk približno 50 % manj pogosto. To pomeni, da s to 

izboljšavo posledično pridobimo dvoje: 

 Občutno zvišanje hitrosti delovanja sistema, vključno s številnimi nameščenimi programi. 

 Daljša življenjska doba sistemskih pomnilniških medijev. 

Windows 10 lahko torej na podlagi vseh domiselnih izboljšav iztisne maksimalno odzivnost iz 

sistema. To se odraža tudi v relativno nizkih (minimalnih) sistemskih zahtevah za današnji čas. 

Zato Windows 10 zelo spodobno deluje tudi na starejših napravah, starih več let. 
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3 Osnovne informacije 

3.1 Izdaje 

Microsoft se potrebam uporabnikov prilagaja s ponudbo različnih izdaj Windows. Kljub temu, 

da imajo vse izdaje enotno jedro in torej pripadajo enemu ekosistemu, bi jih lahko glede na 

namembnost razdelili v dva segmenta. 

1. Windows 10 za običajne naprave: ta segment vključuje vse večnamenske elektronske 

naprave. To so: namizni, prenosni ali hibridni računalniki, tablični računalniki, mobilni 

telefoni… 

2. Windows 10 za naprave interneta stvari: ta segment vključuje specializirane elektronske 

naprave. Sem spadajo: industrijske naprave, majhne (ročne) naprave in nizkonapetostne 

naprave. 

 
Poleg izdaj, ki bodo obravnavane v okviru pravkar naštetih dveh segmentov, obstajajo 

tudi drugi sistemi, ki so povezani z Windows 10. Mednje spadata npr. Windows 

Holographic (za očala HoloLens) in Xbox OS (za igralno konzolo Xbox One). Gre za 

platforme, ki so grajene na temeljih Windows 10 oz. na njegovih programskih 

vmesnikih. V ekosistem Windows 10 jih namreč združuje Univerzalna Windows 

platforma v navezi z UWP aplikacijami. Vendar pa so omenjeni sistemi kot taki precej 

namenski in jih zato v teh uporabniških navodilih ne bomo podrobneje opisovali. 

 

3.1.1 Običajne naprave 

Na tem mestu so podane osnovne informacije vseh tistih izdaj Windows 10, ki so namenjene 

elektronskim napravam za vsakdanjo rabo. Vsaka posamezna izdaja je namenjena določenim 

vrstam okolja in krogu uporabnikov. Izdaje se med seboj v osnovi razlikujejo tudi po podpori 

različnim arhitekturam procesorjev oz. sistemom na čipu (angl. System on a Chip - SoC). 

V splošnem se izdaje, predstavljene v sledeči tabeli, lahko uporabljajo doma, v podjetjih in v 

različnih organizacijah. Vsaka izdaja je zato prilagojena različnim zahtevam uporabnikov. 

Najbolj osnoven nabor funkcionalnosti v povprečju nudi izdaja Home. Izdaji Pro in Mobile 

imata precej več dodatnih zmožnosti, saj sta namenjena zahtevnejšim in hkrati tudi poslovnim 

uporabnikom. Izdaje Education, Enterprise in Mobile Enterprise pa nudijo največ 

funkcionalnosti, saj pokrivajo tudi potrebe velikih organizacij in največjih podjetij. Razlike so 

torej v razpoložljivosti namenskih funkcionalnosti. Kljub temu pa prav vse izdaje s sledeče 

razpredelnice nudijo večino ključnih novosti, ki jih prinaša Windows 10: podpora univerzalnim 

(UWP) aplikacijam, prenovljen in napreden začetni meni, Continuum (na podprti strojni 

opremi), Cortana (v podprtih regijah in jezikih), šifriranje strojne opreme na napravi, Windows 

Hello, Microsoft Edge in številne druge. Uporabniška izkušnja bo torej na vseh izdajah bogata. 
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 NAMEMBNOST WINDOWS 10 

 Home Pro Education Enterprise 
Mobile 

Enterprise 
Mobile 

O
k
o

lj
e
 

domače 

okolje 

domača raba, 

majhna in 

srednje velika 

podjetja 

študentsko 

okolje, 

izobraževalne 

ustanove 

velika podjetja 

vsako 

okolje, 

razen velikih 

podjetjih 

U
p

o
ra

b
n

ik
i 

nezahtevni 

domači 

uporabniki 

zahtevni 

domači 

uporabniki, 

poslovni 

uporabniki 

študentje, 

profesorji, 

pedagoško 

osebje 

zaposleni v velikih 

podjetjih 

vsi, razen 

zaposleni v 

velikih 

podjetjih 

A
rh

it
e
k
tu

ra
 

podpora za zasnovi: 

x86 in x86-64 

podpora za zasnovo: 

ARMv7 

 

v prihodnje podpora tudi 

za: 

ARMv8 in x86 

N
a
p

ra
v
e
 

možnost pretakanja vsebin iz Xbox mobilni telefoni 

namizni, prenosni in hibridni računalniki, 

tablični računalniki 

 

Kot je razvidno iz tabele, vse izdaje po novem nudijo podporo za namizne, prenosne in hibridne 

računalnike ter tablične računalnike. Pri tem izdaji Mobile in Mobile Enterprise omogočata zelo 

dobro izkušnjo tudi v načinu za namizne, prenosne oz. hibridne računalnike zaradi funkcije 

Continuum. Z načinom Continuum sicer ne moremo uporabljati klasičnih programov, lahko pa 

opravljamo večino pisarniških del: brskanje po spletu, izvedba predstavitev, urejanje 

dokumentov na podlagi naročnine na pisarniški paket Microsoft Office 365 … Vse našteto 

omogoča velik nabor podprtih univerzalnih (UWP) aplikacij, ki povečujejo tudi produktivnost 

dela. 

Vzrok za okrnjeno podporo klasičnim programom v okviru izdaj Mobile in Mobile Enterprise 

leži v drugačni arhitekturi, za katero sta prilagojeni. Ti dve izdaji namreč ne temeljita na 

arhitekturnih zasnovah x86 in x86-64, ki ju za svoje družine procesorjev že desetletja razvijata 

podjetji Intel in Advanced Micro Devices (AMD). Izdaji Mobile in Mobile Enterprise sta trenutno 

prilagojeni za sisteme na čipu podjetja Qualcomm z arhitekturno zasnovo ARMv7. Prednosti te 

zasnove sta predvsem večja energetska učinkovitost in velika fleksibilnost, kar omogoča 

številne možnosti prilagajanja in kombinacij uporabljenih komponent. Omenjeno pride do 

izraza predvsem pri mobilnih napravah, kjer je zelo pomemben faktor varčnost oz. optimalno 

razmerje med porabo energije in zmogljivostjo naprave. 
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Arhitekturno zasnovo ARM sicer razvija podjetje ARM Holdings, ki jo nato licencira drugim 

podjetjem oz. proizvajalcem naprav. V prihodnje pa bosta tudi (nadgrajeni) izdaji Mobile in 

Mobile Enterprise nudili hkratno podporo še za mobilne naprave, ki bodo vsebovale vgrajene 

sisteme na čipu z arhitekturno zasnovo x86. 

Iz tabele niso razvidne denimo še posebne izdaje z dodano oznako »N«. Gre za nekakšne 

podizdaje, ki jih je možno kupiti na evropskem območju (v EU in v Švici). Omenjene izdaje so 

sicer enake tistim iz tabele, a so nekoliko okrnjene: nimajo vključenih večpredstavnostnih 

tehnologij (npr. Windows Media Player) in določenih prednameščenih UWP aplikacij 

(npr. Glasba Groove, Skype Video). Te izdaje so: Home N, Pro N, Education N in Enterprise N. 

3.1.2 Naprave interneta stvari 

Veliko področje, ki je trenutno še v razvojni fazi in bo v ospredje prišlo v naslednjih letih, je 

internet stvari (angl. Internet of Things - IoT). Gre za medomrežje, ki poleg običajnih elektronskih 

naprav zajema tudi različne fizične objekte. Sem so vključeni vsakdanji predmeti iz domačega 

okolja (npr. bela tehnika in gospodinjski aparati, svetila, ure), ki pri združevanju z ostalo opremo 

in površinami (npr. stene, ogledala) tvorijo t. i. pametne domove. Zunaj domov je v internet 

stvari vključena vsa ostala 

mestna infrastruktura (npr. 

ceste, železnice, prometna 

in ulična razsvetljava, razni 

varnostni mehanizmi), ki 

skupaj z vsemi cestnimi, 

vodnimi in zračnimi vozili 

ter drugimi premičninami 

tvori t. i. pametna mesta. V 

internet stvari so vključene 

organizacije in podjetja iz 

vseh sektorjev: primarnega (npr. kmetijska in težka mehanizacija), sekundarnega oz. 

industrijskega sektorja (npr. stroji in ostala proizvodno-predelovalna oprema) in storitvenega 

sektorja (naprave, pripomočki in sistemi za oskrbo poštnih, zdravstvenih, transportnih, 

komunikacijskih, trgovskih, znanstveno-raziskovalnih in drugih poslovnih storitev). 

Po nekaterih ocenah naj bi bilo do leta 2020 v omrežje interneta stvari povezanih preko 

20 milijard naprav, že do konca leta 2016 pa okrog 6 milijard. Takrat pa se bo doba interneta 

stvari šele dobro začela, saj mnogo stvari okoli nas vanj še nekaj časa ne bo povezanih. 

Microsoft se temu prilagaja že danes, saj temu segmentu namenja štiri različne izdaje sistemov: 

Core, Core Pro, Enterprise in Mobile Enterprise. Vsaka izdaja je namenjena specifičnim vrstam 

naprav (podobno kot pri segmentu običajnih naprav). Uporabljajo se v različnih okoljih 

(npr. doma, v podjetjih in organizacijah). Nekaj osnovnih informacij o teh izdajah je 

predstavljenih v naslednji tabeli. 
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 NAMEMBNOST WINDOWS 10 IoT 

 Enterprise Mobile Enterprise Core Pro Core 

O
k
o

lj
e
 

industrija in storitve (npr. proizvodnja, maloprodaja, zdravstvo) 

 domače okolje 

U
p

o
ra

b
n

ik
i 

zaposleni v podjetjih in organizacijah 

 
amaterski uporabniki 

in razvijalci 

N
a
p

ra
v
e
 

industrijske naprave s 

podporo za Windows 

x86 (npr. bankomati, 

POS terminali, 

interaktivni kioski, 

zunanji zasloni …) 

mobilne industrijske 

naprave (npr. ročni 

terminali, čitalniki 

kod) in druge 

periferne naprave 

manjše večnamenske naprave z ali brez 

zaslona (npr. kartični računalniki) 

Industrijski 

IoT prehodi 

(angl. IoT gateway) 

in druge preprostejše 

industrijske naprave 

 

F
u

n
k
c
ij
e
 

možna uporaba 

klasičnih Windows 

programov, 

napredna varnostna 

zaščita, možnosti 

posodabljanja in 

podpore, 

prilagodljivost in 

ostale funkcije za 

upravljanje naprav in 

aplikacij 

 

možna odložitev 

posodobitev OS 

za večjo stabilnost in 

nadzor nad njihovo 

distribucijo, 

dobava licenc za OS 

preko izbranih 

distributerjev 

samodejno 

posodabljanje OS 

preko spleta, 

za domačo rabo 

prosta dostopnost 

na spletu 

podpora za UWP aplikacije 

 

Kot je razvidno iz tabele, imajo domači oz. amaterski uporabniki in razvijalci možnost 

brezplačno pridobiti Windows 10 IoT Core kar na spletu. S tem se spodbuja razvoj programskih 

rešitev za uporabo interneta stvari na področju pametnih domov, zabave in različnih konjičkov. 

Strojna oprema za domače navdušence je danes prav tako cenovno že precej dostopna, zato 

posamezniku ni težko priti do tovrstnih tehnologij. 

Kot to velja za ves ekosistem Windows 10, tudi vse IoT izdaje podpirajo uporabo UWP aplikacij 

(v kolikor so za to izpolnjeni tudi pogoji strojne opreme). S pomočjo UWP aplikacij se bo lahko 

tudi preko »tradicionalnih« elektronskih naprav lažje upravljalo novodobne 

»inteligentne stvari« oz. se bodo te med seboj bolje dopolnjevale. 
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3.2 Sistemske zahteve in življenjski cikel 

3.2.1 Minimalne sistemske zahteve 

3.2.1.1 Izdaje Home, Pro, Education in Enterprise 

Minimalne zahteve sistema Windows 10 so za današnji čas zelo nizke. Zadnja leta se namreč 

niso zviševale, saj so zelo podobne še tistim za sistem Windows Vista. To je posledica naporov 

Microsofta, da je z vsako novo generacijo Windows poleg dodajanja novih funkcionalnosti 

izboljševal tudi učinkovitost upravljanja in porabe sistemskih virov. Poleg tega so tudi ostali 

razvijalci postopoma optimizirali gonilnike za svoje periferne naprave in izboljševali delovanje 

svojih programov, da lahko sedaj učinkoviteje in bolj zanesljivo delujejo v okolju Windows. 

Minimalne zahteve za izdaje Windows 10 - razen za Mobile in Mobile Enterprise - so opisane 

v sledeči tabeli. 

 
MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE: WINDOWS 10 

Home, Pro, Education, Enterprise 

 32-bitna različica 64-bitna različica 

Procesor (CPU) ali 

sistem na čipu (SoC) 

1 GHz s podporo NX, PAE, SSE2 

arhitektura x86 arhitektura x86-64 

Delovni pomnilnik 

(RAM) 
1 GB 2 GB 

Prostor na 

sistemskem disku 
16 GB 20 GB 

Grafična kartica oz. 

grafična procesna 

enota (GPU) 

DirectX 9 z gonilnikom WDDM 1.0 

Ločljivost zaslona 800x600 slikovnih pik (SVGA) 

Vhodne naprave tipkovnica in miška in/ali zaslon na dotik 

Gumbi za tablične 

oz. hibridne 

računalnike 

gumb za zagon (vklop/izklop), 

gumba za glasnost (navzgor/navzdol); 

izbirno: gumb Start, gumb za zaklep vrtenja zaslona 

 

Za vse štiri izdaje Windows 10 obstajata dve različici: 32-bitna in 64-bitna. Povprečen uporabnik 

ne bo zaznal razlik med njima. Zato za manj zahtevne (domače) uporabnike zadostuje 32-bitna 

različica. Ta iz tehničnih razlogov teoretično podpira največ 4 GB delovnega pomnilnika. 

Posledično napredni uporabniki praviloma posegajo po 64-bitni različici. Zahtevnejši 64-bitni 

programi lahko za svoje delovanje izkoriščajo velike količine delovnega pomnilnika, saj z njim 

praktično niso omejeni: omejitev delovnega pomnilnika je 128 GB za 64-bitni Windows 10 

Home in 512 GB za ostale tri 64-bitne izdaje. 
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Poleg tega so nekateri zahtevni programi danes na voljo le v 64-bitnih različicah. Prednost 

64-bitnih različic Windows je tudi ta, da je poleg 64-bitnih ukazov (programov) mogoče 

uporabljati tudi vse 32-bitne programe. 

 

 
S prihodnjimi nadgradnjami Windows 10 se bodo nekatere minimalne sisemske 

zahteve zvišale. Vendar pa višje zahteve veljajo le za nove naprave, na katerih je na 

sveže nameščena novejša različica Windows 10 (torej nadgradnja Redstone 1 ali 

novejša). Spremenjene minimalne sistemske zahteve za novejše nadgradnje so torej: 

 2 GB RAM-a oz. delovnega pomnilnika (za 32-bitne in 64-bitne različice), 

 najmanj 7" dolžina diagonale zaslona za prenosne in vse-v-enem naprave 

(angl. All-in-one); pri tem za zaslone klasičnih namiznih računalnikov je še naprej 

pomembna zgolj minimalna predpisana ločljivost (in ne velikost zaslona). 

Ostale minimalne sistemske zahteve ostajajo enake tistim, ki so bile opisane v tem 

poglavju. Več novosti o prihodnjih nadgradnjah je opisanih v poglavju 9.1. 

 

Za razliko od minimalnih zahtev je priporočene strojne in programske zahteve težje natančno 

določiti. Slednje namreč zavisijo od potreb posameznega uporabnika, predvsem od 

zahtevnosti in tipa uporabljanih programov in opravil. Za dostojno vsakdanje delo 

(npr. brskanje po spletu, pisarniška opravila in spremljanje multimedijskih vsebin), a brez 

uporabe grafično zahtevnih programov in igranja multimedijskih iger, okvirno zadostujejo vsaj: 

 dvojedrni procesor z naborom ukazov SSSE3 ali novejšim, 

 2 GB delovnega pomnilnika (RAM), 

 120 GB prostora na disku. 

Za vse uporabnike, ki želijo občutno pohitriti odzivnost sistema, je zelo priporočena vgradnja 

polprevodniškega oz. negibljivega sistemskega diska (angl. Solid State Drive - SSD). 

 

 
Zahtevnejši uporabniki, ki potrebujejo visoko zmogljivost svojih naprav tudi za 

grafično in slikovno procesiranje (npr. za igranje zahtevnejših iger, obdelavo 

videoposnetkov in raznih grafičnih učinkov), morajo poseči po napravah, ki imajo 

visoko zmogljive vse komponente. To še posebej velja za grafično kartico, procesor in 

delovni pomnilnik. Minimalne in priporočene zahteve se sicer razlikujejo med 

posameznimi programi in igrami. S hitrim razvojem napredne programske opreme se 

tako omenjene sistemske zahteve spreminjajo na letni ravni, zato na tem mestu ne 

moremo dajati natančnejših priporočil za zahtevne uporabnike. 
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3.2.1.2 Izdaji Mobile in Mobile Enterprise 

V nadaljevanju so opisane še sistemske zahteve za mobilne različice. Te v resnici niso 

pomembne za samega potrošnika, saj operacijski sistem na mobilne naprave običajno 

namestijo že sami proizvajalci opreme (angl. Original Equipment Manufacturer - OEM). Zato je 

naslednja tabela predvsem informativne narave. 

 
MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE: WINDOWS 10 

Mobile, Mobile Enterprise 

Sistem na čipu (SoC) 

podpora: 32-bitne operacije, v prihodnje tudi 64-bitne operacije 

ARMv7 (trenutno 

Qualcomm Snapdragon 

200, 208, 210, 615, 808, 810); 

v prihodnje: 

ARMv8 (vključno z AArch64) 

v prihodnje: x86 

(npr. AMD Carrizo) 

Delovni pomnilnik 

(RAM) 
512 MB (za 32-bitne operacije) 

Velikost 

shranjevalnega 

nosilca 

4 GB (neodstranljiva količina) 

Grafična procesna 

enota (GPU) 
DirectX 9 

Ločljivost zaslona 800x480 slikovnih pik (WVGA) 

Velikost zaslona 3,0" 

Gumbi na napravi 
gumb za vklop/izklop, gumba za glasnost (navzgor/navzdol); 

gumbi Nazaj, Start in Iskanje le pri zaslonih z ločljivostjo WVGA 

 

Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise sta namenjena napravam, katerih dolžina diagonale 

zaslona znaša med 3,0" in 7,99". 

Pri zaslonih z višjimi ločljivostmi se sorazmerno povečuje tudi količina zahtevanega delovnega 

pomnilnika. Za najvišje ločljivosti zaslonov (npr. 2560x2048 slikovnih pik oz. QSXGA) ga je 

denimo potrebno zagotoviti vsaj 4 GB. 
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S prihodnjimi nadgradnjami (začenši z Redstone 1) se bo podpora za naprave z 

nameščenim Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise spremenila: podprte bodo 

naprave z dolžino diagonale zaslona od 3,5" do 8,99". Minimalna količina zahtevanega 

delovnega pomnilnika bo znašala 1 GB, minimalna velikost neodstranljivega 

shranjevalnega nosilca pa 8 GB. 

Kot je razvidno iz prejšnje tabele, Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise trenutno 

podpirata le 32-bitne ukaze na arhitekturni zasnovi ARMv7. S prihodnjimi 

posodobitvami bo najverjetneje prišla podpora tudi za 32-bitne ukaze na arhitekturni 

zasnovi x86. Poleg tega pa naj bi v prihodnje prišla podpora še za 64-bitne ukaze 

(vsaj v okviru arhitekture ARMv8), ki je znana tudi kot AAarch64 oziroma ARM64. 

V kolikor ima naprava zgolj 4 GB prostora na shranjevalnem nosilcu, je potrebno za 

podporo (prenos) prihodnjih nadgradenj v okviru Windows 10 Mobile in 

Mobile Enterprise zagotoviti dovolj prostora še na dodatni pomnilniški kartici SD. 

 

3.2.1.3 Izdaje v okviru interneta stvari (IoT) 

Minimalne sistemske zahteve za Windows 10 IoT so zelo nizke, saj so namenjene tudi majhnim 

in energetsko učinkovitim napravam. Navedene so v sledeči tabeli. 

 MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE: WINDOWS 10 IoT 

Procesor (CPU) oz. 

sistem na čipu (SoC) 

400 MHz 

ARMv7 (Qualcomm 

APQ8016, APQ8052 

ali APQ8009) 

x86 ali x86-x64 

(CPU ali SoC) 

Broadcom 

(BCM2836, npr. 

za Raspberry Pi 2) 

Delovni pomnilnik 

(RAM) 

256 MB - za naprave brez podpore za zaslon; 

512 MB - za naprave s podporo za zaslon 

(lahko tudi več, če tako zahtevajo druge komponente v napravi) 

Velikost 

shranjevalnega 

nosilca 

2 GB 

Ostale komponente, 

gumbi in 

funkcionalnosti 

izbirno 

 

V prihodnje (tj. s prihodnjimi nadgradnjami) se bo podpora napravam interneta stvari 

(oz. procesorjem in sistemom na čipu) najverjetneje še povečala - podobno kot to velja za izdaji 

Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise. 
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3.2.2 Uradna podpora 

Microsoft razlikuje med osnovno in razširjeno podporo v okviru življenjskega cikla sistemov 

Windows. Osnovna podpora (angl. mainstream support) zajema samodejne popravke, 

posodobitve in brezplačno (spletno in telefonsko) tehnično podporo. Razširjena podpora 

(angl. extended support) pa velja dlje časa, saj zajema le varnostne posodobitve (torej brez 

posodobitev s spremembami delovanja oz. z novimi funkcionalnostmi) in s plačljivo tehnično 

podporo. 

 

Za Windows 10 Home, Pro, Education in Enterprise je osnovna podpora zagotovljena do 

13. oktobra 2020, razširjena podpora pa do 14. oktobra 2025. 

Za Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise je osnovna podpora zagotovljena do 

9. januarja 2018. Pripadajoče naprave (mobilni telefoni in manjši tablični računalniki) se 

menjujejo bolj pogosto, zato je čas uradne podpore tu krajši. Razširjene podpore v tem 

segmentu prav tako ni. Kljub temu obstajajo neuradne špekulacije, da bo za ta segment 

osnovna podpora zagotovljena dlje časa, zato se lahko ta uraden rok lahko čez čas še podaljša. 

Pri tem je potrebno poudariti, da se distribucija posodobitev v tem segmentu lahko pri 

nekaterih modelih naprav nadzoruje s strani mobilnega operaterja. V takšnem primeru se lahko 

zgodi, da najnovejše posodobitve postanejo na voljo za prenos kasneje od uradne 

razpoložljivosti (tj. s časovnim zamikom, ki ni pod neposrednim nadzorom podjetja Microsoft). 

Po drugi strani pa se po poteku podpore za Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise lahko 

zgodi tudi podobno kot pri njegovem predhodniku (Windows Phone 8.1): številne naprave so 

dobile možnost brezplačne nadgradnje na naslednjo različico (tj. na sedanji Windows 10 

Mobile). Pri tem se je podaljšala tudi časovna podpora oz. razpoložljivost posodobitev za 

programsko opremo. Posledično te naprave niso postale zastarele v tako kratkem času. To se 

za nekatere naprave utegne zgoditi tudi v prihodnje - po poteku podpore za Windows 10 

Mobile. Vendar pa so to za zdaj le ugibanja, saj uradne informacije še niso znane. 

Vsi omenjeni roki podpore so pogojeni z sprotnim nameščanjem razpoložljivih posodobitev, 

saj se le na ta način lahko zagotavlja varnost in polna funkcionalnost pripadajočih naprav. 

 

 
Pri Windows 10 so zbirne posodobitve postale stalnica. Pri starejših različicah 

Windows so bile te na voljo zgolj v obliki občasnih servisnih paketov 

(angl. Service Pack - SP). Pri Windows 10 pa tradicionalnih servisnih paketov ni več. 

Zato po vzoru servisnih paketov že kar sprotne posodobitve vključujejo nove funkcije 

in/ali varnostne oz. druge popravke. Zbirne posodobitve temeljijo na prejšnjih 

posodobitvah, zato je postopek posodobitve nekoliko hitrejši: izognemo se 

»drobljenju« postopka (tj. dolgotrajnemu preverjanju za obstoječe posodobitve in 

nameščanju večjega števila novih manjših posodobitev). 
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4 Delo z Windows 10 
V tem poglavju se bomo seznanili z vmesnikom in vsemi osnovnimi funkcijami Windows 10: 

s prijavnim zaslonom in namizjem, začetnim menijem in univerzalnimi oz. UWP aplikacijami - 

vključno s Trgovino za njihov prenos. Prikazali bomo možnosti dela z datotekami, mapami in 

programi. Za zagotovitev spletnega dostopa bomo prikazali nastavitve omrežja, nato pa še 

delovanje sistemskega brskalnika. Na koncu bomo predstavili še nekaj nasvetov za hitrejše delo 

v obliki različnih bližnjičnih tipk. Delali bomo na izdaji Windows 10 Pro. Vrsta izdaje v tem 

primeru sicer ni pomembna, saj imajo tudi druge izdaje (Home, Education, Enterprise) praktično 

enak uporabniški vmesnik in način dela. 

4.1 Zagon, namizje in opravilna vrstica 

4.1.1 Prijava v sistem in bujenje naprave 

4.1.1.1 Prijava z Microsoftovim računom 

Če smo v sistem prijavljeni z Microsoftovim računom, je potrebno geslo vpisati pri vsakem 

zagonu naprave (razen če zahteve po prijavnem zaslonu nismo posebej izklopili). Prijavni zaslon 

se prikaže bodisi pri svežem zagonu bodisi pri bujenju naprave iz spanja. Ozadje prijavnega 

zaslona je lahko različno. V vsakem primeru pa nas v osrednjem delu zaslona pričaka slika 

računa. Pod njo je polje za vpis gesla: 

 

Klik in pridržanje gumba na ikono očesa v polju za geslo razkrije znake, ki smo jih vpisali: 

S tem preverimo morebitne tipkarske napake. Kadar pred zaslonom naprave nismo sami, te 

ikone torej ne pritiskamo, saj je varneje ponoviti prijavo v primeru napačno vpisanega gesla. 

Po vpisu gesla prijavo potrdimo s pritiskom na gumb enter ali s klikom na gumb puščice:  

4.1.1.2 Prijava z lokalnim računom 

Če gesla za vpis nismo določili (kar nam brez posebnih nastavitev dopušča prijava z lokalnim 

računom), se pri svežem zagonu sistem zažene v celoti. Z delom lahko torej pričnemo takoj, 

vendar pa naprava ni zaščitena pred drugimi uporabniki. V nasprotnem primeru je postopek 

prijave enak kot pri vpisu z Microsoftovim računom. 

4.1.1.3 Bujenje naprave 

Pri bujenju naprave se zaklenjeni in prijavni zaslon sicer še vedno pojavljata. Na zaklenjenem 

zaslonu sta na levi strani spodaj vidna ura in datum. Na desni strani spodaj pa so privzeto vidne 

bližnjice do hitrih nastavitev (npr. hitre nastavitve omrežja in napajanja). Do slednjih sicer lahko 

dostopamo iz prijavnega zaslona. Če za vpis ne uporabljamo gesla, v sistem iz prijavnega 

zaslona dostopamo zgolj s klikom na gumb Vpis ali s pritiskom na tipko enter. 
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Primer zaklenjenega zaslona:   Primer prijavnega zaslona 

(lokalni račun, brez zahteve po geslu): 

 

4.1.2 Namizje 

Pri vstopu v sistem nas pričaka namizje z opravilno vrstico: 

 

Namizje je delovno območje uporabnika. Gre za površino, ki zajema skoraj celoten zaslon, v 

ozadju pa ga krasi slika. Namizje lahko po želji zapolnimo z ikonami (npr. datotekami in mapami 

oz. njihovimi bližnjicami). Na namizje lahko torej »pripenjamo« različne dokumente, 

videoposnetke in slike, programe itd. Neposredno pod namizjem se nahaja opravilna vrstica: 

gre za dolg ozek trak, ki se privzeto nahaja ob celotnem spodnjem robu zaslona. 
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4.1.2.1 Spreminjanje privzetega ozadja namizja 

1) Z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na 

namizje (razen na ikone oz. gumbe). Prikaže se priročni 

meni. V njem izberemo Prilagodi, kar je vidno na 

sosednji sliki. 

 

 

 

 

 

2) Prikaže se okno z 

nastavitvami. Na desni 

strani okna lahko 

vidimo nastavitve za 

spremembe ozadja. Vse 

narejene spremembe 

lahko nemudoma 

vidimo v razdelku 

»Predogled«, kot kaže 

sosednja slika. 

 

 

 

 

 

3) a. Če želimo zgolj zamenjati sliko ozadja, lahko s klikom na eno izmed prednameščenih slik 

ozadje nemudoma zamenjamo. Če pa bi za ozadje želeli izbrati svojo sliko, jo lahko 

poiščemo s klikom na 

gumb Prebrskaj. 

Na koncu sledi še 

prilagajanje slike: če je 

denimo slika manjša od 

površine namizja ali se 

razmerje stranic ne 

ujema z razmerjem 

stranic zaslona, sliko na 

različne načine 

prilagajamo namizju iz 

menija v razdelku 

»Izberite ujemanje«. 
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b. V kolikor želimo imeti namesto ene slike diaprojekcijo več slik, lahko v razdelku »Ozadje« 

to v pripadajočem meniju spremenimo na Diaprojekcija. Nato s gumbom Prebrskaj 

izberemo mapo s svojimi slikami in po želji nastavimo še dodatne lastnosti diaprojekcije. 

 

c. Če pa namesto slike ali diaprojekcije želimo zgolj enobarvno ozadje, v razdelku »Ozadje« 

iz menija izberemo možnost Enobarvno. Nato s klikom na želeno barvo spremenimo 

ozadje. 

4) Na koncu okno »Nastavitve« zapremo. Shranjevati ni treba ničesar, saj se vse spremembe 

v oknu nastavitev sproti samodejno shranjujejo. 

 

4.1.2.2 Pripenjanje ikon namizja 

Zelo priročne so ikone sistemskih storitev in nastavitev (npr. Koš, Računalnik, Nadzorna plošča, 

Omrežje). Večina teh ikon ni pripetih na namizje. Kljub temu bo velik del uporabnikov verjetno 

koristno uporabljal vsaj Koš in Računalnik. 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na namizje (razen na ikone). Prikaže se 

priročni meni, v katerem izberemo Prilagodi. V oknu nastavitev na levi strani najprej izberemo 

področje prilagoditve: Teme. Nato pa na desni strani še 

Nastavitve ikone za namizje: 
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Odpre se novo okno nastavitev ikon namizja. V razdelku »Ikone namizja« izberemo poljubne 

ikone, ki jih želimo imeti prikazane neposredno na namizju. V našem primeru smo vklopili zgolj 

dve: »Računalnik« in »Koš« (kot prikazuje sledeča slika). Na koncu spremembe potrdimo s 

klikom na gumb V redu. Okno »Nastavitve« nato prav tako zapremo. 

 

 

Na namizju lahko zdaj vidimo vse ikone, ki smo jih pravkar dodali. V našem primeru smo dodali 

sledeči dve: 
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4.1.2.3 Urejanje in razporejanje ikon na namizju 

a. Nastavljanje velikosti ikon 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na namizje (razen na ikone oz. gumbe). 

Prikaže se priročni 

meni, v katerem 

izberemo Pogled. 

Nato lahko izbiramo 

med tremi velikostmi 

ikon (v našem primeru 

smo izbrali srednje 

velike ikone, kar je 

vidno na desni sliki). 

 

b. Poravnava in razvrščanje ikon 

V okviru možnosti »Pogled« 

lahko v priročnem meniju 

namizja nastavimo 

poravnavo ikon na mrežo. 

S tem so ikone bolj 

strukturirano razporejene 

na namizju (torej v 

poravnanih vrsticah oz. 

stolpcih). 

 

Če želimo, da nam sistem ikone 

razvršča samodejno, to storimo 

na podoben način: v priročnem 

meniju v okviru razdelka 

»Pogled« vklopimo možnost 

Samodejno razporedi ikone. 

Nato še enkrat na enak način 

odpremo priročni meni na 

namizju in v razdelku »Razvrsti 

po« določimo, na kakšen način 

želimo, da nam sistem razvršča 

ikone. Kot kaže slika na desni, 

imamo štiri različne kriterije za 

razvrščanje, v našem primeru 

pa smo izbrali razvrstitev po 

imenu ikon. 
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4.1.2.4 Dodajanje bližnjic na namizje 

a. Dodajanje bližnjic datotek in map 

 

Bližnjico datoteke ali mape na namizje dodamo oz. »pošljemo« iz originalnega mesta na 

naslednji način: želeno datoteko ali mapo poiščemo na računalniku (npr. v Raziskovalcu). 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo na njo in v priročnem meniju izberemo: 

 

 

b. Ustvarjanje nove bližnjice neposredno na namizju 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na namizje (razen na ikone namizja). V 

priročnem meniju izberemo: 

 

 
Bližnjice so ikone, ki nam nemudoma odprejo določeno datoteko ali določeno mesto 

v napravi (mapo). Gre za nekakšne povezave do izbranih stvari, da nam jih ni potrebno 

iskati v napravi ali se do njih vedno znova prebijati. Na namizje zato običajno 

pripenjamo stvari, ki jih pogosto potrebujemo. 
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Nato se pojavi novo okno: preko gumba Prebrskaj lahko izberemo želeno mapo. Ta način ni 

tako primeren za dodajanje datotek. Če namreč namesto mape želimo dodati datoteko, 

moramo njeno ime ročno dopisati v pripadajočem polju. Nato izberemo gumb Naprej in v 

pripadajočem polju vpišemo še želeno ime bližnjice. Na koncu kliknemo na gumb Dokončaj. 

 

4.1.3 Opravilna vrstica 

Opravilna vrstica je dolga vrstica na skrajnem spodnjem delu ekrana: nahaja se neposredno 

pod namizjem. Njen namen je prikazovanje osnovnih informacij o sistemu. Za razliko od 

namizja, ki ga lahko odprta okna popolnoma prekrijejo, je opravilna vrstica vseskozi vidna. 

Izjemoma jo lahko prekrijejo nekateri programi in multimedijska vsebina (npr. nekateri 

namestitveni čarovniki pri nameščanju programske opreme, celozaslonske multimedijske igre, 

gledanje video vsebin ali brskanje po spletu v celozaslonskem načinu). V osnovi bi lahko 

opravilno vrstico razdelili na dva dela: 

1. Gumbi opravilne vrstice: gre za levi del opravilne vrstice z različnimi gumbi. Od leve proti 

desni so prvi trije gumbi privzeto sistemski: 

 gumb začetnega menija 

 gumb za iskanje po sistemu Windows 

 gumb Pregled opravil 

 

Gumb začetnega menija je pri tem edini, ki ga iz opravilne vrstice ne moremo odstraniti 

(vse ostale je možno odstraniti oz. skriti). Sistemskim gumbom sledijo ostali (na zgornji sliki 

sta poleg omenjenih treh še gumba Raziskovalca in brskalnika Microsoft Edge). 

 

2. Območje za obvestila predstavlja skrajno desno stran opravilne vrstice. Vključuje številne 

ikone, s pomočjo katerih lahko hitro dostopamo do 

številnih sistemskih nastavitev. Te so podrobneje 

predstavljene v naslednji tabeli. 

 

SISTEMSKE IKONE V OBMOČJU ZA OBVESTILA 

Ime in ikona Opis 

Pokaži skrite ikone  
Klik na prvo ikono z leve nam prikaže preostale skrite ikone v 

območju za obvestila. Vse ikone namreč običajno niso vidne. 

Akumulator  

Ikona za napajanje ob kliku prikaže stanje napolnjenosti baterije. 

Če v napravi baterija ni vstavljena, potem vidimo ikono:  

(Akumulator ni zaznan). Preko teh ikon lahko neposredno 

nastavljamo tudi svetlost zaslona in dostopamo do nastavitev 

napajanja naprave. 
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Dostop do 

interneta 

 

oz. 

 

Prva ikona na levi prikazuje vzpostavljen brezžičen dostop do 

interneta. Ob kliku prikaže vsa razpoložljiva omrežja. Preko nje je 

možno vklopiti/izklopiti brezžično internetno povezavo. Ob 

izklopljeni povezavi vidimo ikono: . Preko ikone za dostop do 

interneta je možno vklopiti tudi t. i. Letalski način. 

Druga ikona prikazuje ikono za vzpostavljen žičen dostop do 

interneta. Ob prekinjeni povezavi tudi ta ikona postane prekrižana. 

Povezava ni 

vzpostavljena - 

brezžična 

komunikacija je 

izklopljena 

 

Ikona se pojavi ob vklopljenem Letalskem načinu. Z njim se 

popolnoma izklopi vso brezžično komunikacijo (povezavo Wi-Fi, 

Bluetooth, mobilno povezavo, GPS, NFC in ostale). Ob kliku na 

ikono se pojavi možnost izklopa Letalskega načina, vklopa Wi-Fi 

povezave in možnost hitrega dostopa do nastavitev omrežja. 

Speakers  

Ikona za nastavitev glasnosti zvočnikov ob kliku omogoča 

nastavljanje glasnosti: zajema vrednosti so od 0 % (za tišino) do 

100 % (za popolno glasnost). Če izklopimo zvok, se ta ikona 

spremeni v . 

Lokacija  

Ikona za lokacijsko storitev. Prikazana je takrat, ko je storitev na 

napravi omogočena in ko lokacijsko storitev neka aplikacija 

dejansko tudi uporablja. 

OneDrive  

Ikona za spletno hrambo OneDrive. Na voljo je za uporabnike, ki 

so v sistem prijavljeni z Microsoftovim računom. Če nastavitve 

storitve OneDrive kljub uspešni prijavi niso dokončane, vidimo 

prekrižano ikono . 

Varno odstrani 

strojno opremo 

in izvrzi medij 
 

Ikona za pregled priključenih medijev/strojne opreme, ki omogoča 

varno odstranjevanje. Ob kliku lahko izberemo priključeno 

opremo za izvrženje ali dostopamo do Nadzorne plošče za prikaz 

vseh naprav in tiskalnikov, ki so nameščene oz. priključene na 

napravo. Za tem, ko napravo izvržemo in jo lahko odstranimo iz 

naprave, se prikaže ikona . 

Ni novih obvestil 

(Središče za 

opravila) 

 

oz. 

 

Ikona Središča za opravila ob kliku omogoči vpogled v pomembna 

sistemska obvestila. Ikona se obarva v , če nas čaka obvestilo. 

Poleg tega ta ikona ponuja dostop do številnih hitrih nastavitev. 

Zaslonska 

tipkovnica 
 Ikona za vklop virtualne zaslonske tipkovnice. 

Ura in 

datum  

Ikona ure in datuma nam ob kliku poleg natančnega časa in 

datuma prikaže tudi koledar. Preko nje je možno priti do 

nastavitev za datum in uro ter se pomikati po koledarju. 

Pokaži namizje 
 

Skrajno desno (območje desno od ločilne črte datuma in ure) 

vidimo ozek gumb za prikaz namizja. Ta nam ob kliku minimira 

(skrije) vse odprte programe. Ob ponovnem kliku se vsi 

minimirani programi ponovno prikažejo. 
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Večino ikon območja za obvestila lahko premikamo. Ikono primemo z miško in jo prestavimo 

ali skrijemo s premikom nad gumb . Naslednjih štirih ikon pa ne moremo premikati (njihov 

položaj je fiksen zaradi zagotavljanja preglednosti): , , ,  in . 

 

4.1.3.1 Upravljanje gumbov opravilne vrstice 

Odprta okna so vsa tista, ki so pripravljena za takojšnjo rabo. Vsako odprto okno je v opravilni 

vrstici prikazano v obliki podčrtanega gumba. 

Aktivno okno je vedno le eno: gre za okno, ki ga trenutno uporabljamo. To je torej tisto odprto 

okno, ki je v ospredju. Gumb aktivnega okna v opravilni vrstici je hkrati podčrtan in osvetljen 

oz. označen. 

Bližnjica je gumb, pripet v opravilno vrstico. Takšen gumb je torej vseskozi v opravilni vrstici: 

ko je pripadajoč program zaprt, gumb ni podčrtan. Gumb odprtega okna, ki ni hkrati tudi pripet 

v opravilno vrstico v obliki bližnjice, iz opravilne vrstice izgine takoj za tem, ko okno zapremo. 

Na desni sliki vidimo tri gumbe. Prvi predstavlja odprto in aktivno okno, drugi predstavlja 

odprto okno (ki je v ozadju ali je minimirano), tretji pa kaže, da je 

pripadajoče okno zaprto (gre torej za pripeto bližnjico): 

 

 

Če želimo videti predogled vsebine odprtih 

programov, se z miškinim kazalcem pomaknemo na 

pripadajoč gumb. Na gumb torej ne klikamo, kot kaže 

desna slika. 

 

 

 

 

Če kliknemo na gumb, se pripadajoče okno odpre (v kolikor pred tem še ni bilo odprto) in 

hkrati postane aktivno. Če na gumb aktivnega okna ponovno kliknemo, se okno minimira. 
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Z desnim klikom na katerikoli gumb opravilne vrstice se nam vedno prikažejo možnosti 

priročnega menija: 

 Zapri okno (če je odprto eno okno 

določenega programa oz. aplikacije) ali 

Zapri vsa okna (če imamo odprtih več oken 

istega programa), 

 Odpni iz opravilne vrstice (če je nek gumb 

oz. program že dodan v opravilno vrstico kot 

bližnjica) ali Pripni v opravilno vrstico (če nek 

program še ni pripet v opravilno vrstico), 

 Ime programa za primer, če bi želeli hkrati 

odpreti še eno okno istega programa. 

Poleg tega se pri gumbih za nekatere vrste 

programov v priročnem meniju prikažejo tudi 

dodatni razdelki. Tako lahko denimo vidimo 

pogosto obiskane spletne strani (pri nekaterih 

brskalnikih), pripete elemente, seznam nedavno 

odprtih datotek ali map in opravila (pri nekaterih 

pisarniških programih ipd.). 

 

 

Ikone z namizja v opravilno vrstico pripnemo (oz. dodamo v obliki bližnjice) tako, da jih 

preprosto povlečemo v opravilno vrstico. Tudi vrstni red lahko z vlečenjem po želji 

spreminjamo. Fiksna razporeditev velja le za tri sistemske ikone na levi strani: ikono začetnega 

menija (oz. menija Start), ikono/polje za iskanje po sistemu in ikono »Pregled opravil«. 
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4.1.3.2 Videz gumbov opravilne vrstice 

a. Oznake gumbov 

Gumbi imajo privzeto skrite oznake oken. Gumbom odprtih oken lahko dodamo oznake. 

Posledično bo vsak odprt gumb zavzemal 

več prostora v opravilni vrstici. 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo 

kamorkoli na opravilno vrstico (razen na 

ikone oz. gumbe). Iz priročnega menija 

izberemo Lastnosti. Prikaže se novo okno 

»Lastnosti opravilne vrstice in začetnega 

menija« (na desni sliki). 

Če pri možnosti »Gumbi opravilne vrstice« 

izberemo možnost Nikoli ne združi, bodo 

oznake gumbov vedno prikazane. V primeru 

večje zasedenosti opravilne vrstice bo širina 

gumbov vedno manjša. Če pa izberemo 

možnost Združi, ko je opravilna vrstica 

polna, pa se bodo pri morebitni polni 

zasedenosti opravilne vrstice oznake gumbov 

začele postopoma združevati. 

Na koncu kliknemo gumb Uporabi. 

 

 

b. Velikost gumbov 

Če želimo pomanjšati gumbe opravilne vrstice, bomo znižali trak opravilne vrstice in posledično 

privarčevali nekaj prostora. V oknu »Lastnosti opravilne vrstice in začetnega menija« izberemo 

(obkljukamo): Uporabi majhne gumbe opravilne vrstice. Potrdimo s klikom na gumb 

Uporabi. Rezultat je nizka orodna vrstica, ki je še posebej koristna pri napravah z majhnimi 

zasloni: 

 

Kot je razvidno s slike, pri koriščenju opravilne vrstice z majhnimi gumbi ne vidimo datuma 

(namesto tega se z miškinim kazalcem pomaknemo nad polje z uro ali nanj kliknemo). Prav 

tako ne moremo v tem načinu imeti vklopljenega iskalnega polja, temveč le gumb za iskanje 

po sistemu. 
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4.1.3.3 Položaj in prikaz opravilne vrstice 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na opravilno vrstico (razen na ikone oz. 

gumbe). Iz priročnega menija izberemo Lastnosti. Prikaže se novo okno »Lastnosti opravilne 

vrstice in začetnega menija«. 

Če želimo, da se opravilna vrstica samodejno skrije, v oknu »Lastnosti opravilne vrstice in 

začetnega menija« obkljukamo možnost Samodejno skrij opravilno vrstico. In kliknemo 

gumb Uporabi. Opravilna vrstica ne bo vidna, dokler se z miškinim kazalcem ne premaknemo 

na skrajni spodnji rob zaslona. 

Če želimo spremeniti položaj opravilne vrstice (na zgornji rob zaslona ali katerega od stranskih 

robov), to v oknu »Lastnosti opravilne vrstice in začetnega menija« naredimo s klikom na meni, 

ki je razviden s sledeče slike: 

 

Izberemo želeno možnost. Z gumbom V redu potrdimo izbiro in hkrati zapremo okno. 

 

4.1.3.4 Spreminjanje gumbov za pogled opravil in za iskanje 

Gumb za pogled opravil je možno skriti/prikazati preko priročnega menija opravilne vrstice. 

Z desnim miškinim 

gumbom kliknemo 

kamorkoli na 

opravilno vrstico 

(razen na gumbe ali 

ikone). Nato ga 

skrijemo oz. 

prikažemo preko 

možnosti za prikaz 

gumba »Pogled 

opravil« (kot kaže 

sosednja slika). 
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Polje za iskanje lahko spremenimo v gumb (ikono) za iskanje ali pa ga skrijemo. Če je prikazan, 

se v opravilni vrstici nahaja neposredno poleg gumba za začetni meni. Polje za iskanje skrijemo 

ali spremenimo njegovo podobo tako, da z desnim miškinim gumbom kliknemo kamorkoli na 

opravilno vrstico (razen na gumbe ali ikone). V priročnem meniju se pomaknemo na razdelek 

»Išči«, nato lahko izbiramo med ikono gumba, ikono iskalnega polja ali pa ikono popolnoma 

skrijemo (kot prikazuje sledeča slika). 

 

 

Funkcionalnosti gumba »Pregled opravil« bomo podrobneje predstavili v poglavjih 4.1.4.3 in 

4.1.4.5. Možnosti iskanja, do katerih dostopamo preko gumba (oz. ikone) za iskanje, iskalnega 

polja ali preko začetnega menija, pa bomo opisali v poglavju 4.2.2.1. 

 
Gumb za iskanje lahko skrijemo, saj je do iste funkcionalnosti možno dostopati kar 

preko sosednjega gumba za začetni meni (neposredno v meniju). Poleg tega Windows 

10 v slovenskem jeziku ne podpira osebne pomočnice Cortana, do katere bi bilo sicer 

prav tako možno dostopati preko gumba oz. polja za iskanje. 
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4.1.3.5 Zaslonska tipkovnica 

Zaslonska tipkovnica je virtualna tipkovnica, ki še posebej prav pride na napravah brez fizičnih 

tipkovnic (npr. tabličnih računalnikih). S pridom jo lahko uporabimo tudi na drugih napravah 

(npr. na hibridnih prenosnikih z zaslonom na dotik, lahko tudi kar na običajnih osebnih 

računalnikih). 

Ikono zaslonske tipkovnice v opravilno vrstico dodamo na sledeči način: z desnim miškinim 

gumbom kliknemo kamorkoli na opravilno vrstico (razen na gumbe ali ikone). V priročnem 

meniju izberemo možnost Pokaži gumb zaslonske tipkovnice. Nato se v območju za 

obvestila pojavi ikona: . Če kliknemo na njo, se na dnu zaslona prikaže zaslonska 

tipkovnica: 

 

 
Alternativni način za vklop zaslonske tipkovnice je vpis izraza zaslonska tipkovnica v 

začetni meni. V tem primeru se ta pojavi v običajnem oknu. Zato lahko okno zaslonske 

tipkovnice premikamo po zaslonu in spreminjamo njegovo velikost: 

 

Okno zaslonske tipkovnice je na namizju ves čas prikazano v ospredju - tudi takrat, 

kadar okno ni aktivno (razen če okno minimiramo ali izklopimo). V nasprotju z njim 

pa se zaslonska tipkovnica iz Središča za opravila v nekaterih primerih samodejno 

skrije (npr. za tem, ko v brskalniku potrdimo vnos vpisanega iskalnega niza in 

pričnemo s spletnim iskanjem). 

 

Več možnosti virtualne (zaslonske) tipkovnice je opisanih v poglavju 5.1.4. 
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4.1.3.6 Dodatne možnosti območja za obvestila 

Ikone območja obvestila preprosto premikamo z vlečenjem posameznih ikon. Ikon za prikaz 

skritih ikon, Središča za opravila, ure in datuma ter gumba za prikaz namizja ne moremo 

premikati. Če želimo katerokoli izmed preostalih ikon skriti, jo povlečemo nad ikono . 

a. Vklop možnosti kukanja 

Kukanje je začasen prikaz predogleda namizja, ki se samodejno pojavi ob pomiku miškinega 

kazalca na skrajni desni spodnji kot zaslona. Ob umiku miške od pripadajoče ikone pa se vsa 

okna, ki so bila prikazana na namizju, ponovno prikažejo. 

Funkcijo vklopimo tako, da se z miško pomaknemo v skrajni desni spodnji kot zaslona. Nato z 

desnim miškinim gumbom kliknemo na ikono 

»Pokaži namizje«: . Nato zberemo (obkljukamo) možnost 

Predogled namizja. 

 

b. Središče za opravila 

S klikom na gumb  oziroma  se na desni strani namizja odpre Središče za opravila. Do 

njega lahko dostopamo tudi s pomočjo bližnjičnih tipk Win in A. Na vrhu Središča za opravila 

so prikazana vsa obvestila. V kolikor kliknemo na katero izmed njih, se o izbranem obvestilu 

prikaže več informacij. Nižje v Središču za opravila s klikom na gumb  prikažemo le 

najosnovnejše hitre nastavitve. S klikom na gumb  pa prikažemo vse razpoložljive 

gumbe: 
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V okviru Središča za opravila (razvidno na desni sliki) je 

potrebno omeniti tudi pasice z obvestili (na spodnji 

sliki), ki se v nekaterih primerih začasno (za nekaj sekund) 

pojavijo v desnem spodnjem delu zaslona. Nekatere 

pasice so povezane tudi s Središčem za opravila: če ne 

uspemo ali utegnemo klikniti na pasico, nas to obvestilo 

počaka v Središču za opravila. Pasice se sicer pojavljajo 

denimo za prikazovanje nekaterih sistemskih obvestil 

(npr. obvestilo o nameščenih posodobitvah, obvestilo o 

ogroženosti naprave zaradi najdene zlonamerne 

programske opreme, obvestilo za varno odstranjevanje 

strojne opreme itd.). Prikazovanje pasic z obvestili 

uporabljajo tudi številne UWP aplikacije (npr. sporočila v 

storitvi Skype preko aplikacije Sporočanje, obvestila 

aplikacije OneDrive v povezavi z upravljanjem vsebin v 

storitvi OneDrive itd.) in nekateri klasični programi. 

 

 

4.1.3.7 Elementi orodne vrstice 

Elementi orodne vrstice se ob vklopu prikažejo neposredno ob ikonah območja za obvestila 

(na njihovi levi strani). Vrstnega reda elementov orodne vrstice načeloma ni možno spreminjati. 

Za dodajanje 

elementov orodne 

vrstice z desnim 

miškinim gumbom 

kliknemo kamorkoli 

na opravilno vrstico 

(razen na ikone oz. 

gumbe). V priročnem 

meniju se 

pomaknemo na 

razdelek »Orodne 

vrstice«, kjer lahko 

dodajamo razne 

elemente (kot je 

razvidno na desni 

sliki). 
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Naslov je polje, kamor lahko vpišemo oz. s 

pomočjo pripadajoče ikone  iščemo poti do 

map v celotnem sistemu. 

Namizje je nekakšna okrnjena različica programa Raziskovalec, preko katere lahko 

s klikom na puščici hitro dostopamo do elementov, ki jih imamo v sistemu in na 

namizju. 

Vrstica z jeziki je ikona, ki nam prikazuje izbran sistemski jezik. S klikom na njo je možno videti 

oz. preklopiti na drug sistemski jezik, v kolikor je nameščen na sistemu. Lahko tudi preklopimo 

v vrstico z jeziki, ki se pojavi ob zgornjem robu zaslona. Z desnim miškinim gumbom lahko 

dostopamo do podrobnejših jezikovnih nastavitev in vklopimo dodatne ikone (npr. za gumb 

za pomoč in za popravek). 

Nova orodna vrstica nam ponuja možnost, da dodamo poljubno mapo v območje za 

obvestila, ki se po vzoru možnosti Namizje pokaže v območju za obvestila. 

 

 

4.1.4 Upravljanje oken in namizij 

4.1.4.1 Predstavitev okna 

Preprosto okno je praviloma sestavljeno iz treh osnovnih delov: 

 

Naslovna vrstica je zanesljivo na vrhu vsakega okna. Razporeditev in število ostalih delov okna 

pa je odvisno od vrste programa. Univerzalne oz. UWP aplikacije lahko imajo gumbe menijske 

vrstice kar v obliki grafičnih gumbov. Poleg tega je lahko sklop gumbov tudi navpičen 

(ikone so razporejene ob levem robu okna). 
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Nekateri programi (npr. Raziskovalec, Slikar, WordPad) imajo v naslovni vrstici tudi orodjarno. 

Gre za gumbe orodne vrstice, ki jih lahko poljubno dodajamo v levem delu naslovne vrstice. 

Poleg tega imajo tovrstni programi v menijski vrstici poleg menijskega gumba Datoteka tudi 

zavihke za trak, s čimer se nadomestijo ostali meniji. Na spodnji sliki sta to zavihka Računalnik 

in Pogled: 

 

 

 
Trak je grafični krmilni element, ki se samodejno prilagaja širini okna. Trak odpremo s 

klikom na pripadajoč zavihek (privzeto je trak odprt le v tabličnem načinu). Zavihek je 

jeziček, ki v traku združuje istovrstne funkcionalnosti. Trak je precej bolj pregleden od 

tradicionalnih priročnih menijev, saj so funkcionalnosti v traku običajno podane v 

obliki grafičnih gumbov: 

 

 

Gumbi orodne vrstice so posebne ikone, preko katerih lahko dostopamo do lastnosti, 

nastavitev ali dejanj. Gre torej za bližnjice do izbranih funkcionalnosti. Z njimi občutno 

pohitrimo delo, saj do pogosto uporabljanih opravil dostopamo z enim klikom: 

Primer 1:         Primer 2: 
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4.1.4.2 Spreminjanje velikosti okna 

Naslovna vrstica praviloma vključuje ime programa oziroma aplikacije, na skrajni desni strani 

pa tudi tri gumbe za upravljanje z oknom: 

 

Gumb Minimiraj pomanjša okno. Na namizju ga ne vidimo več, vendar ga s tem nismo zaprli. 

Do njega lahko še vedno dostopamo s klikom na pripadajoč gumb v opravilni vrstici. 

Gumb Maksimiraj poveča okno čez celotno namizje. Opravilna vrstica je praviloma še vedno 

vidna. Če želimo okno ponovno pomanjšati na prejšnjo velikost, ponovno kliknemo sredinski 

gumb. Tokrat je to gumb Obnovi navzdol v obliki: . 

Z gumbom Zapri zapremo okno. 

Pri nekaterih UWP aplikacijah bo poleg gumbov Minimiraj, Maksimiraj in Zapri moč izbrati tudi 

gumb za prikaz okna čez celoten zaslon: . Takšen gumb imajo denimo igre in medijski 

predvajalniki. Okno pri prikazu čez celoten zaslon poleg namizja prekrije tudi opravilno vrstico 

(za razliko od gumba Maksimiraj). Za povrnitev (izklop prikaza čez celoten zaslon) najprej 

miškin kazalec pomaknemo na skrajni zgornji rob zaslona, da se prikaže naslovna vrstica. Nato 

pa kliknemo na gumb: . 

 

 
Alternativna možnost za maksimiranje/obnovitev navzdol aktivnega okna je dvoklik 

kamorkoli na naslovno vrstico okna (razen na gumbe, kot so: Minimiraj, Maksimiraj 

in Zapri). 

Za maksimiranje okna lahko prav tako okno z miško »primemo« (držimo gumb miške) 

na naslovni vrstici in ga povlečemo na skrajni zgornji rob zaslona. Z obnovitev navzdol 

okno na enak način ponovno primemo za naslovno vrstico in ga povlečemo navzdol. 

Za minimiranje/ponoven prikaz vseh minimiranih oken kliknemo na gumb 

Pokaži namizje, ki se nahaja v desnem spodnjem kotu: . 

Za zapiranje aktivnega okna lahko uporabimo tudi kombinacijo sledečih dveh tipk na 

tipkovnici: Alt in F4. 
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Kadar okno ni maksimirano, lahko praviloma poljubno spreminjamo njegovo 

velikost. Z miškinim kazalcem se postavimo na enega od robov ali kotov okna in 

ga povlečemo v želeno smer. Miška v tem primeru zavzema obliko dvosmerne 

puščice, kot prikazuje desna slika. 

 

4.1.4.3 Preklapljanje med okni 

Kot smo že spoznali v prejšnjih poglavjih, lahko med okni preklapljamo s klikom na gumbe v 

opravilni vrstici. Poleg tega pa med okni preklapljamo še z gumbom »Pregled opravil«: . 

Podoben učinek lahko dosežemo tudi z bližnjičnima tipkama: Alt in Tab (oziroma  in  ). 

Če pri tem držimo tipko Alt ves čas, lahko s hkratnim pritiskanjem tipke Tab preklapljamo med 

odprtimi programi - kot kaže naslednja slika. 

 

 

 

  

 
Preklapljanje med programi deluje tudi takrat, kadar je program (npr. videoposnetek 

v multimedijskem predvajalniku ali v brskalniku) prikazan v celozaslonskem načinu. 
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4.1.4.4 Razporejanje oken po namizju 

Okna lahko po namizju razporejamo na različne načine. Namen razporejanja je pregled nad 

več okni hkrati. 

a. Razporejanje z miškinim kazalcem 

Prva možnost je postavitev oken 

v levo in/ali desno stran 

namizja. Z miško primemo 

naslovno vrstico okna, ki ga 

želimo premakniti. Povlečemo ga 

na skrajno levo ali desno stran 

namizja. Za tem nam na nasprotni 

strani sistem že sam ponudi 

predloge vseh ostalih odprtih 

oken, s katerimi lahko po želji 

zapolnimo preostalo polovico namizja. 

Iz izbora izberemo (kliknemo) na želeno okno. Če na drugi strani ne želimo imeti prikazanega 

drugega okna, kliknemo kamorkoli razen na predloge oken ali pritisnemo tipko Escape. 

 

Druga možnost je postavitev oken na namizju v kotih: z miško primemo okno za naslovno 

vrstico in ga nesemo v želen kot namizja. Na ta način lahko imamo torej prikazana do 4 okna 

hkrati, ki se ne prekrivajo (kot je vidno na sledeči sliki). 
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b. Razporejanje z bližnjičnimi tipkami 

Namesto miške lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici. S kombinacijo 

Win in smernih tipk lahko okna razporejamo na različne načine: 

- Kombinacija tipk Win in     aktivno okno maksimira. 

- Kombinacija Win in   maksimirano okno obnovi navzdol, nemaksimirano okno pa enaka 

kombinacija tipk minimira. 

- Kombinacija Win in      okno premakne na desno polovico zaslona. Če želimo okno 

zmanjšati na spodnjo četrtino (torej desno spodaj), za tem uporabimo še kombinacijo tipk 

Win in    . 

- Kombinacija Win in         okno premakne na levo polovico zaslona. Če želimo okno zmanjšati 

na spodnjo četrtino (torej levo spodaj), za tem uporabimo še kombinacijo tipk Win in    . 

 

c. Razporejanje s priročnim menijem 

Druga možnost je samodejno razporejanje oken. V 

opravilno vrstico kamorkoli (razen na ikone oz. 

gumbe) kliknemo z desnim miškinim gumbom. Kot je 

razvidno na desni sliki, imamo tri izbire: okna v kaskadi, 

okna drugo nad drugim in okna drugo ob drugem. 

V primeru izbora ene izmed omenjenih možnosti bodo 

razporejena le odprta okna, ki hkrati niso minimirana. 

Če so izbire posivljene (in jih torej ne moremo izbrati), 

to pomeni, da nimamo odprtega nobenega okna ali 

pa so vsa odprta okna minimirana. 

 

Okna v kaskadi: 
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Okna drugo nad drugim: 

 

 

Okna drugo ob drugem: 
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4.1.4.5 Pregled opravil in dodajanje virtualnih namizij 

a. Pregled opravil 

S klikom na gumb Pregled opravil  se prikažejo vsa odprta okna. (primer je prikazan na 

naslednji sliki). Do njega lahko dostopamo tudi z bližnjičnima tipkama Win in Tab (oziroma 

 in  ). V načinu pregleda opravil je levo zgoraj vedno prikazano tisto okno, ki je bilo pred 

tem odprto in aktivno (torej je bilo v ospredju). S klikom na katerikoli prikazan predogled okna 

(ali s smernimi puščicami na tipkovnici in nato s pritiskom tipke Enter) si izberemo želeno okno. 

 

S klikom na ikono  (desno zgoraj pri vsakem oknu v načinu pregleda opravil) pa lahko 

posamezno okno tudi zapremo. Omenjena ikona se pri vsakem oknu pojavi takrat, ko se z 

miškinim kazalecem pomikamo čez predlgo okna. S tipko Escape (na tipkovnici) ali s klikom na 

katerokoli mesto (razen na same predloge oken) pa izklopimo celoten način pregleda opravil, 

pri čemer se vrnemo na identičen položaj kot pred vklopom pregleda opravil. 

 

b. Dodajanje virtualnih namizij 

V načinu pregleda opravil bomo desno spodaj videli tudi ikono 

Novo namizje. S klikom na ikono se odpre popolnoma novo (prazno) 

namizje. Gre za t. i. virtualna namizja, saj lahko na ta način upravljamo z več 

(navideznimi) zasloni. Njihovo število v praksi ni omejeno, saj jih lahko imamo 

hkrati odprtih več sto. Pri načinu pregleda opravil bomo spodaj lahko videli vsa namizja. 

Namizje, v katerem smo delali nazadnje (pred vklopom pregleda opravil), bo obrobljeno z 

barvno obrobo - na sledeči sliki je to Namizje »1«: 
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4.1.4.6 Projiciranje na drug zaslon 

Če imamo na našo napravo (računalnik) priključen najmanj en dodaten zaslon, lahko način 

prikaza na zaslonih (t. i. projiciranje) poljubno prilagajamo. Za tem, ko smo na napravo priključili 

dodatne zaslone, se pomaknemo v območje za obvestila, kjer izberemo ikono 

Središče za opravila (  oz.  ). V spodnjem delu Središča za opravila 

izberemo gumb Projeciranje, kot prikazuje desna slika. 

 

V kolikor omenjenega gumba v Središču za opravila ne vidimo, pred tem izberemo še 

gumb . Ob desnem robu zaslona se nato prikažejo štiri različne možnosti projiciranja, 

ki so opisane v nadaljevanju in izmed katerih izberemo želen način prikazovanja. 

 Možnost Samo zaslon računalnika izklopi vse dodatne zaslone, razen tega, ki pripada 

naši napravi. Ta možnost je privzeta, kadar na napravo nimamo priključenih dodatnih 

zaslonov. 

 Možnost Podvoji projicira identično sliko z zaslona naše naprave na vse dodatne zaslone, 

ki so priključeni na našo napravo. 

 Možnost Razširi nam omogoča, da dodatne zaslone uporabljamo v okviru enega namizja. 

To pomeni, da se med zasloni lahko pomikamo neposredno s pomikanjem kazalnika miške 

v skrajno levo oz. desno stran. 

 Možnost Samo drug zaslon izklopi zaslon naše naprave, pri čemer vse delo opravljamo 

zgolj na dodatnih zaslonih. 
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4.1.4.7 Tihe ure (izklop prikazovanja obvestil) 

Sistem je privzeto nastavljen tako, da nam sproti prikazuje pomembna obvestila v obliki zvočnih 

in vizualnih sporočil (npr. pojavnih pasic z obvestili ob robu zaslona). Če želimo utišati oz. 

izklopiti pojavljanje vseh sistemskih obvestil, vklopimo tihe ure. Tihe ure skrbijo tudi, da se 

telefonski klici v določenem času (npr. ponoči ali med sestankom) na mobilnih napravah 

preusmerjajo neposredno v glasovno pošto. 

Za vklop tihih ur se pomaknemo v območje za obvestila, kjer izberemo ikono 

Središče za opravila (  oz.  ). V spodnjem delu Središča za opravila 

izberemo gumb Tihe ure, kot prikazuje desna slika. V kolikor omenjenega 

gumba v Središču za opravila ne vidimo, pred tem izberemo še 

gumb . 

 

V Središču za opravila se po vklopu omenjene funkcije pripadajoč gumb 

obarva (kot denimo prikazuje slika na desni). Ikona Središča za opravila se 

prav tako nekoliko spremeni, s čimer nakazuje, da so tihe ure vključene: . 

 

Za ponoven izklop tihih ur (tj. za vrnitev v prvotno stanje) še enkrat odpremo Središče za 

opravila in izberemo gumb »Tihe ure«. Ta gumb nato ne bo več obarvan, prav tako se bo v 

prvotno obliko vrnila tudi ikona Središča za opravila. 
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4.2 Začetni meni 

Začetni meni je eden ključnih elementov v Windows 10, saj združuje funkcije iskanja, dostopa 

do številnih nastavitev in pogosto uporabljanih programov in aplikacij, pa tudi ploščic 

programov in aplikacij. Je izredno prilagodljiv, saj je možno nastavljati velikost, barvo začetnega 

menija in pripadajočih ploščic. Prilagoditi je možno tudi pogled nastavitev. 

V priročniku bomo uporabljali izraz začetni meni, saj je to v Windows 10 uraden naziv menija. 

V Windows 8 in 8.1 je bil (v drugačni obliki) znan kot »začetni zaslon«, v Windows 7 in pri 

starejših različicah (do Windows 95) pa kot meni »Start«. Sestava začetnega menija je sledeča:6 

 

Začetni meni odpremo s klikom na gumb Začetni meni. 

 

                                                
6 Nekatere aplikacije in programi, ki so vidni v polju s ploščicami (na sliki začetnega menija), niso 

nameščeni v Windows 10. Gre zgolj za demonstracijo prilagodljivosti in usklajenosti med sistemskimi in 

naknadno nameščenimi aplikacijami oz. programi. 
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4.2.1 Prilagoditev 

Kot smo že omenili, je prednost novega začetnega menija v fleksibilnosti vseh njegovih delov. 

4.2.1.1 Prilagajanje velikosti menija in ploščic 

a. Velikost začetnega menija 

Velikost celotnega menija preprosto spreminjamo tako, da z miško primemo za 

zgornji ali desni rob začetnega menija. Pojavi se dvosmerna puščica, nato lahko 

velikost menija poljubno spreminjamo horizontalno (stopenjsko prilagajanje) in 

vertikalno (prilagajanje brez stopenj). 

Za vklop prikaza začetnega menija čez celoten zaslon je potrebno odpreti Nastavitve. To lahko 

naredimo s kombinacijo bližnjičnih tipk Win in I. Ali pa odpremo začetni meni in v njem 

kliknemo na gumb Nastavitve (v kolikor je v začetnem meniju že vklopljen, 

se gumb nahaja levo spodaj) ali pa v začetni meni vpišemo izraz nastavitve 

(iskalni niz vpišemo neposredno v začetni meni, iskalno polje se bo pojavilo sproti). Nato 

kliknemo na najden rezultat oz. izbiro potrdimo s tipko Enter: 

 

Odpre se novo okno »Nastavitve«, v katerem izberemo možnost Prilagoditev. Na levi strani (v 

podoknu) s seznama izberemo Začetni meni. Nato v desnem delu strani vklopimo možnost 

Uporabljaj celozaslonski začetni meni: 

 

Na tem mestu lahko po želji prilagajamo tudi ostale nastavitve v povezavi z začetim menijem 

(npr. prikaz predlog, prikaz nedavno dodanih aplikacij v začetnem meniju in v opravilni vrstici). 

Ko smo z nastavitvami končali, lahko okno nastavitev zapremo. 
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b. Velikost ploščic 

Za spreminjanje velikosti ploščic z desnim miškinim gumbom kliknemo na izbrano ploščico in 

izberemo možnost 

Spremeni velikost. 

Kot je razvidno na 

desnih slikah, imamo 

za ploščice 

univerzalnih oz. UWP 

aplikacij na voljo štiri 

velikosti, za ploščice 

ostalih programov 

pa dve. 

 

 

 

 

 

Če imamo v začetnem meniju več ploščic kot jih lahko vidimo glede na 

izbrano velikost menija, se navzdol po polju s ploščicami premikamo s 

pomočjo drsnega traku (ta se nahaja na desni strani začetnega menija. V 

kolikor imamo na miški kolešček, ga lahko uporabimo, pri čemer naj bo kazalec miške na polju 

s ploščicami. 

 

4.2.1.2 Upravljanje ploščic 

a. Dodajanje in odstranjevanje ploščic 

Če smo na namizje predhodno dodali sistemske ikone (npr. Računalnik, Koš, Omrežje, 

Nadzorna plošča), jih lahko od tam z desnim miškinim gumbom preko priročnega menija 

pripnemo (dodamo) kot ploščice v desni del začetnega menija (tj. na začetni zaslon): 
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V polje s ploščicami (tj. v desni del začetnega menija) lahko na 

enak način dodajamo tudi ploščice za mape. Kjerkoli v sistemu 

z desnim miškinim gumbom kliknemo na želeno mapo in s 

priročnega menija izberemo možnost: 

Pripni na začetni zaslon. 

Kadar v začetni meni dodajamo nove ploščice, se nova ploščica 

vedno pojavi na dnu polja s ploščicami. 

 

 

 

Za dodajanje ostalih programov/aplikacij pa v odprt začetni meni preprosto vpišemo ime 

želenega programa. Naziv v meni 

vpišemo kar neposredno (iskalno polje 

se bo pojavilo sproti). Nato v razdelku 

»Najustreznejši rezultati« na 

program/aplikacijo kliknemo z desnim 

miškinim gumbom. Preko priročnega 

menija ga lahko dodamo tako na začetni 

zaslon kot tudi v opravilno vrstico. 

Nekatere programe in aplikacije pa lahko na ta način tudi popolnoma odstranimo s sistema.   

Za odstranitev ploščice s polja v začetnem meniju z desnim miškinim gumbom kliknemo na 

izbran program/aplikacijo. V priročnem meniju izberemo: Odpni iz začetnega menija. Pri tem 

aplikacija oz. program ostane nameščen na napravi. 

 

Če želimo program oz. aplikacijo hkrati odstraniti 

iz sistema (popolnoma izbrisati), v priročnem 

meniju izberemo možnost Odstrani. Nekaterih 

UWP aplikacij in vgrajenih sistemskih programov 

preko začetnega menija ne moremo brisati. 

 

 

b. Razvrščanje in grupiranje ploščic 

Ploščice lahko v začetnem meniju poljubno razvrščamo. Z miško jih primemo in nesemo na 

želeno mesto. Če jo nesemo na skrajni 

spodnji rob ali pa na mesto z več prostora 

(kjer ni ostalih ploščic), se del polja 

obarva - kot kaže desna slika. Na ta način 

lahko ustvarimo novo skupino ploščic. V eni skupini je seveda lahko poljubno število ploščic. 
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Če se z miškinim kazalcem postavimo nad obstoječo skupino ploščic, se pojavi polje 

»Poimenuj skupino«. Če nanj kliknemo, 

lahko vpišemo naslov skupine. Skupine 

ploščic, ki že imajo naslov, lahko na ta način preimenujemo ali pa obstoječ naslov odstranimo. 

Po končanem urejanju pritisnemo tipko Enter. 

 

c. Dodatne možnosti ploščic 

Ploščice ponujajo tudi 

številne dodatne 

možnosti. V 

priročnem meniju se z 

izbiro Več ponudi 

možnost pripenjanja 

v opravilno vrstico, 

ocenjevanja in 

deljenja preko spleta. 

Pri univerzalnih 

(UWP) aplikacijah imamo tudi dodatno možnost: vklop dinamičnih ploščic. V večini primerov 

so dinamične ploščice že privzeto vklopljene. S to funkcijo se osnovne informacije na ploščici 

samodejno osvežujejo. Prikazujejo se torej sproti - neposredno v začetnem meniju. To je zelo 

uporabno, saj nam v nekaterih primerih univerzalnih (UWP) aplikacij sploh ni potrebno odpirati. 

 

4.2.1.3 Upravljanje elementov v začetnem meniju 

Na levi zgornji strani menija so prikazani pogosto uporabljani 

programi. Pod njimi je polje z raznimi bližnjicami in nastavitvami. 

Omenjeno polje vedno vsebuje vsaj dva gumba: gumb za nadzor 

napajanja in gumb za prikaz seznama vseh nameščenih 

programov/aplikacij. 

Po želji lahko dodajamo še druge mape oz. bližnjice (npr. bližnjice za osebne mape, nastavitve, 

domačo skupino, omrežje). Do njih dostopamo prek nastavitev: kliknemo na gumb Nastavitve 

(če je že vklopljen levo spodaj v začetnem meniju) ali neposredno v začetni meni vpišemo izraz 

nastavitve in v nato kliknemo na najden rezultat v razdelku »Najustreznejši rezultati«. 

V novem oknu »Nastavitve« izberemo možnost Prilagoditev. Nato na levem seznamu 

izberemo Začetni meni, nakar na desni strani spodaj kliknemo na povezavo za izbor map v 

začetnem meniju (kot kaže desna 

slika). Za tem vklopimo želene oz. 

izklopimo neželene bližnjice. Ko smo z urejanjem končali, okno nastavitev zapremo. 
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Nekateri programi oz. mape imajo v levem delu začetnega menija možnost prikaza priročnega 

seznama. S klikom na puščico (  ) ob takšnem elementu se prikaže seznam nedavno 

uporabljenih in pripetih map / datotek / spletnih strani (kar je razvidno na sledeči sliki): 

 

 

4.2.2 Iskanje po napravi 

4.2.2.1 Iskanje datotek in map 

Kot smo že mimogrede prikazali v katerem izmed prejšnjih poglavij, nam začetni meni 

omogoča iskanje datotek (npr. aplikacij/programov, multimedijskih datotek) in map po 

sistemu. Zato lahko začetni meni hkrati nadomesti tudi gumb za iskanje oz. iskalno polje v 

opravilni vrstici. Po želji lahko seveda uporabimo katerokoli izmed naštetih možnosti. 

Če za iskanje uporabimo začetni meni, lahko takoj 

pričnemo tipkati iskani niz (brez dodatnih ukazov). 

Iskalnega polja torej ne vidimo pred pričetkom 

iskanja (razen če iščemo s pomočjo ločenega polja 

v opravilni vrstici). Začetni meni se bo sproti 

preoblikoval v »iskalnik« oz. aplikacijo za iskanje; 

proces iskanja se bo prav tako nemudoma pričel. 

Kot je prikazano na desni sliki, se bo iskalna vrstica 

z vpisanim iskalnim nizom prikazala na dnu menija 

oz. iskalnika. V osrednjem polju pa bomo videli 

najdene rezultate aplikacij/programov, datotek in 

map. V našem primeru smo torej pri iskanju niza »f« 

našli nekaj ustreznih aplikacij in map. V kolikor je že 

na prvem mestu prikazan element, ki ga iščemo (na 

desni sliki je to aplikacija »Finance«, jo lahko (poleg 

miškinega klika) odpremo kar s pritiskom tipke 

Enter. 

 
V začetnem meniju je priporočljivo imeti vsaj bližnjico za Nastavitve, saj jo bomo v 

nadaljevanju večkrat potrebovali. V kolikor pa sistemske programe raje upravljamo oz. 

odpiramo z bližnjičnimi tipkami (v tem primeru: Win in I), pa jo lahko tudi izklopimo. 
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Če med rezultati ne najdemo iskanega elementa, filter iskalnika zožimo s klikom na ustrezen 

filter pri vrhu iskalnika (nad prikazanimi 

rezultati). Izbiramo lahko med zoženim 

iskanjem med aplikacijami, 

nastavitvami, dokumenti, mapami, 

fotografijami, videoposnetki in 

glasbenimi datotekami. 

V kolikor med prikazanimi rezultati še vedno ni iskanega elementa v napravi, kliknemo na 

spodnji gumb Iskanje po mojih stvareh za poglobljeno 

iskanje, ki se nahaja neposredno nad iskalnim poljem. Če 

pa med rezultati ni niti enega najdenega niza, se bo tudi v polju za rezultate prikazal element 

»Iskanje po mojih stvareh«. V tem primeru za sprožitev 

poglobljenega iskanja lahko pritisnemo tudi tipko Enter. Nato 

počakamo nekaj trenutkov, da sistem najde in izpiše vse ustrezne rezultate. 

Za tem lahko v okviru poglobljenega iskanja vidimo vse rezultate. Vsebino lahko sedaj tudi bolj 

natančno filtriramo. Hkrati lahko nastavimo dve vrsti filtrov. Filter »Razvrščanje« strukturira 

prikazane rezultate (glede na primernost ali glede na datum), filter »Pokaži« pa lahko po želji 

zoži prikaz rezultatov glede na vrsto iskanega elementa. Med rezultati se pomikamo s pomočjo 

miškinega koleščka ali pripadajočega drsnega traku (na desni strani seznama rezultatov). 

 

4.2.2.2 Prikaz vseh nameščenih aplikacij in programov 

Začetni meni omogoča tudi prikaz vseh programov in aplikacij. 

Te lahko pogledamo s klikom na gumb Vse aplikacije, ki se 

nahaja levo spodaj v začetnem meniju. Prikaže se seznam po 

abecednem vrstnem redu. Če ima nek program več sestavnih 

delov ali programov, se ti pokažejo v obliki mape. S klikom na 

gumb  ob mapi prikažemo pripadajoče programe. Po 

seznamu se kot ponavadi pomikamo s pomočjo miškinega 

koleščka ali s pripadajočim vertikalnim drsnim trakom (na desni 

strani neposredno ob seznamu). 

 

 
Če kljub vsem opisanim pristopom še vedno ne moremo najti iskanega elementa 

(pri čemer smo prepričani, da se ta nahaja nekje na napravi), je morda potrebno 

prilagoditi nastavitve indeksiranja diskov. Podrobnejša navodila za prilagoditev 

indeksiranja so opisana v poglavju 7.2.5.1. 
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4.2.3 Upravljanje napajanja in računa 

S klikom na gumb Napajanje v začetnem meniju (levo spodaj) upravljamo 

s tremi možnostmi napajanja: Spanje, Zaustavitev sistema in Ponovni 

zagon. Funkcija Spanje je uporabna predvsem za prenosne naprave z 

baterijo, saj se s tem varčuje z energijo. Naprava v tem primeru pod 

napetostjo ohrani le kritične komponente. Nato napravo s ponovnim 

zagonom praktično v trenutku »obudimo« v enako stanje kot pred spanjem. 

 

Pri zgornjem levem kotu v začetnem meniju se nahaja gumb z 

imenom in sliko našega (oz. uporabnikovega) računa. S klikom 

na gumb se lahko odjavimo iz računa (gumb Izpis) ali zgolj 

zaklenemo napravo (gumb Zakleni). S klikom na možnost 

Spremeni nastavitve računa pa dostopamo do nastavitev našega 

računa. 

 

 

  

 
Do preglednejšega seznama vseh nameščenih programov in funkcij (vključno s 

sistemskimi posodobitvami) lahko dostopamo tudi na drug način. Na gumb začetnega 

menija kliknemo z desnim miškinim gumbom. Nato se prikaže zelo uporaben priročni 

meni s številnimi hitrimi sistemskimi nastavitvami in orodji. Na vrhu menija je možnost 

Programi in funkcije. Ko ga izberemo, se omenjen seznam prikaže v novem oknu. 

 
Do možnosti napajanja lahko dostopamo tudi z bližnjičnima tipkama Alt in F4. Vendar 

ta način ni najbolj praktičen, saj pred tem s pritiskanjem omenjenih tipk zapremo tudi 

vse odprte programe, ki niso minimizirani. To pomeni, da bi bilo potrebno v takšnem 

primeru ti dve tipki prisniti večkrat. 

Druga alternativa je klik z desnim miškinim gumbom na gumb začetnega menija. Nato 

v razdelku Zaustavitev sistema ali izpis (v priročnem meniju) izberemo želeno vrsto 

zaustavitve/izpisa. Vendar pa s tem načinom prav tako ne prihranimo nič časa. Zato 

boljšo rešitev morda predstavljajo ploščice (bližnjice) za napajanje v polju s ploščicami 

v začetnem zaslonu (v začetnem meniju), do katerih lahko zelo hitro in najlažje 

dostopamo. Tovrstne ploščice v sistemu žal niso prednameščene, vendar jih lahko 

ustvarimo sami: več o tem v poglavju 7.1.6.2. 
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4.3 UWP aplikacije in spletna trgovina 

Na Windows 10 sta vgrajeni (oz. prednameščeni) dve vrsti programov oz. aplikacij: 

1. namizni programi (angl. Desktop Apps), 

2. aplikacije za Windows (angl. Windows Apps) oziroma UWP aplikacije 

(angl. Universal Windows Platform Apps). Znane so tudi kot univerzalne Windows aplikacije 

(angl. Universal Windows Apps) ali v širšem smislu: univerzalne aplikacije 

(angl. Universal Apps). 

 

Namizni programi so klasični programi. V Windows 10 je vgrajenih več tovrstnih programov, 

kot so: Beležnica, Slikar, WordPad (pregledovalnik dokumentov), Raziskovalec, Internet 

Explorer (brskalnik), Windows Media Player (večpredstavnostni predvajalnik) … 

Aplikacije za Windows oz. UWP aplikacije se od klasičnih programov razlikujejo po izgledu, 

razvoju, delovanju in distribuciji: 

 UWP aplikacije imajo sodobnejši grafični vmesnik. Njihov dizajn je enostavnejši in 

minimalističen. Poudarek je na intuitivnem razporedu in barvitosti elementov, izboljšani 

tipografiji (oblikovanost črk) in grafičnimi učinki.  

 UWP aplikacije se običajno zaženejo hitreje. Za razliko od klasičnih programov se namreč 

nikoli zares ne zaustavijo, temveč ob zaprtju preidejo v stanje prekinitve 

(angl. suspended state). Poleg tega UWP aplikacije delujejo bistveno bolj tekoče, saj imajo 

izboljšano učinkovitost delovanja (npr. podporo grafičnemu procesiranju). 

 UWP aplikacije za razliko od klasičnih programov niso odvisne od arhitekture operacijskega 

sistema. Posledično so lahko namenjene različnim družinam naprav v okviru Windows 

10. Uporabljati jih je mogoče na številnih napravah z nameščenim Windows 10: na namiznih 

in prenosnih računalnikih, mobilnih napravah, na igralni konzoli Xbox One, interaktivnih 

tablah Surface Hub, napravah interneta stvari in celo na holografskih očalih HoloLens. 

 UWP aplikacije se prenaša preko spleta iz spletne Trgovine Windows. Vstopna točka je 

torej le ena. Za razliko od klasičnih programov (kjer distribucija poteka preko spleta kot tudi 

na načine brez spletne povezave) so na ta način vse UWP aplikacije zbrane na enem mestu. 

Poleg tega lahko na ta način Microsoft ohranja višjo raven preglednosti in nadzora, da se 

razvijalci oz. podjetja držijo osnovnih načel o snovanju UWP aplikacij. Posledično vse 

aplikacije ohranjajo večjo strukturno in grafično konsistenco. 

 Pomembna prednost UWP aplikacij v kontekstu odvisnosti od Trgovine Windows je tudi 

možnost sprotnega posodabljanja. Vgrajeni klasični programi se ne posodabljajo 

oz. za to potrebujejo posebno storitev, kot je na primer Windows Update. Univerzalne oz. 

UWP aplikacije se posodabljajo sproti (na podoben način kot denimo pri pametnih 

telefonih). Morebitne napake ali varnostne pomanjkljivosti UWP aplikacij se zato lahko 

precej hitreje odpravijo, nemudoma pa smo deležni tudi morebitnih novih funkcionalnosti. 
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Kot smo spoznali, imajo UWP aplikacije več nazivov. Uradni naziv je 

Aplikacije za Windows. 

Kljub temu se v strokovni javnosti pogosteje uporablja izraz UWP aplikacije. S tem se 

poudarja, da aplikacije za Windows 10 temeljijo na univerzalni Windows platformi. 

Slednja deluje kot nekakšen okvir s poenoteno aplikacijsko arhitekturo. Na njej se 

gradi uporabniška izkušnja, ki je praktično enaka na vseh napravah z 

Windows 10. To med drugim omogoča skupen programski vmesnik, ki omogoča 

visoko raven prilagodljivosti (npr. samodejno prilagajanje različnim velikostim 

zaslonov). 

Izraz univerzalne (Windows) aplikacije pa se uporablja publicistično: uveljavil se je s 

prihodom univerzalnih aplikacij na Windows 8 in nato 8.1. Še posebej se ga omenja 

takrat, kadar poudarjamo, da univerzalne aplikacije delujejo na vseh izdajah 

operacijskega sistema in na vseh različnih družinah naprav - torej niso omejene na 

določeno vrsto arhitekture. 

Naziv »univerzalne aplikacije« se uporablja še v kontekstu izpostavljanja splošnih 

strukturnih in oblikovalskih razlik med klasičnimi in univerzalnimi aplikacijami. Ta izraz 

po tehnični plati pa v kontekstu UWP aplikacij ni najbolj ustrezen. Univerzalne 

aplikacije za Windows 8 in 8.1 (sedaj znane pod imenom Programi za Windows) 

namreč niso bile popolnoma »univerzalne«. Še vedno je prihajalo do tehnične delitve 

med namiznimi in mobilnimi napravami, kar so morali upoštevati razvijalci teh 

aplikacij. UWP aplikacije pa so za razliko od univerzalnih aplikacij resnično 

»univerzalne«, saj ni več nobenih delitev med napravami niti v tehničnem smislu. 

UWP aplikacije zaradi nadgrajene strukture delujejo zgolj na sistemih z Windows 10 

in niso združljive z Windows 8 in 8.1. Kljub temu izraz »univerzalne aplikacije« včasih 

uporabljamo tudi v tem priročniku zaradi večje preglednosti (tj. razlikovanja med 

klasičnimi programi in aplikacijami) in poudarjanja resnične »univerzalnosti« novih 

aplikacij. Pri tem pa imamo v mislih UWP aplikacije za Windows 10. 
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4.3.1 Prednameščene aplikacije 

Število vgrajenih (prednameščenih) aplikacij se v določenih primerih razlikuje. V kolikor sistem 

nadgrajujemo z Windows 8.1, se večina aplikacij s predhodnega sistema ohrani. Če je možno 

in če se s tem strinjamo, se namreč ob nadgradnji večina aplikacij posodobi sproti. Kljub temu 

lahko naštejemo aplikacije, ki so v vsakem primeru del Windows 10. 

 

VGRAJENE APLIKACIJE WINDOWS 10 

Ime in ikona Namen 

3D Builder 
 

Zajem ali ustvarjanje, prilagajanje in tiskanje 3D-modelov. 

Budilke in ura 
 

Nastavljanje budilke; obenem služi tudi kot svetovna ura, časovnik 

in štoparica. 

Diktafon 
 

Snemanje zvokov in označevanje pomembnih trenutkov med ali po 

snemanju. 

Filmi in oddaje 
 

Predvajanje video vsebin. Vgrajena galerija nudi pregledno 

razvrstitev vsebin, ima tudi funkcijo iskanja. 

Fotografije 
 

Pregledovanje fotografij, slik in videoposnetkov. Dodatne funkcije: 

(samodejno) ustvarjanje albumov, samodejno izboljševanje slik, 

možnost deljenja z drugimi, možnosti urejanja fotografij ipd. 

Glasba Groove 
 

Predvajanje glasbenih (audio) vsebin. Ponuja razvrščanje datotek po 

različnih kriterijih, iskanje datotek in ustvarjanje seznamov 

predvajanja. 

Kalkulator7 
 

Računanje s pomočjo številnih načinov: standardni, znanstveni, 

programerski, način za izračun datuma in 12 pretvorniških načinov. 

Kalkulacije se shranjujejo v zgodovino (v času, ko je okno odprto). 

Ima možnost hkratnega prikaza več oken aplikacije Kalkulator. 

Kamera 
 

Zajemanje fotografij in videoposnetkov s pomočjo vgrajene kamere 

ali fotoaparata. Ima možnost (samodejnega) varnostnega kopiranja 

slik v OneDrive, funkcijo samosprožilca, uporabo mreže za 

uokvirjanje, zajem zaporednih posnetkov, prilagajanje nastavitev 

izgleda fotografij in videoposnetkov. 

Na nekaterih modelih mobilnih telefonov so na voljo dodatne 

funkcije za urejanje in zajemanje slikovnih in video vsebin. 

Koledar 
 

Prikaz urnika po dnevu, tednu in mesecu. Optimiziran je za 

platformo sporočanja Exchange. Možno je preprosto dodajanje 

novih opravil in hiter preklop na aplikacijo Pošta (v oknu Koledarja). 

Ljudje 
 

Dodajanje in spremljanje oseb (zasebnih in poslovnih stikov) iz 

različnih storitev na enem mestu in možnost urejanja njihovih 

kontaktov. 

                                                
7 Aplikacija Kalkulator v Windows 10 zamenjuje vgrajen tradicionalen program Kalkulator v Windows 8.1 

oz. program Računalo v Windows 7. 
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Microsoft Edge 
 

Brskanje po spletu. Brskalnik ponuja sodobne funkcionalnosti: 

shranjevanje priljubljenih, pregled zgodovine in prenosov, 

ustvarjanje bralnega seznama, možnost pogleda za branje, spletne 

opombe (ustvarjanje, shranjevanje in deljenje), možnost zasebnega 

brskanja (InPrivate); v prihodnje bo možno dodajati tudi razširitve. 

Microsoft Solitaire 

Collection  

Igranje različnih iger s kartami: Klondike, FreeCell, Spider, TriPeaks 

in Pyramid. Na voljo so tudi dnevni izzivi. Možen je vpis v 

Microsoftov oz. Xbox račun za tekmovanje z drugimi igralci. 

Money 

(Finance)  

Prikaz novic iz sveta financ, iskanje in prikaz gibanja tečajev 

vrednostnih papirjev in borznih indeksov, možnost ustvarjanja 

seznama priljubljenih, pretvornik valut in pregleden kalkulator 

posojil. Aplikacija je v angleškem jeziku. 

News 

(Novice)  

Pregled novic iz najbolj znanih svetovnih virov. Številne tematike: 

tehnologija, zabava, šport, vreme, finance, zdravje, video prispevki 

ipd. Možen je pregled novic iz posameznih krajev (trenutno žal brez 

slovenskih mest) in ustvarjanje svojih rubrik (interesov). Omogočeno 

je tudi iskanje po člankih. Aplikacija je v angleškem jeziku. 

OneNote 
 

Beleženje, skiciranje, risanje in organizacija zapiskov (npr. zamisli, 

učnih vsebin, zapiskov s srečanja, spletnih mest, seznamov, receptov, 

načrtov, zadolžitev). Možna je uporaba peres, označevalnikov, tabel, 

opomb … Vsebina je organizirana v obliki urejenih zvezkov in 

pripadajočih strani. Možno je tudi iskanje po vsebini zapiskov. 

Omogočeno je samodejno shranjevanje zapiskov, lahko tudi v oblak 

za dostopanje iz različnih mest oz. storitev. Skupna raba omogoča 

deljenje dokumentov z drugimi in soustvarjanje v realnem času. 

Pošta 
 

E-poštna komunikacija. Podprti so vsi priljubljeni spletni ponudniki, 

lahko se ustvari tudi lasten račun. Možno je združevanje več 

e-poštnih računov v mapi »Prejeto«. Preprost ogled sporočil: 

funkcija povečevanja slik v sporočilih, možen je ogled več sporočil 

hkrati. Napredno urejanje (pisanje) sporočil s funkcijami Microsoft 

Worda. Vključena je funkcija iskanja. Možen je tudi hiter preklop na 

aplikacijo Koledar (v oknu Pošte). 

Sport 

(Šport)  

Pregled športnih dogodkov (nogomet, formula 1, tenis, golf, rugby, 

kriket ...). Vključeni so rezultati v živo in podrobne analize tekem za 

več kot 150 lig. Vključena je funkcija iskanja, možno je tudi dodajanje 

športov ali teamov med priljubljene. Aplikacija je v angleškem jeziku. 

Spremljevalec 

za telefone  

Samodejen prenos (sinhronizacija) raznovrstnih vsebin in Cortaninih 

opomnikov iz PC naprave na mobilno napravo z operacijskim 

sistemom Windows, Android ali iOS. 

Trgovina 
 

Aplikacija za prenos vseh drugih aplikacij in iger s Trgovine 

Windows. Vsebine se iščejo oziroma pregledujejo po številnih 

zbirkah, lestvicah in kategorijah. Poleg tega se v Trgovini urejajo 

splošne nastavitve za vse aplikacije in igre. 
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Vreme 
 

Ogled vremenskih razmer za izbrane lokacije. Poleg tedenskega 

pregleda se prikazujejo tudi natančnejše dnevne ali urne napovedi 

temperatur, padavin, vlažnosti zraka in vetra. Poleg tega so na voljo 

še lunini in sončni podatki ter druge dnevne podrobnosti. Možen je 

tudi zgodovinski pregled statistike vremenskih podatkov.  

Xbox8 
 

Prikaz iger in povezanih dosežkov iz naprave in igralne konzole Xbox 

One. Omogoča pretakanje iger iz Xbox One na napravo pri uporabi 

igralne konzole. 

Zemljevidi9 
 

Iskanje lokacij in podrobnih kontaktnih podatkov. Vgrajen je tudi 

vodič (navodila za pot za vožnjo ali hojo). Omogočen je izpis lokalnih 

zanimivosti in naslovov za hotele, kavarne, muzeje, restavracije in 

nakupovalne centre. Na mobilnih napravah z vključenim GPS je 

možna tudi glasovna navigacija in izbor alternativnih poti (npr. v 

primeru prestopov in cestnin). S spletno povezavo se lahko o stanju 

v prometu seznanimo tudi na podlagi prikazanih slik s cestnih kamer 

in opozoril o aktualnih nesrečah. Aplikacija si lahko zapomni lokacijo 

parkiranega avtomobila. Zemljevide je možno prenesti s spleta, da 

jih lahko uporabljamo brez spletne povezave. Za nekaj držav je 

možen 3D-pogled mest, za nekatera velika mesta pa tudi pogled z 

ulice (angl. streetside). Za nekatere javne prostore so na voljo 

dodatne informacije (npr. lokacija vrat na letališčih in v trgovinah). 

Ustvarjene zemljevide oz. navodila za pot je možno natisniti in/ali 

deliti z drugimi preko spleta. 

 

Aplikacije Koledar, OneNote, Xbox (pogojno tudi aplikaciji Pošta in Ljudje) zahtevajo prijavo v 

Microsoftov račun. Ostale aplikacije pa lahko uporabljamo tudi brez prijave (torej z lokalnim 

računom). 

Brskalnik Microsoft Edge je sicer grajen kot nekakšna UWP aplikacija, vendar ga ni možno 

pridobiti neposredno iz Trgovine Windows. Na napravah z Windows 10 je namreč že 

prednameščen. Več o brskalniku Edge bomo govorili v poglavju 4.8. 

Vseh prednameščenih aplikacij v tabeli nismo zajeli. Omenili nismo denimo aplikacij Sporočila, 

Telefon in Skype Video, ki jih bo zamenjala nova prednameščena UWP aplikacija (Skype). 

Poleg tega v tabeli nismo posebej omenjali aplikacij: Uvod, Obrnite se na podporo, 

Dobite Office, Prenesite Skype in Povratne informacije o sistemu Windows. Gre za 

aplikacije, ki so večinoma namenjene različnim vrstam sistemske podpore. Priporočljiv je ogled 

aplikacije Uvod, saj so v njej pregledno in jedrnato predstavljene novosti Windows 10. 

 

                                                
8 Storitev Xbox Live v Sloveniji uradno ni podprta, zato aplikacija Xbox ne vključuje nekaterih pripadajočih 

funkcionalnosti (kot je npr. pretočni prenos vsebin v več naprav hkrati, skupinski klepet, skupinsko igranje 

iger, skupno rabo posnetkov iger oz. posnetkov zaslona). 
9 Za Slovenijo je trenutno razpoložljiv zemljevid okrnjen (na voljo ni 3D-pogleda mest in pogleda z ulice). 

Vendar pa se zemljevid posodablja, zato se bo v prihodnosti zagotovo še dopolnjeval. 
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4.3.2 Primer uporabe aplikacije 

4.3.2.1 Priprava aplikacije 

Za lažjo predstavo bomo v nadaljevanju predstavili 

aplikacijo Pošta. V začetni meni vpišemo izraz 

pošta in zaženemo aplikacijo. 

Pojavi se novo okno. V kolikor še nismo prijavljeni v svoj račun, 

najprej dodamo račun s klikom na gumb Dodajte račun. 

V našem primeru bomo dodali račun za Gmail. Zato izberemo gumb 

Google. Nato vpišemo svoj Gmail e-poštni naslov in izberemo gumb 

Naprej. 

 

Po nekaj trenutkih se pojavi prijavno okno. V pripadajoče polje vpišemo geslo, nato izberemo 

gumb Naprej ali pritisnemo tipko Enter. Sledi še vpis gesla, nakar izberemo gumb Prijava. 

 

 

Za tem se pojavi pravilnik o zasebnosti. Za pričetek uporabe se bo potrebno pomakniti na dno 

okna in izbrati gumb Dovoli. Pojavi se okno o uspešno nastavljenem računu, ki ga zapremo s 

klikom na gumb Opravljeno. 

 
S prihodnjimi nadgradnjami se bo seznam obstoječih aplikacij zagotovo posodabljal. 

Pri tem se bodo najverjetneje dodajale tudi aplikacije drugih podjetij 

(angl. third-party applications). 
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4.3.2.2 Uporabniški vmesnik 

 

 

Na levi strani okna neposredno pod naslovno vrstico vidimo naslednje elemente: 

 

 

Z menijskimi gumbi se pomikamo med vsemi računi, mapami, nastavitvami itd. Menijski 

gumbi se torej ne nanašajo na izbrano mapo, temveč na aplikacijo v celoti. Zato so dosegljivi 

ne glede na to, v kateri mapi se trenutno nahajamo. 

Gumbi orodne vrstice pa se nanašajo na trenutno prikazano mapo (na prikazani sliki denimo 

na mapo Prejeto) in nam pomagajo pri delu s sporočili v tej mapi. 
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Filter prikaza sporočil nam prilagaja seznam prikazanih sporočil v dani mapi. Lahko določimo 

prikaz zgolj neprebranih sporočil ali pa zgolj sporočila z zastavicami. 

Kadar se z miškinim kazalcem pomaknemo nad sporočilo (v seznamu sporočil), se prikažejo 

trije ikone: za arhiviranje, brisanje in za označitev sporočila z zastavico: . 

 

Če je v e-poštno komunikacijo zajetih več sporočil, bo pri najnovejšem sporočilu iz izbranega 

pogovora na levi strani prikazana ikona 

puščice (kot kaže slika na desni). Če kliknemo 

na njo, se nam pod sporočilom prikažejo še 

vsa ostala prejeta in poslana sporočila iz tega 

pogovora. Običajno so razvrščena po datumu (najnovejša sporočila na vrhu). Vsa prikazana 

sporočila, ki spadajo v nek pogovor, so v seznamu sporočil nekoliko zamaknjena v desno. 

Če je neko sporočilo označeno z zastavico, bo na njem (v pripadajoči vrstici seznama) vseskozi 

vidna ikona rdeče zastavice: . Zastavico lahko odstranimo s ponovnim klikom na rdečo 

ikono. 

 

 

  

 
Če želimo odstraniti ali premikati več sporočil naenkrat, jih (po želji) poiščemo 

preko iskalnega niza v iskalnem polju ali pa filtriramo s pomočjo filtra za prikaz 

sporočil. Nato imamo več možnosti. 

- s kombinacijo tipk Ctrl in A označimo (izberemo) vsa istovrstna sporočila v 

seznamu; 

- s hkratnim držanjem tipke Ctrl in klikanjem posameznih sporočil izbiramo 

sporočila v seznamu; 

- s hkratnim držanjem tipke Shift (oz. ) in klikom na eno sporočilo in 

nato še na drugo se pri tem označijo tudi vsa vmesna sporočila. 

Kadar označimo več sporočil naenkrat, se gumbi za arhiviranje, brisanje, označitev in 

druga dejanja prikažejo nad seznamom sporočil (ob zgornjem robu okna):
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V nadaljevanju so opisani vsi menijski gumbi in gumbi orodne vrstice. 

 

 

UWP APLIKACIJA POŠTA 

Menijski gumbi Gumbi orodne vrstice 

Ime Namen Ime Namen 

Razširi 
 

Prikaz razširjenega 

traku z opisi 

menijskih gumbov. 

Išči 
 

Iskalno polje za 

iskanje sporočil oz. 

besed v sporočilih. 

Nova pošta 
 

Ustvarjanje novega 

e-poštnega 

sporočila. 

Sinhronizirajte 

ta pogled  

Osvežitev sporočil v 

pripadajoči mapi. 

Vsi računi 
 

Prikaz seznama 

vseh računov. 

Vnesite 

(ali Zaprite) 

način izbora 
 

Možnost 

označevanja enega 

ali več sporočil za 

nadaljnjo obdelavo 

(npr. brisanje, 

premikanje, 

arhiviranje). 

Vse mape  
Prikaz vseh map v 

danem računu. 
   

Preklopi na 

koledar  

Preklop v okno 

Koledarja. 
   

Povratne 

informacije  

Odprtje novega 

okna za opis napake 

ali izkušnje z 

aplikacijo. 

   

Nastavitve 
 

Nastavitve računa in 

aplikacije. 
   

 
Položaja menijskega traku in orodne vrstice sta praktična enaka pri veliki večini 

UWP aplikacij. V menijskem traku ima večina aplikacij menijske gumbe Razširi, 

Povratne informacije in Nastavitve. Tudi iskalno polje oz. gumb Iskanje je ponavadi 

prisoten v orodni vrstici, včasih pa kar v menijskem traku. 

Vsaka aplikacija ima svojevrstne menijske gumbe in/ali gumbe orodne vrstice. Včasih 

se orodna vrstica nahaja tudi ob spodnjem robu okna (npr. v aplikacijah Glasba 

Groove, Budilke in ura in Diktafon) ali pa je razporejena po več robovih (npr. v aplikaciji 

Zemljevidi). 

V nekaterih primerih navpičen menijski trak ni prisoten oz. lahko vidimo le menijski 

gumb Razširi (npr. v aplikaciji Kalkulator). 
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Večina aplikacij, v okviru katerih se pomikamo med različnimi stranmi (npr. aplikacije 

Money, News, Sport, Trgovina itd.) imajo v levem delu naslovne vrstice tudi gumb 

Nazaj. Ta gumb se torej nahaja v skrajnem levem zgornjem kotu okna. Z njim se 

pomikamo na predhodne strani - na podoben način kot z gumbom Nazaj v spletnih 

brskalnikih. Na sledeči sliki je gumb Nazaj (  ) viden v aplikaciji Trgovina: 

 

 

Zaradi večje preglednosti branja in pisanja sporočil oziroma pregledovanja elementov je 

priporočljivo vse tovrstne aplikacije, ki prikazujejo mnogo podatkov naenkrat (npr. Pošta, 

Koledar, Zemljevidi), pregledovati v celozaslonskem načinu. To še posebej velja za manjše 

zaslone (npr. tablične računalnike in druge mobilne naprave z manjšimi zasloni). 

 

4.3.2.3 Ustvarjanje novega sporočila 

V desnem delu okna aplikacije Pošta se nahaja polje s sporočilom. Obstoječe sporočilo 

prikažemo z izborom sporočila s seznama sporočil. Pri tem se na desni strani okna pri vrhu (nad 

poljem s sporočilom) prikažejo gumbi za upravljanje odprtega sporočila: 

 

Ob kliku na gumb Dejanja ( ) se prikažejo dodatne možnosti za sporočilo (npr. Izbriši, 

Označi kot neprebrano, Nastavi zastavico, Najdi, Shrani kot, Natisni …). 

Novo sporočilo ustvarimo s klikom na gumb Nova pošta (kot kaže desna slika). 

Nato lahko na vrhu (v desnem delu okna) vidimo polje orodne vrstice za urejanje novega 

e-poštnega sporočila oz. osnutka: 

 

V desnem podoknu torej vidimo 3 zavihke (Oblika, Vstavi, Možnosti), s katerimi prikazujemo 

pripadajoče trakove za urejanje sporočila. Ob njimi se nahajata gumba Zavrzi za preklic in Pošlji 

za pošiljanje sporočila. Vsi gumbi so večji in bolj pregledni kot je to običajno: aplikacija je 

prilagojena tudi za naprave z zaslonom na dotik (kot to velja tudi za vse ostale UWP aplikacije). 
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Pod poljem orodne vrstice sporočila pa se nahaja klasično polje za ustvarjanje novega 

sporočila: 

 

 

4.3.2.4 Nastavitve aplikacije 

Za prilagoditev videza in delovanja aplikacije Pošta kliknemo na gumb Nastavitve: . 

Ob desnem robu se pojavi podokno z nastavitvami. 

Za prilagoditev izgleda (barv, ozadja) izberemo možnost Prilagajanje. Za prilagoditev naših 

e-poštnih sporočil imamo več možnosti. Za prilagoditev možnosti pregledovanja sporočil 

izberemo Branje, za spreminjanje ali izklop samodejnih podpisov v poslanih sporočilih 

izberemo Podpis, za prilagoditev podrsljajev (za naprave z zasloni na dotik) izberemo 

Hitra dejanja itd. 

 

 
Obvestila Pošte (npr. za prejeta sporočila) se privzeto 

prikazujejo v Središču za opravila. Lahko jim dodamo 

tudi vrstico z obvestili in zvočno opozorilo. Vsa obvestila 

aplikacije lahko tudi popolnoma izklopimo. Za 

spremembe v nastavitvah aplikacije izberemo možnost 

Obvestila. 

 

  

 
Če želimo preklopiti v okno aplikacije Koledar, lahko to neposredno v oknu aplikacije 

Pošta storimo s klikom na menijski gumb Koledar: . To je še posebej uporabno 

v primeru, ko želimo preveriti neko informacijo iz prejetega e-poštnega sporočila tudi 

v svojem urniku (npr. razpoložljiv termin za nek sestanek ali dogodek v svojem 

koledarju). Za ponoven preklop iz Koledarja nazaj v aplikacijo Pošta pa izberemo gumb 

Preklopi na pošto: . 
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4.3.3 Trgovina Windows 

Spletne trgovine postajajo vse pomembnejši in neločljiv del operacijskih sistemov za domače 

uporabnike, v zadnjem času pa tudi za podjetja. Poleg iger so danes najbolj popularne 

aplikacije za izboljševanje storilnosti. Nič drugače ni s sistemom Windows 10. Trgovina 

Windows ima danes okrog 700.000 aplikacij, njihovo število pa vsak dan narašča. Velik del 

aplikacij je brezplačnih, mnogokrat pa je možen dokup dodatnih funkcionalnosti v samih 

aplikacijah (angl. In-App Purchase - IAP). 

 

4.3.3.1 Uporabniški vmesnik in nameščanje aplikacij 

Do spletne trgovine dostopamo s prednameščeno aplikacijo Trgovina. Ob tem seveda 

potrebujemo aktivno spletno povezavo. Odpremo jo s pomočjo iskalnika (npr. preko začetnega 

menija). V oknu nas pričaka pregleden vmesnik z različnimi seznami aplikacij. 

 

Levo zgoraj (neposredno pod naslovno vrstico) vidimo 3 temeljne kategorije za iskanje aplikacij 

(Osnovno, Aplikacije, Igre). Desno zgoraj pa vidimo uporabniško ikono (za dostop do računa in 

nastavitev) in iskalno polje. 

 

 
Trgovina omogoča iskanje v okviru številnih zbirk. Natančnejše iskanje pa omogoča 

hkratno iskanje po izbrani lestvici in izbrani kategoriji. V Trgovini se urejajo tudi 

splošne nastavitve za vse aplikacije in igre (npr. urejanje samodejnega posodabljanja, 

dinamičnosti ploščic in upravljanje računa). 

Za ogled aplikacij in za prilagajanje osnovnih nastavitev zadostuje lokalni račun (torej 

osnovna sistemska prijava). Za prenos aplikacij se je potrebno prijaviti z Microsoftovim 

računom, kar lahko storimo tudi znotraj aplikacije Trgovina. 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

76 

Če v osrednjem delu izberemo gumb , se prikaže seznam izbranih aplikacij. 

Če v osrednjem delu izberemo gumb , se prikaže seznam 24 zbirk (v angleškem 

jeziku). Izberemo poljubno zbirko za nadaljnje iskanje aplikacij. 

Če pa v osrednjem delu izberemo gumb Top aplikacije ali 

Top igre, pa se prikaže nov pogled za podrobnejše iskanje 

aplikacij. Na levi strani lahko izberemo eno izmed štirih 

kategorij, nato pa po želji izbiramo še med 25 kategorijami. 

V skrajnem levem zgornjem kotu je po vzoru spletnih 

brskalnikov vseskozi prikazan tudi gumb za nazaj (kot kaže 

slika na levi). 

Ko na desni strani najdemo želeno aplikacijo, kliknemo na 

njo. Nato se čez celotno okno prikažejo vse podrobne 

informacije (opis aplikacije, vzorčne slike, podrobnejše 

ocene, podrobnejši opis funkcij in vse ostale informacije o 

razvijalcu in lastnostih aplikacije). Nižje ob desnem robu so 

prikazane tudi druge (podobne) aplikacije. 

 

 

 

 

Za prenos aplikacije kliknemo na gumb Brezplačno v osrednjem oknu pod opisom aplikacije. 

V kolikor aplikacija ni brezplačna, se namesto tega prikaže gumb s ceno. 
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Če še nismo prijavljeni v Microsoftov 

račun, se pojavi prijavno okno. V njem 

izberemo Microsoftov račun. Prikaže se 

novo okno, v katerem vpišemo svoj e-

poštni naslov in geslo Microsoftovega 

računa. Če Microsoftovega računa še 

nimamo, ga lahko sproti ustvarimo s 

klikom na možnost  

Ko vpišemo vse podatke, prijavo potrdimo 

s klikom na gumb Vpis. 

 

 

Nato se pojavi okno za vpis gesla. 

Geslo lahko nastavimo le za vpis v 

Trgovino (s klikom na možnost Vpišite se 

samo v ta program) ali pa za vpis v 

celoten sistem Windows 10. 

Če gesla ne želimo niti za program niti za 

sistemsko prijavo, zgolj kliknemo gumb 

Naprej. 

Po nekaj trenutkih v polje vpišemo le še 

svoj datum rojstva in državo. Potrdimo s 

klikom na gumb Naprej. 

 

 

Nato se prične prenos in namestitev izbrane aplikacije. Po končanem postopku lahko v oknu 

Trgovine vidimo obvestilo o nameščenem izdelku, pod katerem je gumb Odpri. Če kliknemo 

nanj, se odpre nova aplikacija. V kolikor nismo spreminjali privzetih nastavitev 

začetnega menija, je nova aplikacija vidna tudi na levi strani začetnega menija 

v rubriki Nedavno dodano (kot denimo prikazuje sosednja slika). 

 

 

 
Prijava v Microsoftov račun pri nameščanju aplikacij iz Trgovine se zahtevana le v 

primeru, če za prijavo v sistem uporabljamo lokalni račun. Za tem, ko se prvič prijavimo 

v Microsoftov račun, se nam v prihodnje pri nameščanju aplikacij ne bo potrebno več 

prijavljati. 
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4.3.3.2 Nastavitve 

Za dostopanje do nastavitev Trgovine kliknemo na gumb z ikono uporabniškega računa, ki ga 

lahko vidimo na začetnem zaslonu aplikacije (desno zgoraj poleg iskalnega polja): 

 

 

Iz pripadajočega priročnega menija izberemo Nastavitve. Nato lahko nastavljamo samodejne 

posodobitve in dinamične ploščice vseh univerzalnih (UWP) aplikacij v napravi. Poleg tega 

lahko poenostavimo nakupovanje v aplikaciji z odpravo vsakokratnega zahtevka za geslo. 

Zaradi občutno boljše uporabniške izkušnje in večje varnosti je priporočeno pustiti te nastavitve 

nespremenjene (torej vklopljene samodejne posodobitve in dinamične ploščice ter izklopljeno 

poenostavitev nakupovanja). 

Če iz pripadajočega menija (pri kliku na gumb z ikono uporabniškega računa) izberemo 

možnost Moja knjižnica, pa lahko vidimo zgodovino vseh aplikacij s Trgovine, ki smo jih 

namestili preko našega računa. Vidimo lahko torej tudi morebitne izbrisane aplikacije, ki smo 

jih nekoč imeli nameščene, nato pa smo jih izbrisali. 

Ostale možnosti v priročnem meniju uporabniškega gumba (Prikaži račun) in pripomočki za 

nakupovanje (Unovči kodo, Načini plačila, Kupljeno) so v priročnem meniju na voljo kot spletne 

povezave. 
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4.4 Delo z datotekami in mapami 

4.4.1 Raziskovalec 

Eden ključnih programov za upravljanje z datotekami in mapami je Raziskovalec 

(angl. File Explorer). Tradicionalno do njega dostopamo s pomočjo gumba v opravilni 

vrstici. Lahko pa tudi: 

- s kombinacijo bližnjičnih tipk Win in E 

- preko namizne ikone Ta računalnik 

- preko začetnega menija: bodisi s pomočjo ikone v polju z bližnjicami bodisi z neposrednim 

vpisom izraza raziskovalec 

 

4.4.1.1 Uporabniški vmesnik 

V oknu Raziskovalca se levo zgoraj nahaja vrstica z gumbi orodjarne. V osrednjem delu ob 

zgornjem robu je prikazano ime izbranega elementa oz. mape. V drugi vrstici pa je menijski 

gumb Datoteka in imena zavihkov za pripadajoče trakove (Računalnik in Pogled): 

 

 

V naslednji vrstici so navigacijski gumbi, naslovna vrstica in polje za iskanje: 

 

Pod tem se nahaja osrednje polje, v katerem sta v osnovi prikazani dve podokni: 

1) Podokno za krmarjenje. V njem lahko vidimo naslednje elemente (z vrha proti dnu): 

 Hitri dostop: seznam elementov hitrega dostopa, med katerimi je prikazanih tudi nekaj 

nedavno uporabljenih map; 

 OneDrive: sinhronizirane mape s spletno hrambo (storitev je funkcionalna za vse 

uporabnike, ki so prijavljeni z Microsoftovim računom); 

 Ta računalnik: seznam pogonov z vsemi pripadajočimi mapami in datotekami, poleg 

katerih so tudi sistemske mape; 

 Omrežje: seznam naprav, povezanih v zasebno omrežje 

 Domača skupina: seznam naprav, povezanih v domačo skupino (v kolikor je na voljo) 
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2) Podokno z datotekami/mapami/napravami in pogoni/omrežnimi mesti/rezultati 

iskanja. Ob zagonu Raziskovalca se tam privzeto prikažejo vsi osnovni elementi naprave: 

sistemske mape (Dokumenti, Glasba, Videoposnetki, Namizje, Prenosi, Slike, Videoposnetki), 

pa tudi pogoni oz. razpoložljive naprave in morebitna omrežna mesta. Kadar iščemo po 

napravi, se v tem polju prikaže tudi seznam rezultatov iskanja. 

Na naslednji sliki sta prikazana podokno za krmarjenje (na levi strani) in polje z mapami, pogoni 

oz. razpoložljivimi napravami (na desni strani oz. v osrednjem delu okna): 

 

 

4.4.1.2 Prilagoditev pogleda 

a. Orodna vrstica 

Če želimo prilagoditi gumbe v orodni vrstici, v njej kliknemo na gumb orodne vrstice Prilagodi 

orodno vrstico za hitri dostop: 

 

Nato lahko s seznama izberemo želene gumbe (na zgornji sliki so prikazani: Razveljavi, Uveljavi, 

Izbriši, Lastnosti, Nova mapa). 
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b. Dodatni elementi in nastavitve 

Za lažje delo je priporočljivo vklopiti še nekaj dodatnih elementov oz. nastavitev. 

- Podokno s podrobnostmi: pojavi se ob desnem robu okna in poleg podrobnosti prikazuje 

predogled označenih datotek/map. 

- Datotečne pripone, tako da bomo imeli večji nadzor nad poimenovanjem in večji pregled 

pri prepoznavanju vrste datotek. 

- Skriti elementi, ki jih običajni uporabniki sicer ne potrebujejo. Priročno je za primer, kadar 

želimo videti in brskati po skritih datotekah ali mapah. Pri tem iz varnostnih razlogov ne 

mislimo tudi na skrite datoteke in mape operacijskega sistema. 

Vse troje lahko v Raziskovalcu vklopimo s klikom na zavihek Pogled. Nato v prikazanem traku 

označimo (vklopimo) omenjene tri nastavitve pogledov: 

 

 

Če želimo namesto podokna s podrobnostmi 

imeti prikazano podokno za predogled, v 

zavihku Pogled izberemo ikono Podokno za 

predogled. V tem primeru bo v desnem 

podoknu prikazana zgolj ikona oz. zaslonska 

slika izbrane datoteke. 

 

Za lažjo predstavo je na 

desni sliki primerjava 

podokna za predogled in 

podokna s 

podrobnostmi. Izberemo 

lahko enega izmed njiju, 

prikazalo pa se bo ob 

desnem robu 

Raziskovalca. Kot je 

razvidno, nam podokno s 

podrobnostmi ponuja več 

informacij, saj je poleg 

predogleda datoteke v 

njem možno razbrati tudi 

druge podrobnosti. 
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c. Vrstica stanja 

Zelo priročna je vrstica stanja ob skrajnem spodnjem robu okna, saj nam prikazuje sprotne 

informacije pri delu v Raziskovalcu. Poleg tega lahko z izbiro gumbov v desnem delu vrstice na 

hiter in preprost način preklapljamo med dvema pogledoma elementov (tj. prikazom velikih 

sličic in seznamom s podrobnostmi). 

 

 

Če vrstica stanja morda še ni vklopljena, lahko to storimo na naslednji način: 

v oknu Raziskovalca kliknemo na zavihek Pogled. Nato na desni strani v 

pripadajočem traku kliknemo na gumb Možnosti, kot kaže sosednja slika. 

 

 

Prikaže se novo okno, v katerem najprej izberemo zavihek Pogled. Nato v pripadajočem 

seznamu dodatnih nastavitev poiščemo možnost Pokaži vrstico stanja (vidna je na sledeči 

sliki). Ko jo obkljukamo (vklopimo), spremembo potrdimo s klikom na gumb V redu. 

 

 
Širino podoken spreminjamo tako ,da se z miškinim kazalcem pomaknemo na 

ločilno črto in jo nato z miško povlečemo v levo ali v desno. 

Če želimo, da je trak Raziskovalca vseskozi prikazan (torej tudi takrat, ko ga aktivno 

ne uporabljamo), dvokliknemo na zavihek (npr. na Računalnik ali na Pogled). Za 

razveljavitev (ukinitev stalnega prikaza traku) ponovno dvokliknemo na kateregakoli 

izmed omenjenih dveh zavihkov. Sicer traku Raziskovalca običajno ne prikazujemo 

stalno, saj je do večine ponujenih funkcionalnosti možno dostopati tudi na hitrejše 

alternativne načine. 
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d. Postavitev datotek in map 

V traku Pogled v okencu znotraj razdelka »Postavitev« nastavljamo tudi pogled datotek in map 

za vsako posamezno mesto 

(mapo). Kot kaže desna slika, 

je na voljo 

8 možnosti pogledov v okviru osrednjega podokna z datotekami in mapami. 

 

Način postavitve 

lahko sicer v vsaki 

posamezni mapi 

urejamo tudi s 

desnim miškinim 

gumbom na prazno 

mesto v 

osrednjem seznamu 

datotek/map oz. 

rezultatov iskanja. 

 

4.4.1.3 Navigacija 

Do želenih dokumentov/map na preprost način dostopamo iz levega podokna za krmarjenje. 

V kolikor iskanega elementa ni med (nedavnimi) elementi hitrega dostopa ali med sistemskimi 

mapami, kliknemo na mapo Hitri dostop. V desnem podoknu se nato prikaže daljši seznam 

pogosto uporabljenih datotek in nedavnih datotek. 

Na želeno mesto se lahko pomaknemo tudi z izborom ustreznega lokalnega diska, nakar se 

postopoma pomikamo v želene podmape. Lahko pa uporabimo tudi orodje iskanja, ki je 

opisano v naslednjem poglavju (4.4.1.4). 

Razširjene mape (s prikazanimi podmapami) imajo 

na levi strani oznako , zaprte mape pa oznako: 

. Mapa, v kateri se trenutno nahajamo, je 

osenčena (kot prikazuje desna slika, kjer se trenutno 

nahajamo v mapi Leon). V sosednjem podoknu pa je 

prikazana vsebina izbrane mape. 

Če se želimo iz danega mesta premakniti v nadmapo, lahko to storimo s 

klikom na navigacijski Navzgor ali pa na 

skrajni levi gumb Nazaj: Sosednji gumb Naprej pa nas vrne 

na mesto v predhodnem koraku, ki je lahko bodisi nadmapa 

bodisi podmapa. Gumb Nedavna mesta (  ) nam prikaže 

kratek seznam nedavno obiskanih mest (map in pogonov), 

kot kaže desna slika. 
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V nadmapo se lahko premaknemo tudi s pomočjo naslovne vrstice. Kliknemo na poljubno 

mapo (lahko je tudi več nivojev nad trenutno mapo): 

 

 

Če kliknemo na katero 

izmed vmesnih puščic v 

naslovni vrstici, se prikaže 

seznam vseh podmap 

pripadajoče mape (ali 

pogona, kot je prikazano 

na desni sliki). 

 

V podokno za krmarjenje lahko v razdelku »Hitri dostop« pripenjamo poljubne mape. 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo na katerokoli želeno mapo v sistemu in s seznama v 

priročnem meniju izberemo možnost: 

Pripni v hitri dostop. Bližnjica mape se bo nato 

pojavila v seznamu hitrega dostopa, poleg katere 

bo prikazana ikona priponke. 

Če želimo mapo odpeti s seznama, z desnim miškinim gumbom kliknemo na mapo in v 

priročnem meniju izberemo Odpni iz hitrega dostopa. 

 

  

 
Nove datoteke/mape je možno ustvariti tako, da se najprej postavimo v mapo, kjer 

želimo ustvariti nov element. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na prazen prostor 

v osrednjem podoknu. Nato v priročnem meniju izberemo Novo in nato lahko s 

seznama izberemo mapo ali različne vrste datotek, bližnjice in opravila. 

Novo mapo lahko ustvarimo tudi s kombinacijo treh bližnjičnih tipk: Ctrl, Shift in N. 
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4.4.1.4 Iskanje 

Iskanje po napravi je možno v polju za iskanje, ki se v 

Raziskovalcu nahaja desno zgoraj (kot kaže desna slika). 

 

 

 

Postopek iskanja se vedno izvede v tisti mapi, ki je odprta v trenutku, ko kliknemo na polje za 

iskanje. Nato se na vrhu prikaže zavihek Iskanje. Na ta zavihek kliknemo v primeru, če želimo 

omogočiti napredno iskanje. Pod zavihkom se prikaže trak z orodji za iskanje: 

 

V njem lahko iskanje po želji zožimo glede na različne kriterije: 

 iščemo lahko le elemente v izbrani mapi (brez iskanja v morebitnih podmapah), 

 datum spremembe (danes, včeraj, ta teden, prejšnji mesec …), 

 vrsto iskanih elementov (e-pošta, koledar, glasba, videoposnetek, program …), 

 velikost (določimo okvirno velikost …), 

 druge lastnosti (vrsta, ime, pot do mape, oznake), 

 dodatne možnosti (npr. za iskanje po neindeksiranih mestih). 

 

Ko v polje za iskanje vpišemo iskalni niz, se postopek iskanja prične samodejno. Rezultate lahko 

zato nemudoma vidimo v 

osrednjem polju. Del naziva 

najdene datoteke ali mape, ki se 

ujema z iskalnim nizom, je med rezultati iskanja osenčen z rumeno barvo. 

 

Če želimo postopek iskanja predčasno ustaviti, 

kliknemo na gumb Ustavi v naslovni vrstici. Ob 

tem bodo rezultati iskanja ostali prikazani. 

 

Za popolno ukinitev iskanja (vključno z ukinitvijo 

prikazanih iskalnih rezultatov) pa pritisnemo tipko 

Escape ali kliknemo na gumb v polju za iskanje. 
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Če izberemo pogon naprave (npr. Lokalni disk C ali D), se ob zgornjem robu okna 

prikaže tudi zavihek Upravljanje. Ko kliknemo nanj, se prikaže trak z orodji, ki se 

uporabljajo pri vzdrževanju, zaščiti in upravljanju pogona. Več o vzdrževanju sistema 

in skrbi za varnost je predstavljeno v poglavju 7.3. 

 

 

4.4.2 Kopiranje in premikanje 

Kadar elemente v sistemu kopiramo ali premikamo, se začasno (v času izvedbe) na zaslonu 

prikaže okno. V njem lahko vidimo napredek postopka: 

 

 

V osrednjem delu okna vidimo informacije o postopku in dva gumba: 

 Premor v postopku, s katerim začasno ustavimo postopek 

kopiranja/premikanja, 

 Prekliči postopek, s katerim popolnoma prekinemo postopek. 

 

 

Kadar je postopek začasno ustavljen, ga lahko prekinemo ali pa ga nadaljujemo s klikom na 

gumb Nadaljuj postopek: . V času premora je vrstica napredka obarvana oranžno. Funkcija 

premora je uporabna denimo v primeru, kadar prenašamo velike elemente in bi radi v vmesnem 

času polno zmogljivost diska uporabili za drugo aktivnost (npr. za hitrejše dokončanje 

kopiranja/premikanja nekega drugega elementa). 
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Napredek postopka je viden tudi na gumbu raziskovalca v opravilni vrstici, zato da 

nam okna z napredkom ni potrebno imeti med postopkom: 

 oziroma . 

 

Za boljši pregled je priporočljivo vklopiti podrobnosti postopka. Na ta način bomo lahko 

spremljali tudi trenutno hitrost prenosa podatkov, ime kopiranega/premikajočega elementa, 

preostali čas in število preostalih elementov oz. velikost vseh preostalih elementov. To storimo 

s klikom na gumb Več podrobnosti v pripadajočem oknu: 

 

 

 

4.4.3 Brisanje in obnavljanje 

4.4.3.1 Premik elementov v Koš 

Ko elemente premaknemo v Koš, se le-ti sicer na videz odstranijo: ne moremo jih več 

uporabljati ali iskati z vgrajenimi iskalnimi pogoni (npr. preko začetnega menija, iskalnih polj 

ali gumba za iskanje). Vendar pa so vsi elementi še vedno pripravljeni na morebitno »povrnitev« 

za ponovno uporabo (t. i. obnovitev elementov). 

V koš lahko premaknemo samo elemente, ki so shranjeni na disku naprave. Pri brisanju 

elementov z zunanjega medija (npr. z USB ključa, zunanjega diska ali fotoaparata) se ti ne 

premaknejo v koš, pač pa takoj popolnoma izbrišejo in jih kasneje ni mogoče obnoviti. 

Elemente (mape in/ali datoteke), ki jih želimo izbrisati, najprej označimo. Nato na tipkovnici 

pritisnemo tipko Delete. 

  

 
Okno s prikazom napredka kopiranja/premikanja elementov se prikaže samo v 

primeru, kadar prenašamo/kopiramo večje elemente. V nasprotnem primeru ga ne 

vidimo, saj se postopek zaključi v trenutku. 
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Če ne uporabljamo tipkovnice, izbrane (označene) elemente kliknemo z desnim miškinim 

gumbom. Nato v priročnem meniju izberemo možnost Izbriši: 

Za tem se pojavi pogovorno okno za izbris datoteke, ki ga potrdimo z Da: 

 

 

Potem se bo ikona praznega koša na namizju spremenila v ikono polnega koša (v kolikor nismo 

prikaz ikone Koš na namizju izklopili), saj smo v koš dodali izbrisano vsebino: 

 

 

4.4.3.2 Obnovitev elementov iz Koša 

Če se pojavi potreba po ponovni uporabi elementov, ki smo jih predhodno že izbrisali 

(tj. premaknili v koš), jih lahko obnovimo. Z obnovitvijo se bodo izbrani elementi iz koša 

obnovili (premaknili) na tiste lokacije v napravi, kjer so se nahajali pred njihovim izbrisom. 

Za obnovitev elementov dvokliknemo ikono Koš na namizju. 

Če ikone Koš nimamo na namizju, najprej odpremo Raziskovalec. Nato v oknu kliknemo na 

naslovno vrstico, v njo vpišemo izraz koš (kot kaže sledeča slika) in potrdimo s pritiskom tipke 

Enter. Nato se prikaže okno z vso vsebino v košu, ki smo jo izbrisali v preteklosti. 
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Elemente, ki jih želimo obnoviti, najprej 

označimo. Nato na njih kliknemo z desnim 

miškinim gumbom in v priročnem meniju 

izberemo možnost Obnovi (v našem 

primeru smo izbrali samo eno datoteko, 

kot je razvidno na desni sliki). 

 

Za obnovitev lahko uporabimo tudi orodja za koš. V naslovni vrstici (ob zgornjem robu okna) 

izberemo pripadajoč zavihek Upravljanje: 

 

 Če smo pred tem označili (izbrali) posamezne elemente (datoteke in/ali mape), ki bi jih 

želeli obnoviti, v traku orodij za koš izberemo gumb Obnovi izbrane elemente (v razdelku 

»Obnovi«). 

 Če želimo iz koša obnoviti vse elemente, v traku izberemo gumb Obnovi vse elemente. 

Na koncu okno koša zapremo. 

 

 

  

 
Elemente lahko v nekaterih primerih obnavljamo tudi takrat, ko smo jih iz sistema 

popolnoma (trajno) odstranili. Za to sicer potrebujemo napredna orodja, ki so 

specializirana za obnavljanje trajno izbrisanih podatkov. Dva izmed tovrstnih 

programov sta denimo brezplačna DMDE Free Edition in Recuva Free. Vendar pa je 

obnavljanje trajno izbrisanih elementov nezanesljivo, saj običajno obstaja visoka 

verjetnost, da (vsaj dela) trajno izbrisanih podatkov ne bomo mogli pridobiti niti s 

pomočjo omenjenih orodij. Zato naj se ta orodja uporablja izključno kot izhod v 

sili in nikakor ne v okviru »redne« uporabe. Lahko se namreč zgodi, da bomo številne 

podatke zaman skušali obnoviti iz naprave. 

https://dmde.com/download.html
https://www.piriform.com/recuva
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4.4.3.3 Popoln (trajen) izbris elementov 

S popolnim izbrisom se elementi odstranijo tudi iz koša. To pomeni, da jih ne moremo več 

obnavljati in smo jih torej trajno odstranili iz sistema. 

V kolikor smo element(e) predhodno že premaknili v koš, imamo naslednje možnosti za popoln 

izbris: 

 za izbris vseh elementov v košu na namizju z desnim miškinim gumbom kliknemo na 

ikono Koš in v priročnem meniju izberemo možnost Izprazni koš: 

 

 

 za izbris posameznih elementov v košu najprej odpremo okno koša (z dvoklikom na 

ikono »Koš« na namizju ali v Raziskovalcu - z vpisom izraza koš v naslovno vrstico). Nato 

označimo elemente, ki jih želimo popolnoma izbrisati. Pritisnemo tipko Delete na tipkovnici 

ali pa na označene elemente kliknemo z desnim miškinim gumbom. V priročnem meniju 

izberemo možnost Izbriši: 

 

Pri zaslonih na dotik (npr. na tabličnih računalnikih) je morda bolj priročno, da elemente 

izbrišemo preko orodij za koš. V naslovni vrstici okna Koš izberemo zavihek Upravljanje in 

nato v traku izberemo gumb Izprazni koš, kot kaže sledeča slika: 

 

 

Na koncu le še potrdimo pogovorno okno za trajen izbris s klikom na gumb Da. 
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V kolikor pa elementov še nismo predhodno premaknili v koš, jih lahko kar takoj popolnoma 

(trajno) izbrišemo iz naprave - brez vmesnega premikanja v koš. To storimo na enega od 

sledečih dveh načinov: 

 Označimo želene elemente za izbris. Za tem pritisnemo in držimo tipko Shift in šele nato 

pritisnemo tipko Delete. 

 Označimo želene elemente za izbris in na njih kliknemo z desnim miškinim gumbom. 

Prikaže se priročni meni. Sedaj pritisnemo in držimo tipko Shift in nato v seznamu 

priročnega menija izberemo Izbriši. 

Sedaj se bo prikazalo še pogovorno okno za trajen izbris elementov (in ne za premik v Koš), ki 

ga potrdimo s izborom gumba Da. Izbrani elementi bodo tako popolnoma odstranjeni iz 

naprave: 

 

 

4.4.3.4 Dodatne nastavitve 

Za urejanje dodatnih nastavitev je potrebno najprej prikazati lastnosti koša. Z desnim miškinim 

gumbom kliknemo na ikono Koša na namizju in nato v priročnem meniju izberemo Lastnosti: 

 

 
Trajno (popolnoma) brišemo le tiste elemente, za katere smo prepričani, da jih 

ne bomo nikoli več potrebovali. 
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Lahko pa tudi odpremo okno koša in med orodji za koš (v okviru zavihka »Upravljanje«) 

izberemo Lastnosti koša: 

 

 

a. Izklop pogovornega okna pri premikanju elementov v Koš 

Ko smo odprli okno z lastnostmi, v njem lahko izklopimo (odkljukamo) možnost 

Prikaži pogovorno okno za potrditev brisanja. Okno z lastnostmi nato shranimo in zapremo 

s klikom na gumb V redu. 

 

S to spremembo onemogočimo zgolj tista pogovorna okna, ki se prikazujejo pri premikanju 

elementov v koš. Pogovorna okna pri trajnem (popolnem) brisanju pa se bodo prikazovala še 

naprej. 
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b. Spreminjanje velikosti Koša 

Največjo skupno velikost elementov, ki se naenkrat nahajajo v Košu, lahko spreminjamo. Sistem 

sicer samodejno dodeli predlagano velikost koša glede na velikost sistemske particije 

(tj. lokalnega diska C). 

V kolikor želimo največjo velikost Koša 

prilagoditi, v oknu z lastnostmi koša vpišemo 

želeno vrednost v MB (megabajtih) v 

pripadajoče polje, ki je prikazano na desni sliki. 

 

Okno z lastnostmi nato shranimo in zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

c. Izklop premikanja elementov v Koš 

Če pa želimo vse elemente vselej trajno (popolnoma) izbrisovati, ne bodo izbrisani elementi 

nikoli pristali v košu. To posledično pomeni, da onemogočimo tudi »varnostno blazino« za 

primere, ko smo določene datoteke izbrisali po pomoti oz. bi jih po določenem času radi 

obnovili. Popoln izklop premikanja v koš je zato precej tvegan in ga ni priporočljivo 

vklapljati. 

Če želimo premikanje v koš kljub temu 

popolnoma izklopiti, v oknu lastnosti koša 

izberemo pripadajočo nastavitev, ki je 

prikazana na sosednji sliki. 

 

Okno z lastnostmi nato shranimo in zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

4.4.4 Stisnjene datoteke: širjenje in stiskanje 

V eno stisnjeno datoteko lahko združimo poljubno število elementov (map in datotek). Pri tem 

pa se podatki še nekoliko stisnejo, tako da je velikost stisnjene datoteke tudi nekoliko manjša. 

Stisnjene datoteke so torej zelo uporabne za prenašanje večjega števila elementov, denimo za 

hitrejše kopiranje/prenašanje na (izmenljive) pogone in enostavno pošiljanje preko spleta oz. 

elektronske pošte. Vendar pa v številnih primerih potrebujemo tudi ustrezno programsko 

opremo, ki lahko datoteke stiska in razširja (tj. ekstrahira oziroma ponovno odpakira, da lahko 

vsebino v stisnjeni datoteki ponovno vidimo in uporabimo). 

Windows 10 podpira stisnjene datoteke tipa ZIP (tj. datoteke s pripono .zip). Sistemske ikone 

tovrstnih datotek so podobne tistim za mape: . Vsebino stisnjene datoteke prikažemo na 

enak način kot pri odpiranju vseh navadnih map in datotek: z dvoklikom. Vsebina se privzeto 

prikaže neposredno v Raziskovalcu v obliki nekakšne mape, vendar pa v tem primeru ne gre za 

običajno mapo - pravzaprav gre za stisnjeno datoteko. 
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Če želimo vsebino v stisnjeni mapi spreminjati ali uporabljati, jo je potrebno najprej ekstrahirati 

(tj. razširiti). Z desno miškino tipko kliknemo na izbrano datoteko s pripono .zip in v priročnem 

meniju izberemo Ekstrahiraj vse … Nato kliknemo na gumb Ekstrahiraj. 

V kolikor predlagane lokacije nismo spreminjali pri ekstrahiranju stisnjene datoteke, se je 

samodejno ustvarila tudi nova mapa, v katero se je prenesla razširjena vsebina. Ta način je 

najbolj pregleden, saj s tem ne izpustimo nobenega elementa v mapah s številnimi elementi. 

V kolikor pa iz stisnjene mape želimo razširiti zgolj posamezne elemente, stisnjeno mapo 

odpremo in v njej označimo želene elemente. Nato jih kopiramo (z desnim miškinim gumbom 

preko priročnega menija ali s kombinacijo tipk Ctrl in C) in prilepimo na želeno lokacijo zunaj 

stisnjene datoteke. 

Za stiskanje elementov je postopek naslednji: izberemo želene elemente. Če izbiramo 

posamezne elemente, držimo tipko Ctrl in z miško izbiramo (klikamo na) datoteke in mape. 

Nato na enega izmed izbranih elementov kliknemo z desnim miškinim gumbom in se v 

priročnem meniju pomaknemo v razdelek »Pošlji«. V pripadajočem seznamu izberemo 

možnost Stisnjena mapa: 

 

 

 

 

 
Sistem podpira izdelavo (stiskanje) in odpiranje stisnjenih datotek ZIP. Vendar pa 

obstajajo tudi številni drugi tipi stisnjenih datotek, ki so prav tako zelo uporabni in 

razširjeni (npr. datoteke tipa 7z, RAR, TGZ). Teh sam Windows 10 žal ne podpira. 

Če želimo omogočiti podporo tudi za odpiranje drugih stisnjenih datotek, s Trgovine 

Windows prenesemo katero izmed številnih univerzalnih oz. UWP aplikacij 

(npr. brezplačno aplikacijo WinOpener). 

Lahko pa si s spleta prenesemo in namestimo tudi katerega izmed klasičnih 

programov v slovenskem jeziku, kot je brezplačen Bandizip. Z njim lahko številne tipe 

stisnjenih datotek (denimo 7z, RAR, TGZ) odpiramo in stiskamo oz. ustvarjamo. 

https://www.microsoft.com/sl-si/store/apps/winopener/9nblggh5xmmg
https://www.bandisoft.com/bandizip/si/
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4.4.5 Arhivske datoteke: vpenjanje in zapisovanje 

 

 

4.4.5.1 Vpenjanje 

Windows 10 ima vgrajeno podporo za nekatere arhivske datoteke oz. slike diska 

(angl. disk image), npr. ISO in IMG. Sicer so tudi tovrstne datoteke lahko nekoliko stisnjene 

(torej zavzemajo malo manj prostora kot enaka vsebina, ki vanje ni stisnjena). Vendar pa 

arhivske datoteke niso popolnoma iste kot stisnjene datoteke. Glavni namen arhivskih datotek 

je predvsem arhiviranje: podvajanje optičnih medijev (npr. slike CD-jev, DVD-jev, Blu-ray-ev), 

kloniranje vsebine celotnih diskov za izdelavo njihovih varnostnih kopij ipd. 

V kolikor želimo uporabljati vsebino iz arhivske datoteke, dvokliknemo na njo (ali pa z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na njo in v priročnem meniju izberemo Vpni). S tem jo vpnemo v 

sistem (angl. mounting): to pomeni, da lahko vsebino z arhivske datoteke uporabljamo oz. 

beremo na enak način, kot če bi v sistem vstavili optičen disk. Odpravimo torej potrebo po 

zapisovanju vsebine na optični disk. 

Ko smo z branjem arhivske datoteke končali, jo s sistema odpnemo. To v Raziskovalcu 

naredimo v levem podoknu za krmarjenje: z desnim miškinim gumbom kliknemo na navidezni 

CD oz. DVD pogon. Nato v priročnem meniju izberemo možnost Izvrzi: 

 

 

 
Windows 10 podpira vpenjanje (oz. odpiranje) in zapisovanje zgolj nekaterih vrst 

arhivskih datotek. Za delo z ostalimi vrstami arhivskih datotek ter za njihovo 

ustvarjanje oz. stiskanje lahko uporabimo katerega izmed programov tretjih oseb 

(npr. brezplačen program v slovenskem jeziku Bandizip). 

https://www.bandisoft.com/bandizip/si/
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4.4.5.2 Zapisovanje 

Za zapisovanje 

arhivske datoteke 

na njo kliknemo z 

desnim miškinim 

gumbom (vendar 

ne v levem podoknu na krmarjenje). S priročnega menija izberemo Zapis slike plošče. 

 

Nato se prikaže okno Zapisovalnika 

sistema Windows za zapisovanje 

slikovnih plošč. V njem izberemo 

ustrezen zapisovalnik (če imamo na 

razpolago več kot enega). 

Če želimo, da zapisovalnik po 

koncu zapisovanja preveri še 

pravilnost zapisanih podatkov, 

označimo še Preveri ploščo po 

zapisovanju. Vklop te nastavitve 

bo sicer pri zapisovanju velikih 

datotek vzel malo več časa: naprava 

bo zapisane datoteke po koncu 

zapisovanja še pregledala. Za 

pričetek zapisovanja datoteke v 

napravo vstavimo prazen optični 

disk in izberemo gumb Zapiši. 

 

 
Kadar kliknemo na arhivsko datoteko, se ob zgornjem robu 

okna v Raziskovalcu prikaže tudi zavihek Upravljaj. Če nanj 

kliknemo, lahko v pripadajočem traku prav tako vpnemo ali 

zapišemo arhivsko datoteko. 

 

 

  

 
Zapisovanje optičnih diskov je danes že redkost. Večina optičnih medijev na trgu 

ponuja relativno nizke kapacitete za shranjevanje. Večina izmed njih ima slabost, da 

jih ni mogoče večkratno zapisovati - razen prepisljivih optičnih diskov, ki so prav tako 

precej redki in imajo relativno visoke cene. Namesto zagonskih optičnih medijev se 

danes uporabljajo že kar USB ključi, kar še posebej velja za manjše mobilne naprave 

brez vgrajenega zapisovalnika optičnih medijev. 
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4.4.6 Sinhronizacija z OneDrive 

Sinhronizacija s spletno hrambo OneDrive je vezana na Microsoftov prijavni račun, razen če se 

vanj prijavljamo preko spletnega brskalnika. Do spletne hrambe najlažje dostopamo preko 

Raziskovalca ali s pomočjo aplikacije OneDrive. 

 

4.4.6.1 Dostopanje preko Raziskovalca 

Odpremo Raziskovalec. V levem podoknu za krmarjenje kliknemo na: . 

V desnem spodnjem delu zaslona se pojavi pasica z obvestilom, ki jo kliknemo (vidna je na 

sledeči sliki). 

 

 

Nato se pojavi novo okno. V njem izberemo datoteke in mape, ki se že nahajajo na OneDrive 

in jih želimo sinhronizirati z našo napravo. V kolikor pa želimo sinhronizirati vse datoteke in 

mape iz OneDrive, v oknu vklopimo (obkljukamo) nastavitev, kot kaže sledeča slika: 
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Po potrditvi (kliku na gumb V redu) se prične postopek sinhronizacije: datoteke s spletne 

hrambe OneDrive se prenesejo na napravo. Čas sinhronizacije je odvisen od hitrosti internetne 

povezave in skupne velikosti vseh izbranih elementov. 

 Mape, ki so že uspešno sinhronizirane, imajo ob elementu zeleno ikono: . 

 Mape, ki so v postopku sinhroniziranja, imajo ob elementu modro ikono: . 

Sinhronizacija datotek je priročna tudi takrat, kadar nimamo aktivne internetne povezave. 

Datoteke se bodo ob kasnejši vzpostavitvi povezave samodejno sinhronizirale. 

 

 
Kadar so vsi elementi v napravi sinhronizirani, 

je v območju za obvestila s klikom na ikono 

OneDrive moč videti obvestilo. 

Ob tem tudi v Raziskovalcu ikona OneDrive pridobi zeleno kljukico: . 

 

4.4.6.2 Nastavitve 

Za dostopanje do nastavitev z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na ikono 

OneDrive v območju za obvestila ( ). 

Nato v priročnem meniju izberemo 

možnost Nastavitve. 

 

 

 

Nato se pojavi novo okno. V njem na zavihku Nastavitve urejamo možnosti vpisa in prikaz 

obvestil v zvezi s spletno hrambo. Na zavihku Račun spreminjamo mape na napravi, ki se 

samodejno sinhronizirajo z OneDrive, ali ustavimo sinhronizacijo vseh datotek. 

 
Do informacij glede vsebine v mapi OneDrive (v Raziskovalcu) lahko dostopamo tudi 

s klikom na ikono v območju za obvestila: . Prikaže se informacija o stanju 

sinhronizacije elementov v napravi. S klikom na sledečo povezavo neposredno 

odpremo tudi mapo OneDrive: . 
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Na zavihku Samodejno shranjevanje 

nastavimo privzeto mesto shranjevanja 

dokumentov in slik. Če želimo, lahko na tem 

zavihku vklopimo tudi samodejno 

shranjevanje v OneDrive: 

 vsakič, ko na napravo priključimo telefon, 

fotoaparat ali kamero, se lahko fotografije 

in videoposnetki samodejno naložijo v 

OneDrive, 

 vsakič, ko naredimo posnetek zaslona, se 

ta slika samodejno shrani v OneDrive. 

 

 

 

 

4.4.6.3 Dostopanje preko UWP aplikacije OneDrive 

Odpremo spletno Trgovino. S pomočjo ključne besede onedrive (preko iskalnega polja) 

poiščemo brezplačno aplikacijo OneDrive in jo prenesemo. Po končani namestitvi aplikacijo 

odpremo in po pregledu uvoda lahko takoj pričnemo z uporabo. 

Videli bomo vse svoje 

elemente v spletni hrambi. Pri 

uporabi aplikacije dostopamo 

neposredno na strežnik s 

spletno hrambo, zato naših 

elementov za samo 

pregledovanje ni potrebno 

predhodno shraniti na lokalno 

napravo. Slike in 

videoposnetki se namreč 

odpirajo kar v aplikaciji. Po 

drugi strani pa s tem izgubimo 

možnost sinhronizacije. 

Seveda lahko vse elemente po 

želji prenesemo tudi na 

napravo. 

 
V kolikor imamo veliko količino multimedijskih vsebin, na spletni hrambi pa nimamo 

veliko prostora, zgornjih dveh funkcij ni priporočljivo vklapljati. Za shranjevanje 

dokumentov in slik prav tako pustimo samo našo napravo (in ne OneDrive). 
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V desnem zgornjem kotu lahko v oknu vidimo gumbe orodne vrstice: 

 

 

 

Datoteke lahko dodajamo v OneDrive s klikom na gumb Dodaj ( ). Alternativni način za 

dodajanje datotek je način povleci-spusti: datoteko v napravi z miško »primemo« in jo 

povlečemo v okno aplikacije OneDrive. Nato počakamo, da se datoteka naloži v spletno 

hrambo. Map na ta način ni možno dodajati. Novo mapo lahko ustvarimo s pomočjo gumba 

Nova mapa ( ) na začetnem zaslonu v aplikaciji. Podmape znotraj obstoječih map pa 

dodajamo s klikom na gumb Več o tem ( ), v okviru katerega nato izberemo možnost 

Nova mapa. 

S klikom na gumb  se ob elementih pojavijo sive ikone: . S tem je omogočeno 

označevanje elementov. Vsak posamezen označen element je obrobljen ima poleg modro 

ikono s kljukico: . Ko imamo element(e) označen(e), se zgoraj desno pojavi sklop gumbov: 

Gre za gumbe: Daj v skupno rabo, Izbriši, 

Prenesi, Informacije in Več o tem. S 

pomočjo zadnjega gumba Več o tem ( … ) 

lahko označene datoteke tudi 

preimenujemo ali premaknemo na drugo 

mesto v spletni hrambi. 

 

Na levi strani pa lahko vidimo vertikalni (pokončen) trak z 

menijskimi gumbi, preko katerih se lahko pomikamo med 

mapami znotraj spletne hrambe OneDrive. Opisi gumbov so 

vidni na sosednji sliki. 
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4.4.7 Domača skupina 

Domača skupina je namenjena skupni rabi datotek v lokalnih mrežah naprav. Z njo omogočimo 

hitro izmenjavo datotek denimo v domačem omrežju. 

 

Za vzpostavitev domače skupine odpremo Nadzorno ploščo: z desnim miškinim gumbom 

kliknemo na gumb začetnega menija in iz priročnega menija izberemo Nadzorna plošča. V 

iskalno polje (desno zgoraj v oknu) kliknemo in vpišemo ključno besedo domača skupina. 

Prikažejo se rezultati, med katerimi izberemo možnost Domača skupina: 

 

 

Nato v osrednjem delu okna kliknemo na gumb: . Ko kliknemo nanj, se 

prikaže okno za pridružitev domači skupini. Kliknemo gumb Naprej in izberemo, katere mape 

in morebitne naprave (npr. tiskalnike in optične bralnike) želimo deliti z ostalimi povezanimi 

napravami (kot 

prikazuje slika na 

levi). 

 

  

 
Pogoj za uspešno izmenjavo datotek v domači skupini je, da morata biti obe napravi 

aktivno (istočasno) povezani v lokalno mrežo. Vsebina se namreč prenaša zgolj 

neposredno med napravami. V izogib tej omejitvi je bolje ustvariti skupno rabo za 

izbrane mape v okviru storitve OneDrive. V takšnem primeru ni potrebna istočasna 

povezava naprav v internetno omrežje, saj se vsebina shranjuje na »vmesnem« 

strežniku. 
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Kliknemo gumb Naprej in v naslednjem koraku določimo še geslo. Potrdimo in domača 

skupina je ustvarjena. Uporabljeno geslo bodo morali uporabiti tudi vsi ostali člani (oz. ostale 

naprave), ki so hkrati tudi povezani v omrežje domače skupine. Postopek pridružitve domači 

skupini je enak, če tudi ostale naprave uporabljajo Windows 10. Vselej mora torej biti 

uporabljeno enako geslo. Po končanem postopku je potrebno počakati nekaj sekund, da se 

domača skupina posodobi. Nato lahko v Raziskovalcu v okviru izbranih map, ki smo jim dodelili 

dovoljenje za skupno rabo, datoteke in mape delimo z drugimi uporabniki v domači skupini. 

 

4.5 Delo s programi 

4.5.1 Upravljanje programov 

4.5.1.1 Odstranjevanje 

V tem poglavju bomo predstavili način, kako odstraniti/popraviti nameščene klasične 

programe. Odstranjevanje univerzalnih (UWP) aplikacij pa je opisano v poglavju 7.2.5.3. 

V začetni meni vpišemo programi in funkcije in nato kliknemo na rezultat 

Programi in funkcije. Odpre se okno s seznamom vseh nameščenih programov. V seznamu 

poiščemo in najprej kliknemo na ime programa, ki ga želimo odstraniti ali izbrisati. 

Za brisanje nato kliknemo na gumb  oziroma: . 

Gumbi za odstranjevanje oz. spreminjanje programov so prikazani neposredno nad seznamom, 

kot prikazuje sledeča slika. Nato sledimo navodilom za brisanje. Če nismo prepričani, ali je 

izbran program ali gonilnik dejansko tisti, ki bi ga želeli izbrisati, je bolje, da to prepustimo 

poznavalcu. V nasprotnem primeru lahko pride do nevšečnosti - kljub temu, da stabilnost 

sistema s tem načeloma ni ogrožena. 
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4.5.1.2 Popravljanje 

Če želimo program popraviti, je postopek skoraj enak kot pri odstranjevanju. Najprej v seznamu 

poiščemo in kliknemo na ime programa, ki bi ga radi popravili. Nad seznamom izberemo gumb 

 oz. . Nato sledimo navodilom, ki se prikažejo v novem oknu. 

 

 

4.5.1.3 Prisilno zapiranje 

Včasih se lahko zgodi, da se kakšen zahteven ali nekakovosten program preneha odzivati zaradi 

preobremenjenosti sistema ali programskega hrošča (napake). V takšnem primeru pustimo 

napravo nekaj sekund pri miru (ničesar ne pritiskamo). Če se program še vedno ne odziva, 

odpremo Upravitelja opravil. To najhitreje storimo s kombinacijo treh bližnjičnih tipk na 

tipkovnici: Ctrl, Shift in Escape. Nato se prikaže novo okno. V njem izberemo zavihek Procesi: 

 

 

V pripadajočem seznamu procesov v osrednjem delu okna nato poiščemo ime programa oz. 

aplikacije, ki povzroča težave. Z desnim miškinim gumbom kliknemo nanj in v priročnem meniju 

izberemo Končaj opravilo, kot prikazuje sledeča slika. 

 

 

Nato lahko okno Upravitelja opravil zapremo in ponovno zaženemo program, ki smo ga 

pravkar zaprli. 

 

 Številni programi ne podpirajo možnosti popravljanja, temveč zgolj možnost brisanja. 
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4.5.2 Pripomočki 

V sistemu Windows so prednameščeni številni uporabni pripomočki (angl. accessories). Do 

celotnega nabora pripomočkov dostopamo preko začetnega menija: v njem izberemo gumb 

»Vse aplikacije« in za tem v seznamu poiščemo mapo »Pripomočki za Windows«. Pripomočke 

lahko (kot vse druge programe) v obliki ploščic dodajamo tudi na začetni zaslon. Nekaj izmed 

pogosto uporabljanih pripomočkov je na kratko predstavljenih v nadaljevanju. 

4.5.2.1 Beležnica 

Beležnica je preprost urejevalnik golih besedil (tj. brez možnosti oblikovanja besedil), 

s katerim je možno ustvarjati preproste datoteke. 

 

 
Če se različni programi na napravi pogosto ne odzivajo, se lahko vzrok skriva v 

zlonamerni programski opremi, ki se ob spletu neljubih okoliščin na napravo namesti 

tudi brez naše vednosti. Reševanje tovrstnih težav je opisano v poglavju 7.3. 

Vzrok za neodzivnost sistema je lahko tudi v prepolnem disku - v kolikor uporabljamo  

klasičen trdi disk (in ne negibljiv disk oz. SSD). V primeru, da je sistemski disk že precej 

poln, je najbolje podatke z diska prenesti na drug pogon (npr. na zunanji disk). 

Informacijo o tem, kako preveriti zasedenost posameznih pogonov, najdemo v 

poglavju 7.2.4.4. 

Neodzivnost sistema lahko prav tako povzročijo preveč fragmentirani (razdrobljeni) 

podatki na disku - v kolikor uporabljamo klasičen trdi disk (in ne negibljiv disk 

oz. SSD). Za osnovno defragmentacijo (tj. prerazvrščanje oz. reorganizacijo podatkov) 

sistem sicer periodično skrbi sam. V kolikor pa želimo izvesti natančnejšo ali globinsko 

defragmentacijo, po želji namestimo in uporabimo katerega izmed brezplačnih ali 

komercialnih programov za naprednejšo defragmentacijo podatkov na trdih diskih 

(kot je denimo brezplačen program O&O Defrag Free Edition). 

https://www.oo-software.com/en/free
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4.5.2.2 Faksiranje in optično branje Windows 

Faksiranje in optično branje Windows je program za pošiljanje in prejemanje faksov ter 

skeniranje dokumentov. Program sicer ne omogoča internetnega faksiranja (tj. preko e-pošte). 

 

 

4.5.2.3 Orodje za izrezovanje 

Orodje za izrezovanje je pripomoček, namenjen izdelovanju posnetkov zaslona. Zajema lahko 

odprto okno ali del zaslona. Zajem posnetkov je možen v pravokotni ali v prosti obliki. Narejene 

posnetke je možno v pripadajočem oknu naknadno urejati in oblikovati s peresom, 

označevalnikom, radirko ipd. Pri zajemanju posnetkov spletnih strani je možno posnetku dodati 

tudi pripadajoč spletni naslov. Narejene slike je možno kopirati v odložišče, shraniti kot sliko 

ali datoteko MHT in poslati po e-pošti. 
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4.5.2.4 Plošča za vnos matematičnih izrazov 

Plošča za vnos matematičnih izrazov je orodje za prepoznavanje pisave (rokopisa). Priročno je 

predvsem ob uporabi zaslonov na dotik in sledilnih ploščic. Za tem, ko smo v orodje vnesli 

celotno enačbo oz. nabor znakov, posamezne znake po potrebi označimo in jih popravimo, če 

jih program morda ni pravilno zaznal oz. interpretiral. Na koncu lahko »računalniško« obliko 

enačbe oz. vnesenih znakov s klikom na gumb »Vstavi« prilepimo v drug dokument. 

 

 

4.5.2.5 Pregledovalnik datotek XPS 

Pregledovalnik datotek XPS je preprost pregledovalnik datotek s pripono XPS. Omogoča 

shranjevanje, tiskanje, iskanje, spreminjanje ravni povečave in digitalno podpisovanje XPS 

datotek. Poleg tega podpira tudi dodeljevanje dovoljenj za določanje oseb, ki lahko dostopajo 

do XPS dokumentov. XPS datoteke lahko sicer ustvarjamo le z namenskimi orodji ali z 

naprednejšimi urejevalniki besedil (kot je npr. Microsoft Word). 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

107 

4.5.2.6 Samolepljivi listki 

Priročen način izdelovanja kratkih zapiskov in opomnikov predstavljajo samolepljivi listki, saj 

jih je mogoče na zelo enostaven način dodajati (z gumbom ) in brisati (z gumbom ). 

Njihovo velikost lahko prilagajamo; po namizju jih lahko poljubno premikamo. Poleg tega se 

vsi listki, ki so prikazani na namizju, ob ponovnem zagonu naprave samodejno prikažejo. S 

klikom na posamezen listek z desnim miškinim gumbom dostopamo do dodatnih nastavitev 

(npr. spreminjanje barve listka). 

 

 

4.5.2.7 Slikar 

Slikar je preprost program za delo z računalniško grafiko: uporablja se za ustvarjanje in urejanje 

različnih vrst slik (npr. BMP, DIB, JPG, PNG, GIF, TIFF). Kljub njegovi preprosti zasnovi gre za zelo 

priljubljen program. Na voljo ima številna orodja: svinčnik, radirko, barvno polnilo, čopiče, 

lupo itd. Omogoča tudi dodajanje teksta, različnih oblik in orisov. Barvna paleta ponuja 

možnost hitrega izbora poljubnih barv za urejanje. 
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4.5.2.8 Tabela znakov 

V oknu tabele znakov najdemo najrazličnejše vrste znakov, ki so na voljo v sistemu. S pridom 

ga lahko koristimo denimo pri pisanju in urejanju dokumentov oz. datotek, pri katerih se 

pogosto pojavlja potreba po vstavljanju (neobičajnih) znakov. Za tem, ko označimo izbran znak 

(ki se lahko hkrati ujema s pisavo v dokumentu), ga na preprost način lahko kopiramo na želeno 

mesto. Na ta način nam ni potrebno vsakega znaka vsakič znova iskati oz. izbirati v okviru 

uporabljanega (pisarniškega) programa, saj imamo hkrati z njim odprto tudi tabelo znakov. 

 

 

4.5.2.9 WordPad 

Za osnovno urejanje besedil lahko uporabimo preprost urejevalnik WordPad. Uporaben je 

denimo v primeru, če na napravi nimamo nameščenega naprednejšega urejevalnika besedil 

(npr. Microsoft Word) in hkrati nimamo internetnega dostopa do katerega izmed spletnih 

urejevalnikov besedil (npr. Microsoft Word Online). WordPad ima v primerjavi z beležnico več 

funkcij, saj med drugim omogoča: 

 osnovno urejanje besedil (npr. prilagajanje velikosti, vrste, barve in poudarkov), 

 zamikanje, poravnavo in razmikanje besedila, 

 podporo osnovnim slogom seznamov, 

 vstavljanje preprostih (grafičnih) elementov, 

 različne podporne funkcije (npr. orodjarna, lupa, ravnilo, vrstica stanja itd.). 
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Za razliko od naprednejših urejevalnikov besedil (npr. Microsoft Word-a) pa WordPad nima 

črkovalnika, možnosti dodajanja tabel in naprednega urejanja besedil oz. dokumentov. 

 

 

 
Nekateri pripomočki so uporabni predvsem v primeru, kadar na napravi nimamo 

nameščene zahtevnejše (alternativne) programske opreme ali le-te ne uporabljamo. 

V nasprotnem primeru pa lahko med drugim: 

 Beležnico nadomesti brezplačen program Notepad++, 

 Orodje za izrezovanje nadomesti brezplačen program v slovenščini PicPick, 

 Samolepljive listke delno nadomesti prednameščena UWP aplikacija OneNote, ki 

jo lahko zaženemo iz začetnega menija ali kar iz Središča za opravila (z izborom 

gumba »Zapisek«), 

 Slikarja nadomesti brezplačen program v slovenščini GIMP, 

 WordPad nadomesti urejevalnik besedil Word (v okviru pisarniške zbirke Microsoft 

Office ali Microsoft Office 365) ali spletna aplikacija Word Online (v okviru 

brezplačne spletne storitve Microsoft Office Online). 

Tudi program Faksiranje in optično branje Windows uporabljamo predvsem takrat, 

kadar določenemu faksu oz. optičnemu bralniku ni priložena posebna (namenska) 

programska oprema. 

https://notepad-plus-plus.org/
http://ngwin.com/picpick
https://www.gimp.org/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://products.office.com/sl-SI/
https://products.office.com/sl-SI/office-online/
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4.6 Omrežje 

4.6.1 Dodajanje novega omrežja 

4.6.1.1 Dodajanje brezžične povezave 

Pogoj za vzpostavitev brezžičnega omrežja je vklopljen Wi-Fi sprejemnik na napravi in 

dosegljivo brezžično omrežje, na katerega se želimo povezati. Kliknemo na ikono za dostop do 

interneta  v območju za obvestila. Prikaže se seznam omrežij. Poiščemo želeno ime omrežja 

(angl. SSID) in ga kliknemo. Po želji označimo polje za samodejno vzpostavitev povezave, v 

kolikor želimo, da si naprava zapomni prijavne podatke in se samodejno prijavi v omrežje 

vsakič, ko je na voljo. Nato v polje vnesemo varnostni ključ (geslo omrežja) in vnos potrdimo. 

V kolikor se želimo priključiti na skrito omrežje10, potem je postopek prijave v omrežje 

podoben. Kliknemo na ikono  in se pomaknemo na dno seznama, kjer lahko vidimo Skrito 

omrežje. Nato po potrebi obkljukamo polje za vsakokratno samodejno vzpostavljanje te 

povezave. Potem izberemo gumb Vzpostavi povezavo, kot prikazuje sledeča slika na desni. 

 

 

Za tem vnesemo ime skritega omrežja in kliknemo gumb Naprej. Na koncu vnesemo še 

omrežni varnostni ključ (geslo) in potrdimo izbiro z Naprej: 

 

Za tem se bo vzpostavila povezava z izbranim omrežjem. S postopkom smo tako zaključili. 

                                                
10 Skrito omrežje je takšno, ki ni vidno ostalim uporabnikom oz. napravam. Brezžični usmerjevalnik oz. 

modem je namreč nastavljen tako, da ne oddaja imena omrežja (angl. Service Set Identifier - SSID). 

Z naprednimi orodji je sicer imena skritih omrežij možno takoj zaznati. Za povečanje varnosti brezžičnega 

omrežja je zato poleg skrivanja imena omrežja priporočljivo nastaviti tudi geslo za dostop do 

usmerjevalnika oz. modema, vklopiti šifriranje omrežja (eden bolj varnih varnostnih protokolov je WPA2), 

redno posodabljati strojno programsko opremo usmerjevalnika oz. modema (angl. firmware) in v 

pripadajočih nastavitvah občasno preverjati, če so na naše omrežje priključeni nepovabljeni uporabniki. 
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4.6.1.2 Dodajanje žične povezave 

Dodajanje žične omrežne povezave je zelo podobno dodajanju brezžičnih omrežij. Mnogokrat 

žična povezava ne zahteva vnosa gesla. V nasprotnem primeru zgolj kliknemo na ikono  in 

nato sledimo navodilom. 

 

4.6.2 Upravljanje z omrežji 

Obstoječim omrežjem je možno spreminjati nastavitve, brisati in določati omejitve povezav. 

Odpremo Nastavitve, kar najhitreje storimo z bližnjičnima tipkama Win in I. V oknu izberemo 

Omrežje in internet: 
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4.6.2.1 Upravljanje brezžičnih omrežij 

Za upravljanje brezžičnih omrežij nato v levem seznamu nastavitev izberemo Wi-Fi (kar je 

najverjetneje že izbrano). Sedaj imamo več možnosti. 

 Za brisanje obstoječih brezžičnih povezav v osrednjem delu okna spodaj izberemo 

Upravljajte nastavitve za Wi-Fi. Nato lahko vidimo razdelek »Upravljaj znana omrežja«. 

V njej kliknemo na ime povezave, za katero želimo izbrisati shranjene nastavitve. Prikaže se 

gumb Pozabi kot kaže spodnja slika. Kliknemo nanj in nastavitve (prijavni podatki) za 

izbrano omrežje se bodo izbrisali. 

 

 

 Če želimo, da naprava sama išče in se poveže z odprtimi (javnimi) omrežji, na istem mestu 

kot v prejšnji točki vklopimo naslednjo nastavitev senzorja omrežij. Pogoj za vklop te 

možnosti je uporaba Microsoftovega prijavnega računa, pri čemer se uporablja tudi lokacija 

naše naprave. 

 

Če želimo, da se naprava povezuje tudi z vsemi razpoložljivimi omrežji, ki jih z nami delijo 

naši stiki, pa na istem mestu kot v zgornji točki obkljukamo nastavitev, ki je vidna na spodnji 

sliki. Pri tem lahko po želji izberemo tudi kanale, preko katerih tudi mi delimo svoja izbrana 

omrežja z našimi stiki: 
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 Omejitev prenosa podatkov za trenutno povezavo (angl. metered internet connections) je 

smiselno vklopiti v omrežjih z omejenim prenosom podatkov (npr. omejeni naročniški 

paketi). V omrežjih brez omejitev prenosa podatkov te nastavitve praviloma ne vklapljamo, 

saj ta omejitev ustavi tudi samodejne prenose posodobitev. Za vklop omejitve v osrednjem 

delu okna (razdelek »Brezžična povezava« v nastavitvah za Wi-Fi) izberemo 

Napredne možnosti. Nato vklopimo pripadajočo nastavitev za omejitev prenosa podatkov, 

kot kaže sledeča slika: 

 

 

 Če želimo, da naša naprava ni vidna v nobenem omrežju - vključno z domačimi omrežji 

(npr. v domači skupini), v istem oknu kot v prejšnji točki (Napredne možnosti v nastavitvah 

za Wi-Fi) izklopimo vidnost naše naprave, kot kaže spodnja slika: 
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4.6.2.2 Upravljanje žičnih omrežij 

Za upravljanje žičnih lokalnih omrežij v okviru področja nastavitev »Omrežje in internet« 

izberemo Ethernet (v levem seznamu). V osrednjem delu lahko vidimo aktivne povezave. 

 Za dostopanje do ostalih (podrobnejših) sistemskih nastavitev za brezžične in žične 

omrežne povezave v osrednjem delu okna kliknemo na nastavitev, ki je vidna na sledeči 

sliki: 

 

 

 Za preverjanje stanja vzpostavljene povezave in ročno nameščanje novih povezav pa v 

osrednjem delu izberemo sledečo možnost: 
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4.7 Tiskalniki in optični bralniki 

4.7.1 Dodajanje novega tiskalnika ali optičnega bralnika 

V kolikor imamo neposredno na našo napravo priključen tiskalnik ali optični bralnik (skener), 

bo pred pričetkom njegove uporabe morda potrebno prilagoditi nekaj nastavitev. V kolikor 

uporabljamo tiskalnik novejše izdelave, ga zgolj priključimo na napravo in prižgemo. Nato bo 

sistem morda samodejno namestil ustrezne gonilnike. Če ta način ne bo uspešen, pa sledimo 

naslednjemu vrstnemu redu navodil, ki so v nadaljnjih poglavjih tudi podrobneje opisana: 

1) namestitev ustreznega gonilnika, 

2) dodajanje navideznih tiskalniških vrat, 

3) namestitev sorodnega gonilnika v združljivostnem načinu. 

4.7.1.1 Namestitev ustreznega gonilnika 

V kolikor sistem Windows 10 ni samodejno uspel najti in namestiti pripadajočih gonilnikov, je 

potrebno ustrezen gonilnik poiskati na spletu. Običajno imajo proizvajalci tiskalnikov in 

optičnih bralnikov svoja spletna mesta. Na njih lahko najdemo ustrezno napravo in 

razpoložljive gonilnike za prenos. 

Pred prenosom gonilnika bo morda potrebno ločiti med gonilniki za 32-bitne in 64-bitne 

operacijske sisteme. Postopek, kako preveriti, katero različico operacijskega sistema imamo 

nameščeno na napravi, je opisan v poglavju 7.2.4.1. Po prenosu datoteko poiščemo v napravi 

in jo zaženemo kot skrbnik (na datoteko kliknemo z desnim miškinim gumbom in nato v 

priročnem meniju izberemo možnost Zaženi kot skrbnik). Za tem dosledno sledimo 

navodilom za namestitev. 

Za nekatere starejše tiskalnike in optične bralnike pa žal ni na voljo ustreznih gonilnikov za 

Windows 10. V takšnem primeru sledimo navodilom v sledečem poglavju (4.7.1.2). 

 

4.7.1.2 Dodajanje navideznih tiskalniških vrat 

Če se ob priključitvi tiskalnika ali optičnega bralnika na napravo ustrezni gonilniki niso uspeli 

namestiti, bomo napravo poskusili usposobiti s sistemskim čarovnikom. Pri tem bomo uporabili 

»trik«: ustvarili bomo navidezna tiskalniška vrata. Najprej odpremo Nadzorno ploščo 

(z desnim miškinim gumbom kliknemo na gumb začetnega menija in vnos izberemo v seznamu 

priročnega menija). Nato v oknu izberemo možnost 

Naprave in tiskalniki, kot kaže sosednja slika. 

 

 
Možnost »Naprave in tiskalniki« lahko 

najdemo, če najprej prilagodimo pogled 

nadzorne plošče v desnem zgornjem delu 

okna: za prikaz izberemo pogled malih ali 

velikih ikon (kot prikazuje sosednja slika). 
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Nato je včasih potrebno počakati nekaj trenutkov, da se analizirajo in prikažejo vse naprave, ki 

jih je zaznal sistem. Za tem v levem zgornjem delu okna izberemo gumb Dodaj tiskalnik, kot 

prikazuje sledeča slika. 

 

 

Prikaže se novo okno. Po nekaj trenutkih bo čarovnik prikazal vse razpoložljive tiskalnike, 

optične bralnike in ostale sorodne naprave. V našem primeru čarovnik ni našel tiskalnika - kljub 

temu, da je tiskalnik fizično priklopljen na napravo. Uporabljamo namreč star model tiskalnika. 

Zato v tem primeru izberemo možnost Želenega tiskalnika ni na seznamu: 
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V kolikor pa bi bil ustrezen tiskalnik oz. optični bralnik prikazan v polju okna, bi ga označili in 

nato izbrali gumb »Naprej« (kot denimo prikazuje sledeča slika). Običajno se tiskalnik ali optični 

bralnik prikaže v primeru, kadar ga dodajamo iz lokalnega omrežja ali s skupne rabe. Če pa se 

pri dodajanju tiskalnika iz omenjenega polja pojavi napaka (npr. če s tiskalnikom v naslednjem 

koraku ne bo mogoče vzpostaviti povezave), potem v oknu izberemo možnost »Želenega 

tiskalnika ni na seznamu«. Nato sledimo nadaljnjim korakom v tem poglavju. 

 

 

V naslednjem koraku imamo več možnosti: 

 Če uporabljamo tiskalnik ali optični bralnik, ki je na našo napravo fizično povezan,11 v oknu 

izberemo možnost »Dodajte lokalni ali omrežni tiskalnik z ročnimi nastavitvami«. 

 Če uporabljamo tiskalnik ali optični bralnik z brezžično povezavo (npr. Bluetooth ali Wi-Fi), 

v oknu izberemo možnost »Dodajte tiskalnik Bluetooth, brezžični tiskalnik ali tiskalnik, ki ga 

je mogoče odkriti v omrežju«. 

 Če imamo tiskalnik ali optični bralnik v skupni rabi, označimo pripadajoče polje »Izberite 

tiskalnik v skupni rabi po imenu« in nato preko gumba »Prebrskaj …« poiščemo ustrezen 

tiskalnik. 

 Če pa uporabljamo tiskalnik ali optični bralnik, do katerega lahko dostopamo preko 

spletnega omrežja, izberemo možnost »Dodajte tiskalnik z naslovom TCP/IP ali imenom 

gostitelja«. 

                                                
11 Fizična oz. žična povezava pri novejših perifernih napravah običajno zajema USB vrata (angl. Universal 

Serial Bus port) z USB priključkom. Pri starejših perifernih napravah pa žično povezavo predstavljajo 

denimo vzporedna tiskalniška vrata (angl. parallel port) z DB-25 priključkom ali paralelna vrata s 

COM priključkom. 
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V našem primeru je tiskalnik fizično (žično) povezan na našo napravo. Zato smo izbrali smo 

ustrezno možnost, kot prikazuje sledeča slika. Nato izberemo gumb Naprej. 

 

 

V naslednjem koraku izberemo možnost Uporabi obstoječa vrata (kot kaže sledeča slika). 
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S pripadajočega polja izberemo 

priključek, preko katerega je 

tiskalnik povezan na našo napravo. 

V našem primeru je tiskalnik 

denimo povezan preko vrat 

USB001, zato smo v pripadajočem 

seznamu izbrali to možnost (kot 

prikazuje sosednja slika). 

Nato v oknu izberemo gumb 

Naprej. 

 

 

V naslednjem koraku z levega seznama izberemo znamko tiskalnika oz. optičnega bralnika. V 

desnem seznamu nato izberemo še model tiskalnika. V našem primeru uporabljamo tiskalnik 

»Lexmark E232«. Zato smo izbrali pripadajoč Lexmark-ov gonilnik, kot prikazuje sledeča slika. 

Nato izberemo gumb Naprej. 

 

V kolikor našega tiskalnika oz. optičnega bralnika nismo našli na seznamu, ta postopek 

verjetno ne bo najbolj primeren. V takšnem primeru velja preizkusiti še tretjo pot namestitve, 

ki je opisana v naslednjem poglavju (4.7.1.3). 
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V naslednjem koraku izberemo možnost Zamenjaj trenutni gonilnik in nato še gumb Naprej: 

 

 

Na koncu nam preostane še poljubno poimenovanje tiskalnika oz. optične naprave. V našem 

primeru smo pustili privzeto ime (kot prikazuje sledeča slika). Nato izberemo gumb Naprej. 
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Na koncu potrdimo ustvarjanje novih tiskalniških vrat. Za tem se bo med zaznanimi napravami 

v oknu Nadzorne plošče prikazal ustvarjen navidezni tiskalnik ali optični bralnik (v našem 

primeru »Lexmark E232 (MS)«), kot prikazuje leva ikona na naslednji sliki. 

 

 

Če (kljub morebitnim različnim nazivom) nismo prepričani, kateri tiskalnik je pravkar dodan 

(navidezen) in torej pripravljen za delo, lahko to v nekaterih primerih ugotovimo s preprostim 

trikom. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na vsakega izmed obeh tiskalnikov. Tiskalnik, pri 

katerem imamo v priročnem meniju na voljo dodatne nastavitve tiskanja, je ustrezen. To je 

razvidno tudi na sledeči sliki. 
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V našem primeru je ustrezen tiskalnik (ki smo ga pravkar dodali) viden na levi strani. Po želji ga 

lahko nastavimo tudi kot privzet tiskalnik: to pomeni, da bo ob vsakokratnem tiskanju (v okviru 

različnih pisarniških in multimedijskih programov) vedno prikazan kot preferenčna (prva) izbira. 

To naredimo tako, da v priročnem meniju izberemo možnost Nastavi kot privzeti tiskalnik 

(kot prikazuje sledeča slika). 

 

 

Sedaj zapremo okno nadzorne plošče. 
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4.7.1.3 Namestitev sorodnega gonilnika v združljivostnem načinu 

Ta postopek je zadnji, ki se ga lotimo zgolj v primeru, če alternativna postopka iz prejšnjih dveh 

poglavij nista uspela. V sledečem postopku bomo poskusili napravo usposobiti z namestitvijo 

čim bolj sorodnega gonilnika za naš model tiskalnika oz. optičnega bralnika. 

Najprej na spletu poiščemo s čim novejšim gonilnikom za naš tiskalnik oz. optični bralnik. 

Običajno so najprimernejše uradne spletne strani pripadajočih proizvajalcev periferne strojne 

opreme. Pri tem naj bo različica gonilnika enaka kot operacijski sistem (32-bitna oz. 64-bitna). 

V tem poglavju sklepamo, da gonilnikov za Windows 10 ni. Zato poskusimo s spletno 

poizvedbo gonilnika za sistem Windows 8 oz. 8.1. Če tudi ta ne obstaja, poskusimo z iskanjem 

takšnega za Windows 7, sicer pa za Windows Visto. Če tudi za slednjega ne najdemo primeren 

(uraden) gonilnik, ga prenesemo za Windows XP ali za katero izmed starejših različic Windows. 

Po prenosu poiščemo datoteko gonilnika v naši napravi. Nato na njo kliknemo z desnim 

miškinim gumbom in v priročnem meniju izberemo Lastnosti. Prikaže se novo okno, v katerem 

izberemo zavihek Združljivost. Nato v spodnjem delu okna izberemo gumb 

Spremeni nastavitve za vse uporabnike, kot kaže sledeča slika. 
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Prikaže se novo okno. V razdelku »Združljivostni način« obkljukamo možnost Zaženi ta 

program v združljivostnem načinu za:. Nato neposredno pod to možnostjo (v seznamu polja) 

izberemo tisto različico operacijskega sistema, za katerega je prenesen gonilnik dejansko 

(uradno) namenjen. V našem primeru je najnovejši gonilnik, ki smo ga lahko pridobili za 

tiskalnik, namenjen sistemu Windows Vista. Zato smo določili ta operacijski sistem in izbiro 

potrdili z V redu, kot kaže sledeča slika. 

 

Za tem s ponovnim izborom gumba V redu zapremo še osnovno okno z lastnostmi. 
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V kolikor gumba »Spremeni nastavitve za vse uporabnike« ne vidimo v oknu z 

lastnostmi, lahko kar v zgornjem delu okna (razdelek »Združljivostni način«) 

obkljukamo polje Zaženi ta program v združljivostnem načinu za:. Nato izberemo 

tisto različico sistema Windows, za katero je prenesen gonilnik uradno podprt 

(v našem primeru smo izbrali Windows Visto, kot prikazuje sledeča slika). Za tem 

opravljene spremembe v oknu potrdimo z izborom gumba V redu. 

 

 

Nato sledi namestitev gonilnikov. V nekaterih primerih je potrebno pred pričetkom namestitve 

začasno izklopiti protivirusni program. Na to nas običajno opomni kar namestitveni program 

pred pričetkom namestitve. To je včasih potrebno narediti zato, ker se v nasprotnem primeru 

gonilniki ne bodo ustrezno namestili. Nekateri protivirusni programi lahko namreč namestitev 

nepoznanih gonilnikov samodejno blokirajo. 

V našem primeru je namestitveni program priporočil izklop protivirusnega programa. Če 

uporabljamo Windows Defender, ta protivirusni program začasno izklopimo na sledeč način: 

Odpremo Nastavitve (uporabimo denimo bližnjični tipki Win in I)    Posodobitev in varnost  

  Windows Defender (izberemo s seznama v levem delu okna) 

Nato v osrednjem delu okna v razdelku »Sprotna zaščita« zgolj za čas namestitve gonilnikov 

izklopimo protivirusno zaščito, kot prikazuje sledeča slika. 
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Nato lahko pričnemo z namestitvijo gonilnika za naš tiskalnik oz. optični bralnik. V napravi 

ponovno poiščemo preneseno datoteko gonilnika, na 

njo kliknemo z desnim miškinim gumbom in v 

priročnem meniju izberemo možnost 

Zaženi kot skrbnik (kot prikazuje sosednja slika). 

Nato sledimo navodilom za namestitev gonilnika. V kolikor bo namestitveni program zahteval 

ponovni zagon naprave, opravimo še ta korak. Če pa ponovni zagon ni zahtevan, takoj po 

koncu namestitve protivirusni program ponovno vklopimo: 

Odpremo Nastavitve (uporabimo denimo bližnjični tipki Win in I)    Posodobitev in varnost  

  Windows Defender (izberemo s seznama v levem delu okna). 

Nato v osrednjem delu okna v razdelku »Sprotna zaščita« za zagotovitev varnosti sistema 

takoj ponovno vklopimo protivirusno zaščito, kot prikazuje sledeča slika. Za tem 

okno z nastavitvami 

zapremo. 

 

 

 

 

Morda bo sedaj tiskalnik oz. optični bralnik vendarle začel ustrezno delovati. V nasprotnem 

primeru pa na spletu poskusimo poiskati dodatne informacije za dotičen model periferne 

naprave. V večini primerov je namreč z različnimi triki možno usposobiti velik del perifernih 

naprav, starih tudi več kot desetletje. 

 

4.7.2 Tiskanje 

Tiskanje je povsem preprosto. Pri večini pisarniških in multimedijskih programov v levem 

zgornjem delu okna izberemo gumb ali zavihek Datoteka. Nekateri programi imajo lahko 

namesto tega kar ikono (npr. okrogel gumb  v okviru starejše različice pisarniškega paketa 

Microsoft Office 2007). Nato je v pripadajočem seznamu ali spustnem meniju običajno že 

možno izbrati možnost Natisni. Za tem nam preostane še izbor ustreznega tiskalnika in 

prilagoditev podrobnejših nastavitev tiskanja. 

 
Za koriščenje dodatnih možnosti tiskanja in optičnega branja lahko namestimo tudi 

katero izmed univerzalnih (UWP) aplikacij iz Trgovine Windows. Za uporabo nekaterih 

funkcionalnosti tiskalnikov in optičnih bralnikov pa je včasih potrebno uporabljati 

izključno namensko programsko opremo, ki je priložena tem napravam. Mnogokrat 

se tovrstna programska oprema namesti skupaj z gonilnikom za posamezno napravo. 
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4.8 Brskanje po spletu z Microsoft Edge 

Windows 10 ima prednameščena dva brskalnika: Microsoft Edge in Microsoft Internet Explorer 

11. Slednji je namenjen le še podpori starejšim spletnim standardom, zato služi zgolj kot 

»rezerva«. Brskalnika Internet Explorer ne bomo podrobneje obravnavali, saj ni več primaren 

brskalnik. 

Brskalnik Microsoft Edge (krajše: Edge) pa je popolnoma nov brskalnik, ki ga je Microsoft razvil 

za več operacijskih sistemov. Gre za prvi brskalnik, ki deluje kot nekakšna UWP aplikacija. Zato 

je brskanje po spletu z njim zelo tekoče in hitro. V Trgovini Windows sicer ni na voljo, saj je že 

prednameščen na Windows 10, Windows 10 Mobile in Xbox One. V prihodnje bo na voljo tudi 

na Windows Server 2016. Edge trenutno omogoča več dodatnih funkcionalnosti, kot so: 

 pregledovanje PDF datotek v brskalniku z vgrajenim PDF bralnikom, 

 izdelovanje spletnih opomb in njihovo shranjevanje na OneDrive ali deljenje z drugimi, 

 pogled za branje za preglednejše pregledovanje in shranjevanje spletnih vsebin, 

 predogled zavihkov, 

 ustvarjanje priljubljenih in bralnega seznama z možnostjo sinhronizacije med vsemi 

napravami z nameščenim Windows 10, 

 podpora sodobnemu spletnemu standardu HTML5, ORTC in vtičniku Adobe Flash Player, 

 možnost blokade pojavnih oken in zaščite pred zlonamernimi spletnimi mesti, 

 sposobnost integracije z digitalno pomočnico Cortana za glasovni nadzor in prilagajanje 

informacij na podlagi preteklih iskanj; velja za sisteme, na katerih je Cortana omogočena 

(v teh uporabniških navodilih je ne bomo obravnavali, saj Cortana ni na voljo v slovenščini). 
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Brskalnik Edge vklopimo preko začetnega menija (ključna beseda: edge) ali preko gumba v 

opravilni vrstici:  

S privzetimi nastavitvami pa lahko kar v začetni meni 

neposredno vpišemo spletni naslov želene strani. 

S tem bomo odprli brskalnik, ki je v Windows 10 

privzeto nastavljen na Edge. V našem primeru smo 

brskalnik Edge odprli z obiskom spletne strani 

bing.com (kot je razvidno na desni sliki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1 Uporabniški vmesnik 

Ko odpremo okno brskalnika, vidimo minimalističen in preprost vmesnik. Brskalnik z odprto 

začetno stranjo ima naslednjo sestavo: 
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4.8.2 Iskanje 

4.8.2.1 Iskanje po spletu 

Za iskanje vpišemo želen iskalni niz v iskalno polje oz. v naslovno vrstico: 

 

 

 Če vpišemo ključno besedo in potrdimo, bo poizvedbo izvršil izbran spletni iskalnik 

(privzeto: Bing). V kolikor se ključna beseda ujema z vnosom iz zgodovine, priljubljenih, z 

bralnega seznama ali s priljubljenih, se bo sproti prikazal seznam s predlogi. 

 Če vpišemo spletni naslov oz. domensko ime in potrdimo, se bo odprla pripadajoča spletna 

stran. Na ta način se večkrat izognemo vmesnemu koraku za odpiranje spletnega iskalnika: 

 

 

V kolikor je iskana spletna stran prikazana med priljubljenimi spletnimi 

mesti že na začetni strani, kliknemo na želeno ploščico. 

Nekatere ploščice pa ne služijo zgolj kot bližnjice za spletne strani, 

temveč lahko preko njih prenesemo 

pripadajočo aplikacijo oz. jo odpremo. V našem 

primeru je na napravi že nameščena aplikacija Wikipedia, ki jo lahko 

odpremo kar z brskalnika s klikom na povezavo »Odpri program« na 

istoimenski ploščici (kot je prikazano na levi sliki). 

 
Začetna stran se privzeto pojavi ob zagonu brskalnika in ob odpiranju novega zavihka. 

Iskalno polje je vidno le na začetnem zaslonu in ima enako funkcijo kot naslovna (URL) 

vrstica. 

Naslovna vrstica na začetnem zaslonu je prazna, ob nadaljnjem brskanju pa so v njej 

razvidni: spletni naslov (URL) ter gumba Pogled za branje in  

Dodaj med priljubljene in na bralni seznam. 
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4.8.2.2 Iskanje na posamezni strani 

V kolikor želimo niz znakov ali besed poiskati na neki 

spletni strani, moramo najprej odpreti iskalno orodje: 

izberemo bližnjični tipki Ctrl in F ali pa izberemo 

gumb Več v orodni vrstici in nato možnost 

Poišči na strani. 

 

 

 

 

 

Nato se pojavi vrstica za iskanje, kamor lahko vnesemo iskalni niz, kot prikazuje spodnja slika: 

 

Za tem, ko vpišemo iskalni niz, se na strani vsi zadetki obarvajo rumeno. V vrstici za iskanje 

lahko vidimo število najdenih zadetkov. V našem primeru se z iskalnim nizom ujemajo 4 besede: 
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Med najdenimi rezultati se pomikamo s smernima puščicama v vrstici z iskanje: . 

 

Za podrobnejše nastavitve iskanja izberemo Možnosti. 

Vklopimo lahko ujemanje s celimi besedami (tj. striktno 

ujemanje iskalnega niza z najdenimi rezultati v vsebini) in 

razlikovanje velikih in malih črk pri iskanju. 

 

Vrstico za iskanje zapremo z gumbom  na desni strani, kot kaže desna slika. 

 

 

 

4.8.3 Navigiranje 

4.8.3.1 Gumbi za krmarjenje 

Za pomikanje med že obiskanimi spletnimi stranmi uporabimo gumba za krmarjenje Nazaj in 

Naprej: . Za osvežitev (ponovno naložitev) spletne strani, na kateri se trenutno 

nahajamo, izberemo gumb Osveži: . 

Z gumbom Domov se vrnemo na domačo stran: . Ta je privzeto nastavljena na začetno 

stran. Vklop gumba Domov, nastavitev domače strani, prilagoditev začetne strani in ostale 

nastavitve so opisane v poglavju 4.8.10. 

 

4.8.3.2 Delo z zavihki 

Edge omogoča brskanje z zavihki. Ti nam omogočajo, da imamo odprtih več strani hkrati 

znotraj enega okna. Posledično lahko med posameznimi spletnimi stranmi preprosto in hitro 

preklapljamo. Brskalnik ima vedno odprt vsaj en zavihek. Nov zavihek odpremo z bližnjičnima 

tipkama Ctrl in T ali s klikom na gumb Nov zavihek ( ) v vrstici z zavihki, kot kaže sledeča 

slika. 
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Kadar imamo odprtih več 

zavihkov, je aktiven 

zavihek obarvan s 

svetlejšo barvo. Ostali 

zavihki so potemnjeni. Če 

se s kazalcem pomaknemo 

na katerega izmed teh 

zavihkov »v ozadju«, se 

prikaže njegov predogled. 

To je uporabno denimo pri 

iskanju nekega zavihka pri več odprtih zavihkih, saj nam za prikaz njegove vsebine ni treba s 

klikanjem preverjati vsakega posebej. 

 

Kadar imamo odprtih 

več zavihkov, jih lahko 

tudi prerazporejamo. Z miško primemo za izbran zavihek in ga premikamo levo ali desno 

stran. Ob tem moramo paziti, da posamezen zavihek premikamo ob zgornjem robu okna oz. 

po vrstici z zavihki. V kolikor pa zavihek potegnemo navzdol (v osrednje območje - pod vrstico 

z zavihki), se bo ta zavihek odprl v novem oknu brskalnika. 

Zavihek zapremo s klikom na ikono Zapri: . V kolikor imamo 

odprt samo en zavihek, se ob njegovem zaprtju zapre tudi celotno okno brskalnika. 
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4.8.4 Priljubljene, bralni seznam, zgodovina, prenosi 

4.8.4.1 Priljubljene 

Edge omogoča shranjevanje posameznih spletnih 

strani med priljubljene in v bralni seznam. 

Priljubljene so zaznamki, ki jih shranimo v brskalnik. 

Spletno stran shranimo med priljubljene, kadar 

predvidevamo, da bomo do nje večkrat dostopali 

tudi v prihodnje. Bralni seznam je sicer podoben 

seznamu priljubljenih, vendar pa vsaka shranjena 

stran vključuje tudi sličico. Bralni seznam je torej 

nekakšen začasni seznam, ki deluje kot pregleden 

opomnik za kasnejše pregledovanje shranjenih 

spletnih strani. 

 

 

 

 

 

Za dodajanje spletne strani med priljubljene ali na bralni seznam pritisnemo bližnjični tipki 

Ctrl in D. Alternativna pot: kliknemo ikono »zvezdice« oz. Dodaj med priljubljene ali na bralni 

seznam v orodni vrstici. Nato v podoknu izberemo ikono Priljubljene ali Bralni seznam. 

Nazadnje uredimo ime vnosa in kliknemo gumb Dodaj (kot je vidno na zgornji sliki). Za urejanje 

ali brisanje vnosa ponovno kliknemo na zvezdico, opravimo in shranimo spremembe. 

 

 
Zatem, ko smo neko spletno stran shranili med priljubljene, bo ikona »zvezdice« 

obarvana rumeno: . Ko bomo shranjeno spletno stran zapustili, bo rumena barva 

samodejno izginila. Na podlagi te indikacije bomo v prihodnje lahko vedeli, ali je neka 

stran, ki jo imamo tistem trenutku odprto, že bila dodana med priljubljene. Omenjena 

ikona se sicer pri dodajanju spletnih strani na bralni seznam ne obarva rumeno. 
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Za pregledovanje priljubljenih 

spletnih strani izberemo bližnjični 

tipki Ctrl in I. Alternativno lahko 

izberemo tudi gumb Središče 

v orodni vrstici, nato pa v podoknu 

še prvo ikono z leve: Priljubljene 

(v obliki zvezdice). 

 

 

 

 

 

 

Nato lahko priljubljene spletne strani z desnim klikom urejamo ali pa ročno dodajamo nove 

elemente. Dodajati je možno tudi nove mape, s čimer si večje število priljubljenih lahko 

ustrezno strukturiramo. Priljubljene elemente razvrščamo v mape ali premikamo po seznamu 

preprosto tako, da izbran element z miško primemo in povlečemo na želeno mesto. 

 

 
Če želimo, da je podokno Središče vseskozi prikazano, izberemo ikono 

Pripni to podokno: . V tem podoknu je namreč možno dostopati tudi do bralnega 

seznama, zgodovine in prenosov. 

 

Na tem mestu lahko vklopimo tudi vrstico s priljubljenimi. Vse spletne strani, ki bodo shranjene 

v istoimensko mapo priljubljenih (»Vrstica s priljubljenimi«), bodo prikazane v omenjeni vrstici. 

Na ta način bodo te shranjene strani vseskozi vidne in hitro dostopne. Za prikaz vrstice s 

priljubljenimi izberemo možnost  in nato vklopimo njen prikaz. Vrstica s 

priljubljenimi bo prikazana neposredno pod naslovno vrstico. 
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Priljubljene strani lahko uvozimo tudi iz brskalnika 

Internet Explorer. V tem primeru v nastavitvah 

brskalnika Edge (v razdelku »Uvozite priljubljene«) 

kliknemo na gumb Uvozi (razvidno na desni sliki). 

To lahko v brskalniku Edge storimo tudi preko 

povezave Uvozite svoje priljubljene v vrstici s 

priljubljenimi, če tam še nimamo dodane nobene 

strani (razvidno na spodnji sliki). 

 

 
 

Za tem se bodo vse priljubljene samodejno 

prenesle v brskalnik: 

 

 

 

 

Kadar spletno stran želimo ročno dodati v 

vrstico s priljubljenimi, izberemo ustrezno 

mesto za shranjevanje (razvidno na desni 

sliki). 
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4.8.4.2 Bralni seznam 

Za pregledovanje bralnega seznama v 

podoknu Središča izberemo drugi gumb: 

Bralni seznam. 

S klikom na element odpremo spletno 

stran. Posamezen vnos pa odstranimo z 

desnim miškinim gumbom (možnost 

Izbriši). Enak način sicer velja tudi za 

priljubljene strani. 

Seznam priljubljenih in bralni seznam je 

možno tudi sinhronizirati, če uporabljamo 

Microsoftov prijavni račun. Nastavitve 

sinhronizacije teh vsebin so opisane 

v poglavju 4.8.10.7. 

 

 

4.8.4.3 Zgodovina 

Zgodovina prikazuje seznam vseh 

spletnih strani, ki smo jih obiskali v 

preteklosti. Zgodovino prikažemo s 

pomočjo bližnjičnih tipk Ctrl in H. 

Alternativna pot je klik na gumb Središče 

v orodni vrstic in nato tretji gumb z leve: 

Zgodovina. Za tem s seznama na desni 

strani izberemo (odpremo) želeno stran, 

ki smo jo odprli zadnjo uro, zadnji dan, 

predhodni dan, predhodni teden itd. 

 

 

 

 

Če želimo izbrisati posamezen vnos ali skupino vnosov z zgodovine, kliknemo na gumb Izbriši 

( ) v pripadajoči vrstici. Za izbris vseh elementov z zgodovine pa izberemo gumb 

, ki se nahaja neposredno nad seznamom. 
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4.8.4.4 Prenosi 

Prenosi prikazujejo vse prenesene datoteke, ki smo jih v preteklosti prenesli preko brskalnika. 

Kadar datoteko prenašamo s spleta, se ob spodnjem robu brskalnika pojavi podokno: v levem 

delu vidimo napredek prenosa in preostanek časa do konca procesa. V njem je možno preko 

gumbov na desni strani prenos tudi začasno zaustaviti ali preklicati: 

 

 

Po končanem prenosu imamo več možnosti: 

 preneseno datoteko takoj zaženemo (gumb Zaženi), 

 odpremo mapo, v kateri se nahaja prenesena datoteka (gumb Odpri mapo), 

 v brskalniku odpremo podokno s prenosi (gumb Ogled prenosov). 

 

 

Podokno s prenosi sicer odpremo z 

bližnjičnima tipkama Ctrl in J. 

Alternativna pot je preko gumba 

Središče v orodni vrstici. Nato 

imamo v tem podoknu možnost 

zagona prenesenih datotek, 

odpiranja mape s prenesenimi 

datotekami in brisanja datotek s 

seznama prenosov. 
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4.8.5 Spletne opombe 

Edge omogoča ustvarjanje spletnih opomb. To pomeni, da lahko katerikoli spletno stran 

poljubno označujemo, izrezujemo, dodajamo opombe oz. jih brišemo, in na koncu shranimo v 

obliki slike ali delimo z drugimi. 

Ko se nahajamo na strani, ki jo želimo urediti, v orodni vrstici 

kliknemo na gumb Ustvari spletno opombo (razviden na 

desni sliki). 

 

Nato se namesto naslovne vrstice, vseh gumbov in vrstice s 

priljubljenimi pojavi orodna vrstica z gumbi za urejanje 

spletne strani. Na levi strani vidimo sledeče gumbe: 

 Pero za risanje (npr. podčrtovanje, prečrtavanje ali obkroževanje vsebine), 

 Označevalnik za označevanje vsebine, 

 Radirka za brisanje že ustvarjenih spletnih opomb, 

 Dodaj natipkano opombo za ustvarjanje lastnih opomb na strani, 

 Izreži za izrezovanje dela spletne strani v obliki slikovne datoteke. 

 

Na desni strani orodne vrstice pa vidimo gumbe: 

 Shrani spletno opombo za shranjevanje opravljenih sprememb, 

 Deli spletno opombo z drugimi za pošiljanje strani prek izbrane aplikacije, 

 Izhod za preklic urejanja spletne strani (brez shranjevanja). 
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Ko smo z urejanjem zaključili, lahko opravljene spletne opombe shranimo v aplikacijo OneNote 

(kot zapisek), med Priljubljene ali na Bralni seznam: 

 

 

V kolikor bomo spletne opombe shranili med priljubljene ali v bralni seznam, bomo ob 

naslednjem odpiranju lahko opombe skrili oz. odprli izvorno (originalno) spletno stran: 
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Gumb Izreži ( ) omogoča, da z miško označimo in shranimo le del vidne strani. Označen del 

bo osvetljen. Za tem, ko spustimo miško, se bo označeno polje samodejno shranilo v odložišče: 

sliko lahko takrat prilepimo na želeno mesto (npr. v Slikar, e-poštno sporočilo itd.). V kolikor 

nismo zadovoljni z zajetim delom oz. bi radi ponovno izrezali del zaslona, postopek 

označevanja (s potegom miške) preprosto ponovimo. V odložišče bo vedno shranjen le zadnji 

zajet izrez. S tipko Escape pa orodje za izrezovanje prekličemo. 

 

 

Če želimo spletno opombo deliti z drugimi, jo 

shraniti v spletno hrambo ali poslati po e-pošti, 

izberemo gumb: . 

Na desni strani zaslona se pojavi podokno 

(Skupna raba), v katerem izberemo, na kakšen 

način želimo deliti spletno opombo. 

Za preklic urejanja ali deljenja spletnih opomb 

pritisnemo tipko Escape. Z večkratnim pritiskom 

zapremo tudi orodno vrstico za urejanje spletnih 

opomb, pri čemer se morebitne spremembe ne 

shranijo. 
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4.8.6 Deljenje, tiskanje, shranjevanje in pripenjanje strani 

4.8.6.1 Deljenje 

Brskalnik Edge ne omogoča zgolj deljenje spletnih opomb, 

temveč tudi deljenje izvirnih spletnih strani. V tem primeru 

izberemo zelo podoben gumb v orodni vrstici brskalnika: 

Deli spletno opombo z drugimi. Nato se bo ob desnem robu 

zaslona prikazalo podokno za skupno rabo. Na enak način kot pri deljenju spletnih opomb nato 

izberemo pot, po kateri bi radi delili spletno stran. 

 

4.8.6.2 Tiskanje in shranjevanje 

Če želimo določeno spletno stran natisniti, to lahko storimo na več načinov: 

 z bližnjičnima tipkama Ctrl in P, 

 z desnim miškinim gumbom kliknemo na prazno polje izbrane spletne strani in v priročnem 

meniju izberemo Natisni, 

 kliknemo na gumb Več v orodni vrstici ( ) in s priročnega menija izberemo Natisni. 

Pojavi se novo okno z nastavitvami za tiskanje, kjer nastavimo tip tiskalnika, usmerjenost strani 

(pokončno ali ležeče), število strani, velikost robov, prikaz glave in noge. 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

142 

 

 

S klikom na gumb  izbiramo še kakovost in velikost papirja (npr. A3, A4, A5) in 

nastavitev barv (barvito ali enobarvno). 

 

Windows 10 ima vgrajen tudi pretvornik spletnih strani v dokumente z obliko PDF. V oknu za 

tiskanje (v polju »Tiskalnik«) izberemo Microsoft Print to PDF. Po kliku na gumb Natisni v 

pojavnem oknu izberemo želeno mesto in ime datoteke. Po potrditvi se bo ustvaril in shranil 

PDF dokument. 

 

 
Microsoftov pretvornik v PDF dokumente je možno koristiti tudi preko drugih 

programov. Možno ga je uporabiti tudi za »tiskanje« slik ali dokumentov v 

urejevalnikih besedil. Postopek je zelo podoben: sprva izberemo možnost za tiskanje 

datoteke, nato pa vrsto tiskalnika spremenimo v Microsoft Print to PDF. 
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4.8.6.3 Pripenjanje 

Edge poleg tiskanja in shranjevanja spletnih strani v obliki PDF datotek omogoča tudi 

pripenjanje spletnih strani v začetni meni. V bistvu gre za nekakšne priljubljene (bližnjice do 

spletnih strani), ki se nahajajo neposredno v začetnem meniju. Postopek je sledeč: najprej v 

brskalniku odpremo spletno stran, ki jo želimo pripeti. Nato preko gumba Več ( ) v orodni 

vrstici iz priročnega menija izberemo možnost Pripni to stran v začetni meni. Pojavi se 

obvestilno okno za pripenjanje nove ploščice, v katerem izberemo gumb Da. 

 

 

Nato lahko na desni strani začetnega menija (na dnu začetnega zaslona) vidimo ustvarjeno 

ploščico: 
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4.8.7 Bralni pogled 

Pogled za branje olajšuje branje spletnih prispevkov. Na popularnih spletnih mestih se poleg 

spletnih člankov nahajajo tudi številne spletne pasice z oglasnimi in informativnimi vsebinami. 

Če želimo osnovno vsebino brati brez 

motečih elementov, počakamo da se stran 

naloži in nato kliknemo gumb 

Pogled za branje v orodni vrstici. Vklopimo 

ga lahko tudi s tremi bližnjičnimi tipkami: Ctrl, Shift in R. Nato bo celotna vsebina prikazana 

pregledno (z večjo in preglednejšo pisavo) in v osrednjem delu okna. 

 

Za izklop bralnega pogleda ponovno kliknemo na gumb Pogled za branje ( ) ali pa 

izberemo bližnjične tipke Ctrl, Shift in R. 

Možno je prilagajati tudi slog in velikost pisave v bralnem pogledu, kar je opisano v poglavju 

4.8.10.6. 
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4.8.8 Pregledovanje PDF datotek 

Privzeti pregledovalnik PDF datotek v Windows 10 je kar brskalnik Edge. Omenjen brskalnik se 

torej privzeto uporablja tako pri spletnem pregledovanju PDF datotek, kot tudi pri odpiranju 

PDF datotek v sami napravi. V obeh primerih je uporabniški vmesnik enak: 

 

 

Pod naslovno vrstico (oz. pod vrstico s priljubljenimi) se prikažejo gumbi PDF pregledovalnika. 

Na levi strani vidimo številko trenutne strani in število vseh strani v PDF 

dokumentu. Če kliknemo v polje s trenutno stranjo, lahko vtipkamo želeno 

stran in s potrditvijo (tipka Enter) se nemudoma pomaknemo na želeno stran. 

Na desni strani vidimo naslednje gumbe: 
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Ena izmed pomembnih prednosti uporabe brskalnika za pregledovanje PDF datotek je 

v tem, da lahko imamo odprtih več zavihkov hkrati. S tem se na hiter in preprost način 

(znotraj enega okna) pomikamo med več različnimi PDF datotekami in tudi 

»običajnimi« spletnimi stranmi. V kolikor imamo PDF datoteko shranjeno na napravi, v 

naslovni vrstici vidimo pot te datoteke (namesto spletnega naslova): 

 

 

4.8.9 Zasebno brskanje 

V kolikor želimo brskati anonimno (tj. brez puščanja »sledi« na napravi), vklopimo zasebno 

brskanje. To je uporabno predvsem pri brskanju na napravah, ki si jih ne lastimo (npr. na javnih 

napravah - npr. v knjižnici, pri začasni uporabi naprav svojih prijateljev ali znancev ...). 

V brskalniku Edge vklopimo 

zasebno brskanje z bližnjičnimi 

tipkami Ctrl, Shift in P. Alternativno 

lahko zasebno brskanje vklopimo 

preko gumba Več v orodni vrstici, 

kjer v seznamu izberemo možnost 

Novo okno InPrivate. 

 

 

Nato se odpre novo okno, v katerem lahko vidimo tudi obvestilo o zasebnem brskanju: 

 

V zgornjem levem kotu bomo vseskozi videli indikator, na podlagi katerega lahko preprosto 

ločimo med običajnimi okni in zasebnimi okni brskalnika: . 
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Po končanem brskanju okno InPrivate zapremo. Pri tem se vse sledi brskanja z naprave 

samodejno odstranijo. 

 

4.8.10 Nastavitve 

Nastavitve odpremo preko gumba Več (v priročnem meniju izberemo možnost Nastavitve): 

 

Nato lahko v podoknu nastavitev ob desnem robu okna prilagajamo uporabniški vmesnik, 

začetno stran, privzet iskalnik itd. To bomo opisali v sledečih poglavjih. 

  

 
InPrivate (zasebno) brskanje ne omogoča shranjevanja gesel. Zato se lahko v 

zasebnem oknu brez skrbi prijavimo tudi v različne spletne storitve. Po končanem 

brskanju se bo vsaka prijava samodejno izbrisala. Paziti moramo le, da okna InPrivate 

po koncu uporabe (po končanem brskanju) ne pustimo odprtega. 
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4.8.10.1 Izbira teme 

Pri vrhu podokna z nastavitvami izbiramo med svetlo in temno temo: 

 

 

4.8.10.2 Prilagajanje začetne strani 

V podoknu nastavitev določimo, kakšen izgled začetne strani in strani z novim zavihkom 

želimo: 

- prazna stran, 

- seznam najbolj priljubljenih spletnih mest, 

- seznam najbolj priljubljenih spletnih mest in predlaganih vsebin. 

 

Prazna stran na začetni strani in na 

straneh z novim zavihkom prikazuje 

zgolj iskalno polje. Seznam najbolj 

priljubljenih spletnih mest iskalnemu 

polju doda še ploščice (bližnjice) priljubljenih spletnih mest. Seznam najbolj priljubljenih 

spletnih mest in predlaganih vsebin pa ploščicam doda še dodatne informacije v okviru polja z 

novicami (angl. news feed). 

 

Če smo za prikaz izbrali katerokoli možnost s seznamom najbolj 

priljubljenih spletnih mest, bomo lahko na straneh z novim zavihkom 

videli ploščice. Če želimo odstraniti bližnjico z določene ploščice, 

kliknemo na ikono  (desno zgoraj na posamezni ploščici). Če pa 

želimo ploščico pripeti (fiksirati na določeno mesto, brez odstranitve 

denimo ob brisanju zgodovine), pa jo pripnemo s klikom na ikono  

(levo zgoraj na ploščici). 
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Če katera izmed ploščic nima dodeljene še nobene bližnjice, je 

posivljena, na sredini pa ima znak: + (kot kaže slika na desni). Za 

dodajanje bližnjice kliknemo na ploščico. Pojavi se oblaček, v katerega 

vnesemo želen spletni naslov in pritisnemo tipko Enter oz. kliknemo na 

gumb Dodaj (angl. Add), kot kaže spodnja slika: 

 

 

V kolikor se odločimo za zadnjo možnost (tj. seznam najbolj 

priljubljenih spletnih mest in predlaganih vsebin), se bo na začetni 

strani prikazalo iskalno polje in polje z novicami. Stran z novim 

zavihkom pa bo imela prikazano iskalno polje, ploščice s 

priljubljenimi spletnimi mesti, na dnu pa še polje z novicami. 

Poleg tega seznam najbolj priljubljenih spletnih mest in predlaganih 

vsebin zahteva še nekaj dodatnih nastavitev: izbiro jezika in izbor 

vrste predlaganih vsebin. Vse to nastavimo tako, da odpremo 

začetno stran oz. nov zavihek. Na njej izberemo gumb Prilagodi 

(angl. Customize), ki se nahaja neposredno nad prikazanimi 

ploščicami priljubljenih spletnih mest oziroma pod gumbom za 

upravljanje računa. 

 

Odpre se nova stran, na kateri 

izberemo jezik (žal ni 

slovenščine, lahko pa izbiramo 

med številnimi drugimi jeziki). V 

našem primeru smo izbrali 

britansko angleščino. Pri tem 

smo izbrali vse tri vrste 

informacijskih kartic (vreme, 

šport, finance). Izmed 

priljubljenih tem (angl. favourite 

topics) v našem primeru nismo 

vklopili nobene, saj s tem nismo 

posebej izpostavili nobene 

tematike (izbira je seveda 

poljubna). Svoj izbor nastavitev 

na koncu potrdimo s klikom na 

gumb Shrani. 
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Nato lahko na začetni strani pod ploščicami vidimo polje z novicami (My news feed): 

 

Polje z novicami se prikaže ob vsakem vklopu začetne strani in ob odpiranju novega zavihka. 

Polje z novicami lahko ob odpiranju novega zavihka skrijemo, če nam zadostuje prikaz 

omenjenega polja zgolj na začetni strani. Za izklop polja na straneh z novim zavihkom odpremo 

nov zavihek in kliknemo na gumb , ki se nahaja ob desnem zgornjem robu 

polja z novicami oz. neposredno pod ploščicami priljubljenih spletnih mest. 

 

4.8.10.3 Spreminjanje začetne strani 

Začetno stran, ki se privzeto prikaže ob zagonu brskalnika, je možno spreminjati. V nastavitvah 

brskalnika lahko izbiramo med več možnostmi:  
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 Opazne razlike med možnostma »začetna stran« in »stran na novem zavihku« ni. Začetna 

stran je namreč enaka strani, ki se pojavi pri odpiranju novega zavihka. 

 Če želimo, da se ob zagonu brskalnika prikažejo vsi zavihki, ki smo jih imeli odprte, preden 

smo nazadnje zaprli brskalnik (torej pri prejšnji seji), izberemo možnost »Prejšnje strani«. 

 Za prikaz poljubne spletne strani ob odpiranju brskalnika izberemo možnost »Točno 

določena stran ali strani«. Nato neposredno pod poljem izberemo Po meri (razen če želimo, 

da se kot začetna stran odpre spletni iskalnik Bing ali portal MSN, ki predstavljata preostali 

dve možnosti v spustnem seznamu). 

 

 

Če smo izbrali »Po meri«, se nato prikaže polje za vnos spletne strani: 

 

 

Kot lahko vidimo na predhodni sliki, je en vnos (about:start) že dodan. Gre za obstoječo 

začetno stran, ki se odpre ob zagonu. V kolikor je ne želimo imeti, v pripadajoči vrstici 

izberemo gumb Zapri ( ). Nato v polje vnesemo spletni naslov in potrdimo z Enter ali 

kliknemo na gumb Dodaj ( ). V našem primeru smo dodali stran spletnega iskalnika 

Google, kot prikazuje sledeča slika: 

 

 

Če želimo, da se nam ob zagonu brskalnika odpre več zavihkov hkrati, ponovno vnesemo 

spletni naslov in potrdimo (s tipko Enter). Po ponovnem zagonu brskalnika se bodo 

samodejno prikazala vsa nastavljena spletna mesta. 
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4.8.10.4 Prilagajanje domače strani in gumba »Domov« 

Domača stran se za razliko od začetne strani ne pojavi ob 

zagonu brskalnika, temveč ob kliku na gumb Domov. Če 

želimo prilagoditi domačo stran, se v podoknu nastavitev 

pomaknemo na dno in tam izberemo gumb Prikaži 

napredne nastavitve. 

 

Prikaže se podokno naprednih 

nastavitev. Pri vrhu lahko vklopimo 

navigacijski gumb Domov in 

spreminjamo domačo stran. Gumb 

Domov je prikazan na spodnji sliki: 

 

 

 

4.8.10.5 Spreminjanje privzetega iskalnika 

Bing je privzet spletni iskalnik v brskalniku Edge. Če ga 

želimo spremeniti, odpremo podokno nastavitev, nato 

izberemo gumb Prikaži napredne nastavitve. 

 

 

V podoknu, ki se prikaže, kliknemo na gumb 

privzetega spletnega iskalnika (v našem primeru je 

to Bing). 
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Odpre se seznam vseh spletnih iskalnikov. 

Kliknemo na želen iskalnik in nato izberemo 

še gumb Nastavi za privzeto na dnu 

podokna. V našem primeru smo izbrali 

Google, kar je razvidno na desni sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.10.6 Prilagajanje bralnega pogleda 

V kolikor nam izgled pogleda za 

branje ne ustreza, ga prilagodimo. 

Preko gumba Več odpremo 

podokno nastavitev. Nato v 

osrednjem delu (v razdelku Branje) 

prilagajamo slog oz. ozadje 

bralnega pogleda (privzeto / svetlo / 

srednje / temno) in velikost pisave 

(majhna / srednja / velika / zelo 

velika). 
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4.8.10.7 Sinhronizacija priljubljenih in bralnega seznama 

V kolikor uporabljamo več naprav z 

Windows 10, je zelo uporabna 

funkcija sinhronizacije v brskalniku. 

Priljubljene in bralni seznam se z 

vklopom sinhronizacije samodejno 

sinhronizirajo. Možnost najdemo in 

vklopimo med nastavitvami 

brskalnika v odseku 

»Sinhronizirajte svoje vsebine«. 

 

4.8.10.8 Adobe Flash Player in pojavna okna 

Brskalnik Edge podpira tudi Adobe Flash Player. Gre za brezplačen spletni vtičnik, ki podpira 

zahtevnejše večpredstavnostne vsebine na spletu: predvajanje in pretakanje zvočnih in video 

posnetkov, igranje spletnih iger in poganjanje zahtevnejših spletnih aplikacij. 

Pojavna okna so večinoma reklamna sporočila, ki se samodejno prikažejo pri obisku nekaterih 

spletnih vsebin. Ker so moteča, nekaj izmed njih je tudi nevarnih (lahko npr. vsebujejo povezave 

do neželene programske opreme), jih je priporočljivo blokirati. 

Vklop Adobe Flash Player in blokado pojavnih oken 

nastavimo tako, da preko gumba Več v orodni vrstici 

brskalnika vklopimo podokno nastavitev. Nato izberemo 

gumb Prikaži napredne nastavitve. V novem podoknu 

vklopimo nastavitvi, kot kaže spodnja slika: 

 

 

 
Adobe Flash Player v zadnjih letih izgublja priljubljenost in podporo zaradi svoje 

neučinkovitosti in številnih varnostnih lukenj (vrzeli). Nadomešča ga sodoben 

označevalni jezik HTML5. Če nas zelo skrbi varnost, lahko vtičnik Adobe Flash Player 

tudi izklopimo. Vendar pa bo s prihodnjo nadgradnjo brskalnik Edge sam blokiral vse 

elemente, ki temeljijo na tem vtičniku in hkrati niso del osrednje vsebine - četudi bomo 

vtičnik v nastavitvah vklopili. Zato v nobenem primeru ne bomo posebej izpostavljeni 

varnostnim ranljivostim in potencialnim grožnjam, ki jih ta vtičnik prinaša s seboj. 
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4.8.10.9 Čiščenje podatkov o brskanju 

V kolikor želimo izbrisati podatke o brskanju, to 

storimo v nastavitvah. V razdelku »Počisti podatke o 

brskanju« kliknemo na gumb Izberite, kaj želite 

počistiti. 

 

Pojavi se novo podokno, kjer lahko 

označimo različne vrste elementov. 

Navadno gesel in podatkov obrazcev ne 

brišemo (kot kaže sosednja slika). Prav 

tako običajnim uporabnikom ni potrebno 

označevati nobenih podrobnih 

elementov razdelka . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo označili vse, kar želimo 

izbrisati, kliknemo na gumb Počisti 

in počakamo nekaj trenutkov. 

Podatki bodo izbrisani, ko se bo pri 

vrhu podokna izpisalo obvestilo, ki 

je prikazano na sosednji sliki. 

 

V kolikor za iskanje privzeto uporabljamo spletni iskalnik Bing, lahko izbrišemo tudi te vnose. 

V podoknu kliknemo na povezavo . Nato se odpre 

spletna stran bing.com, kjer lahko izbrišemo zgodovino tudi na spletu. Vendar pa bo to 

pomenilo, da nam morebitnih iskalnih vnosov, ki jih večkrat (ponavljajoče) vnašamo pri 

brskanju po spletu z iskalnikom Bing, brskalnik ne bo znal predlagati in jih zato bomo morali 

ponovno vnašati v celoti. 
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4.8.10.10 Upravljanje prijavnih podatkov 

V kolikor si lastimo napravo, je zelo priročno, da nam prijavne podatke shranjuje brskalnik. 

Kadar se prijavimo na neko spletno stran, se ob spodnjem robu okna prikaže obvestilo v obliki: 

 

Izberemo gumb Da. Ob naslednjih prijavah na tisto stran nam gesla oz. prijavnih podatkov v 

dotični napravi ne bo potrebno več vnašati. Na ta način bistveno pohitrimo postopek prijav. 

 

Gesla upravljamo v naprednih nastavitvah, kot prikazuje 

sosednja slika. 

 

 

V razdelku »Zasebnost in storitve« 

kliknemo na povezavo 

 in v 

desnem podoknu se prikaže seznam vseh 

vnesenih gesel. Če kliknemo na določeno 

spletno mesto, lahko prijavne podatke 

(npr. uporabniško ime in geslo) urejamo. 

 

 

 

Če v pripadajoči vrstici kliknemo na gumb Izbriši ( ), vse prijavne podatke za tisto spletno 

mesto izbrišemo z naprave (kot kaže sledeča slika): 

 

 

 

  

 
Ostale nastavitve in nasveti v zvezi z zasebnostjo v brskalniku, na spletu in v sistemu 

so opisani v poglavju 7.3.8. 
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4.9 Uporabne bližnjice in geste 

Najprej bomo pojasnili oznake tipk za lažje razumevanje tabel v tem poglavju. 

Tipka PrtScr lahko ima na tipkovnici tudi katero izmed naslednjih oznak: 

Pr(i)nt Sc(r)(ee)(n) ali Pr(t) Sc(r)(n). Na nekaterih napravah je potrebno pri vsakem pritisku 

tipke PrtScr hkrati držati tudi tipko Fn. To lahko velja tudi za vse kombinacije bližnjičnih tipk, ki 

vključujejo tipko PrtScr. 

Smerne tipke, vračalka in brisalka so različne: 

 Smerne tipke (←, →, ↑ in ↓) imajo oznake v obliki puščic, kot denimo <, >, ˄ in ˅. 

Običajno se nahajajo v desnem spodnjem delu tipkovnice. 

 Tipka Delete (oz. brisalka) lahko ima na tipkovnici tudi oznako Del. V besedilnih 

dokumentih ima ta tipka funkcijo brisanja znakov za kazalčkom (za kurzorjem). 

 Vračalka (angl. backspace key) ima mnogokrat oznako  ali . Na tipkovnici se 

praviloma nahaja nad tipko Enter. V besedilnih dokumentih ima ta tipka funkcijo brisanja 

znakov pred kazalčkom (pred kurzorjem). 

Tipka Win (angl. Windows key) se na tipkovnici praviloma nahaja levo spodaj: med tipkama Ctrl 

in Alt ali pa med tipkama Fn in Alt, redkeje med tipkama Alt in preslednico (angl. space bar). 

Praviloma ima logotip sistema Windows, kot na primer: ,  ali . 

Tipka Shift se nahaja v levem delu tipkovnice. Mnogokrat ima zgolj slikovno oznako, denimo: 

 ali . 

Tipka Tab se običajno nahaja nad tipko Shift (torej v levem delu tipkovnice). Lahko ima različne 

vrste oznak, denimo:  ali . 

Tipka Esc se nahaja v levem zgornjem delu tipkovnice. Lahko ima tudi oznako Escape. 

 

 

Sculpt Ergonomic Desktop: 

sodoben Microsoftov namizni komplet (ergonomska tipkovnica, številčnica in miška) 
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4.9.1 Bližnjice na tipkovnici za Windows 

Predstavljene bližnjice oz. kombinacije bližnjičnih tipk veljajo za delo v operacijskem sistemu 

Windows 10, pri čemer imamo nastavljen slovenski jezik s slovensko tipkovnico (oz. slovensko 

razporeditev tipk). V kolikor imamo na napravi nameščene dodatne programe, lahko imajo ti 

ob njihovi uporabi tudi svoja (dodatna oz. spremenjena) pravila za uporabo bližnjic. V 

nadaljevanju je podanih pet tabel z bližnjicami za pohitritev oz. olajšanje dela. 

 

BLIŽNJICE: UPRAVLJANJE SISTEMA 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

Win   
Začetni meni (oz. njegovo zaprtje, če je že odprt). 

Alternativa: Ctrl in Esc. 

Ctrl Shift Esc Upravitelj opravil. 

Win C 
Cortana v načinu poslušanja (za sprejemanje glasovnih 

ukazov) - če je na voljo. 

Win S Iskalnik za iskanje po sistemu Windows. 

Win Q 
Iskalnik za iskanje po sistemu Windows s Cortano v načinu 

poslušanja (če je na voljo). 

Win A Središče za opravila. 

Win E Raziskovalec. 

Win I Nastavitve. 

Win K 
Vzpostavi povezavo (za brezžično povezovanje, npr. preko 

Miracast, Bluetooth …). 

Win L Zaklep sistema Windows. 

Win O Zaklep usmerjenosti naprave. 

Win P Projiciraj (za izbor načina projiciranja). 

Win R Zaženi. 

Win U Središče za dostopnost. 

Win X Priročni meni začetnega menija. 

Win in X, nato T 
Sistem (tj. lastnosti sistema oz. osnovne informacije 

o napravi). Alternativa: Win in Pause/Break. 

Win in X, nato D  Upravljanje diskov. 

Win in X, nato F  Programi in funkcije. 

Win in X, nato G  Event Viewer (tj. pregledovalnik dogodkov). 

Win in X, nato K  Upravljanje računalnika. 

Win in X, nato O  Ukazni poziv. 

Win in X, nato P  Nadzorna plošča. 
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BLIŽNJICE: UPRAVLJANJE ELEMENTOV 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

0 … 9 

(številka) 

Pomik na prvi element, katerega naziv se prične s 

poljubno številko. Z večkratnim pritiskanjem iste številke 

se pomikamo med vsemi tovrstnimi elementi. 

A … Ž 

(črka) 

Pomik na prvi element, katerega naziv se prične s 

poljubno črko. Z večkratnim pritiskanjem iste črke se 

pomikamo med vsemi tovrstnimi elementi. 

←, →, ↑ oz. ↓  (smerne tipke) Pomikanje med elementi (med datotekami in mapami). 

Alt ↑    (smerna tipka gor) 
Pomik v nadmapo oz. na osnovni pogon v Raziskovalcu ali 

pomik na osnovno stran v nastavitvah. 

Alt ←  (smerna tipka levo) 
Pomik v prejšnjo mapo/pogon v Raziskovalcu. 

Alternativa: Vračalka. 

Alt →  (smerna tipka desno) Pomik v naslednjo mapo/pogon v Raziskovalcu. 

Alt Page Up Pomik za en zaslon navzgor. 

Alt Page Down Pomik za en zaslon navzdol. 

Home   
Pomik na vrh (na prvi element oz. na začetek aktivnega 

okna). 

End   
Pomik na dno (na zadnji element oz. na konec aktivnega 

okna). 

Shift 
smerne 

tipke 

Izbor posameznih znakov/vrstic/elementov s pomikanjem 

v želeno smer - neposredno od izhodiščne (prvotno 

označene) točke. Pri tem tipko Shift vseskozi držimo za 

hitrejše pomikanje oz. zajem vsebine. 

Ctrl Shift 
smerne 

tipke 

Izbor posameznih besed/odstavkov/skupine elementov s 

pomikanjem v želeno smer - neposredno od izhodiščne 

(prvotno označene) točke. Tipki Ctrl in Shift vseskozi 

držimo za hitrejše pomikanje oz. zajem vsebine. 

Ctrl 
smerne 

tipke 

Preslednica 

(izbirno) 

Z držanjem Ctrl in pritiskanjem smernih tipk se pomikamo 

med elementi ali besedami. S pritiskom preslednice pa v 

izbor dodamo (ali iz njega odstranimo) trenuten 

element/besedo, na kateri se nahajamo. Tipko Ctrl 

vseskozi držimo za hitrejše navigiranje. 

Ctrl 

pomikanje 

miškinega 

koleščka 

Spreminjanje velikosti ikon. 

Tipko Ctrl vseskozi držimo za hitrejše prilagajanje velikosti. 

Ctrl Shift N Ustvari novo mapo na trenutnem mestu. 

Ctrl F  Najdi (izbor iskalnega polja). 

Ctrl A  Izberi vse elemente. 

Ctrl C  Kopiraj. 

Ctrl X  Izreži. 
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Ctrl V  Prilepi. 

Ctrl Z  Razveljavi dejanje. 

Ctrl Y  Uveljavi (razveljavljeno) dejanje. 

Esc   
Zapri začetni ali priročni meni / pojavno ali pogovorno 

okno / opusti izbran element. 

Enter   Potrdi izbiro ali dejanje / odpri označen element. 

Alt Enter  Prikaz lastnosti izbranega elementa. 

Delete   
Izbris izbranih elementov in njihov premik v koš. 

Alternativa: Ctrl in D. 

Shift Delete  
Popoln (trajen) izbris izbranih elementov - brez 

premikanja v koš. 

Shift F10  Prikaz priročnega menija za izbran element. 

F2   Sprememba imena (naziva) izbranega elementa. 

F3   Vklop iskalnega polja. 

F4   Prikaz seznama naslovne vrstice v Raziskovalcu. 

F6   Kroženje med elementi v oknu ali na namizju. 
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BLIŽNJICE: UPRAVLJANJE OKEN IN NAMIZJA 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

Shift Enter 

Odpre novo okno za izbran program. Namesto tipke Enter 

lahko program odpremo tudi z miško (v kombinaciji z levim 

miškinim gumbom). 

Ctrl Shift Enter 

Odpre program s skrbniškimi pravicami. Ta metoda deluje 

le v okviru začetnega menija in opravilne vrstice. Ne bo 

torej delovala na namizju ali v okviru drugih programov. 

Namesto tipke Enter lahko program odpremo tudi z miško 

(v kombinaciji z levim miškinim gumbom). 

Win Tab  

Odpre Pregled opravil (tj. predogled odprtih oken in 

namizij). Poljubno okno nato izberemo s smernimi 

puščicami in nato ponovno pritisnemo tipki Win in Tab (ali 

pa na poljubno okno kliknemo kar z miško). 

Alt Esc  
Preklapljanje med odprtimi okni v vrstnem redu, po 

katerem so bili odprti. 

Alt Tab  

Predogled in preklapljanje med odprtimi okni. Ob držanju 

tipke Alt in večkratnem pritiskanju tipke Tab izbiramo, na 

katero odprto okno želimo preklopili. 

Alt P  Prikaže / skrije podokno za predogled v Raziskovalcu. 

Ctrl Alt Tab 
Predogled odprtih oken. Želeno okno izberemo s smerno 

tipko in nato pritisnemo Enter (ali uporabimo miško). 

Ctrl N  Odpre novo okno. 

Ctrl W  Zapre aktivno okno. 

Win 
1 … 9 

(številka) 
 

Odpre okno gumba v opravilni vrstici (oz. nanj preklopi) ali 

pa ga minimira, če je že prikazan. Številka 1 se nanaša na 

prvi program z leve v opravilni vrstici, št. 2 na drugi 

program itd. Številka 0 pa se nanaša na deseti program z 

leve. 

Win Shift 
1 … 9 

(številka) 

Odpre novo okno gumba v opravilni vrstici. Številka 1 se 

nanaša na prvi program z leve v opravilni vrstici, št. 2 na 

drugi program itd. Številka 0 se nanaša na deseti program z 

leve. 

Win Alt 
1 … 9 

(številka) 

Odpre priročni meni gumba v opravilni vrstici. Številka 1 se 

nanaša na prvi program z leve v opravilni vrstici, št. 2 na 

drugi program itd. Številka 0 se nanaša na deseti program z 

leve. 

Win , (vejica)  Začasno prikaže namizje (»kukanje«). 

Win B  Premik v območje za obvestila. 

Win D  
Minimira vsa odprta okna. Ponoven izbor kombinacije tipk 

ponovno prikaže minimirana okna. 

Win Home  
Minimira / obnovi (ponovno prikaže) vsa odprta okna na 

namizju, razen odprtega. 
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Win ←  (smerna tipka levo) Pripne aktivno okno na levi del zaslona. 

Win →  (smerna tipka desno) Pripne aktivno okno v desni del zaslona. 

Win ↑   (smerna tipka gor) Maksimira aktivno okno. 

Win ↓   (smerna tipka dol) 

Obnovi navzdol maksimirano aktivno okno. Ob ponovnem 

pritisku bližnjičnih tipk (oz. če okno ni maksimirano) se 

aktivno okno minimira. 

Win Shift 

↑ 

(smerna 

tipka gor) 

Maksimira aktivno okno zgolj po višini (vertikalno), pri 

čemer širina okna ostane enaka. 

Win Shift 

← oz. → 

(smerna 

tipka levo 

ali desno) 

Premakne aktivno okno z obstoječega monitorja na 

drugega. (Velja samo v primeru, kadar hkrati uporabljamo 

več monitorjev.) 

Win Ctrl D Ustvari novo navidezno namizje. 

Win Ctrl 

← 

(smerna 

tipka 

levo) 

Preklopi med ustvarjenimi navideznimi namizji na levi. 

Win Ctrl 

→ 

(smerna 

tipka 

desno) 

Preklopi med ustvarjenimi navideznimi namizji na desni. 

Win Ctrl F4 Izklopi navidezno namizje, ki ga trenutno uporabljamo. 

Alt F4  

Zapre aktivno okno. V kolikor to kombinacijo tipk 

pritisnemo ob vseh minimiranih ali zaprtih oknih, se prikaže 

okno Zaustavitev sistema Windows. 

Alt Preslednica  Pokaže meni aktivnega okna. 

Shift 

klik z 

desnim 

miškinim 

gumbom 

 
Prikaže meni okna za program, kadar izberemo pripadajoč 

gumb v opravilni vrstici. 

Win T  

Pomikamo se med gumbi opravilne vrstice, pri čemer lahko 

v nadaljevanju uporabimo tudi smerni puščici (levo/desno). 

Za prikaz/odprtje izbranega okna pritisnemo Enter. 

Win V  Kroži med obvestili. 

Win Shift V Kroži med obvestili v obratnem vrstnem redu. 

Win +  
Zažene Lupo. Z večkratnim pritiskanjem kombinacije tipk 

lupo povečujemo. 

Win -  Zmanjša lupo. Pri tem je potreben predhoden zagon Lupe. 

Win Esc  Zapre Lupo. 

F11   
Vklopi celozaslonski način aktivnega okna (če je podprt) 

oz. ga izklopi (če je že celozaslonski način že vklopljen). 
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BLIŽNJICE: POSNETKI ZASLONA IN SNEMANJE ZASLONA 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

PrtScr   
Zajame posnetek zaslona (zaslonsko sliko) in ga shrani v 

odložišče. 

Alt PrtScr  Zajame posnetek aktivnega okna in ga shrani v odložišče. 

Win PrtScr  
Zajame posnetek zaslona ga shrani v: 

Ta računalnik \ Slike \ Posnetki zaslona. 

Win H  Odpre Skupno rabo za deljenje posnetka zaslona. 

Za pravilno delovanje sledečih bližnjic je potreben predhoden zagon 

UWP aplikacije Xbox. 

Win G  

Zažene orodje za snemanje zaslona oz. vrstico za igre, če je 

odprta igra. Obvestilo, ki se pojavi, potrdimo s klikom na 

»Da, to je igra«. 

Win Alt G Posname zadnjih 30 sekund v aktivnem oknu. 

Win Alt R 

Začne snemanje zaslona. Videoposnetek se shrani v: 

Ta računalnik \ Videoposnetki \ Posnetki zaslona. 

Če ponovno izberemo kombinacijo tipk, se snemanje ustavi. 

Win Alt T Prikaže časovnik snemanja (oz. ga skrije, če je že prikazan). 

Win Alt PrtScr Naredi posnetek zaslona igre. 

 

 

  

 
Za naprednejše možnosti pri zajemanju, hrambi in deljenju posnetkov zaslona je 

priporočljivo namestiti katerega izmed brezplačnih orodij (npr. PicPick v slovenščini, 

Lightshot ali Greenshot). 

http://ngwin.com/picpick
https://app.prntscr.com/index.html
http://getgreenshot.org/
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BLIŽNJICE: RAZNO 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

F1   Odpre pomoč za izbran program. 

Alt   

Prikaže oznake bližnjic za menije in elemente. V 

nekaterih programih aktivira menijsko vrstico. 

Alternativa: F10. 

Alt F  

Prikaže meni Datoteka v Raziskovalcu. Pri tem se 

vsakemu elementu znotraj menija prikaže oznaka 

bližnjice, ki jo lahko uporabimo za nadaljnjo izbiro 

elementov v meniju. 

Alt H  

Prikaže trak z zavihkom Osnovno v Raziskovalcu. Pri tem 

se vsakemu elementu znotraj traku prikaže oznaka 

bližnjice, ki jo lahko uporabimo za nadaljnjo izbiro 

elementov v traku. 

Alt S  

Prikaže trak z zavihkom Skupna raba v Raziskovalcu. 

Pri tem se vsakemu elementu znotraj traku prikaže 

oznaka bližnjice, ki jo lahko uporabimo za nadaljnjo 

izbiro elementov v traku. 

Alt V  

Prikaže trak z zavihkom Pogled v Raziskovalcu. Pri tem se 

vsakemu elementu znotraj traku prikaže oznaka bližnjice, 

ki jo lahko uporabimo za nadaljnjo izbiro elementov v 

traku. 

Caps Lock   
Vklopi velike tiskane črke. Ob ponovnem pritisku tipke se 

ta funkcija razveljavi. 

Preslednica   
Potrdi ali počisti potrditveno polje, če je aktivna možnost 

potrditveno polje. 

Tab   
Pomikanje naprej po možnostih. V besedilnih 

dokumentih poveča zamik vrstice. 

Shift Tab  Pomikanje nazaj po možnostih. 

Win Enter  Zažene Pripovedovalca (angl. Narrator). 

Win Preslednica  
Če držimo tipko Win in pritiskamo preslednico, lahko 

menjujemo jezik vnosa in razporeditev tipkovnice. 

Win Ctrl F 
Poišče naprave v omrežju (če imamo vzpostavljeno 

povezavo). 

Win Shift 
' 

(opuščáj) 
Odpre Povratne informacije o sistemu Windows. 
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4.9.2 Bližnjice na tipkovnici za spletne brskalnike 

V nadaljevanju so podane štiri tabele, ki veljajo za večino spletnih brskalnikov v okolju 

Windows. Prva tabela se nanaša na osnovno navigacijo in iskanje, druga tabela na delo z okni 

in zavihki. V tretji tabeli so podane splošne bližnjice, v četrti tabeli pa je podanih nekaj bližnjic 

za posebne znake, ki se pogosto uporabljajo pri brskanju po spletu ali pri pisanju besedil. 

 

BLIŽNJICE ZA BRSKALNIKE: NAVIGACIJA IN ISKANJE 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

Ctrl F  
Polje za iskanje na spletni strani. 

Alternativa: F3. 

Ctrl G  

Najde naslednji zadetek na spletni strani, kadar iščemo z 

iskalnim poljem. Alternativa: F3. 

Opomba: ne deluje v brskalniku Edge. 

Ctrl Shift G 

Najde predhodni zadetek na spletni strani, kadar iščemo 

z iskalnim poljem. Alternativa: Shift in F3. 

Opomba: ne deluje v brskalniku Edge. 

Ctrl L  
Aktivira naslovno vrstico. Prva alternativa: F6. 

Druga alternativa: Alt in D. 

Alt ←  (smerna tipka levo) 
Nazaj (predhodna stran na trenutnem zavihku). 

Alternativa: Vračalka. 

Alt 
→  (smerna tipka 

     desno) 

Naprej (naslednja stran na trenutnem zavihku). 

Alternativa: Shift in Vračalka. 

Alt Home  Odpre domačo stran. 

Page 

Down 
  

Pomik navzdol po vsebini za eno dolžino zaslona. 

Alternativa: Preslednica. 

Page Up  
Pomik navzgor po vsebini za eno dolžino zaslona. 

Alternativa: Shift in Preslednica. 

↓  (smerna 

    tipka dol) 
 Pomikanje po strani navzdol za nekaj vrstic. 

↑  (smerna 

    tipka gor) 
 Pomikanje po strani navzgor za nekaj vrstic. 

← (smerna 

    tipka levo) 
Pomikanje po strani v levo. 

→ (smerna 

    tipka desno) 
Pomikanje po strani v desno. 

Home   Pomik na vrh (začetek) spletne strani. 

End   Pomik na dno (konec) spletne strani. 
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klik z 

miškinim 

koleščkom 

 

Vklop funkcije drsenja po spletni strani (v vse štiri smeri). 

Ukaz velja za miške, ki imajo kolešček ali sredinski gumb. 

Opomba: kliknemo kamorkoli na prazno mesto v 

osrednjem polju z vsebino, vendar ne na spletno 

povezavo. 

Enter   

Prične z iskanjem iskalnega niza, ki smo ga vnesli v 

iskalno polje ali v naslovno vrstico. Lahko tudi potrdi 

pojavno okno ali obvestilo. 

Esc   

Prekine nalaganje spletne srani na trenutnem zavihku. 

Prav tako lahko zapre pojavna okna (npr. nekatera 

obvestila na spletu) in razne spletne rešitve (npr. slike v 

nekaterih spletnih galerijah). 

Ctrl E  

Aktivira naslovno vrstico za vnos iskalne poizvedbe v 

brskalniku Edge. V kolikor ima brskalnik poleg naslovne 

vrstice tudi iskalno polje (npr. v Mozilli Firefox), se s tem 

ukazom aktivira iskalno polje. 

Ctrl Shift R 
Aktivira Pogled za branje. 

Opomba: velja le za brskalnik Edge. 

 

 

  

 
Obstaja tudi dodatna kombinacija bližnjičnih tipk za hitrejše iskanje: Ctrl in Enter. 

Uporabna je v primeru, kadar želimo na hiter način odpreti neko spletno stran. 

Pri uporabi brskalnika Edge pri vnašanju spletnega naslova za katerokoli stran z vrhnjo 

domeno ».si« v naslovno vrstico vpišemo samo del domenskega imena 

(brez predpone »www.« in brez vrhnje domene ».si«). Brskalnik bo nato sam dodal 

manjkajoče dele domenskega imena oz. spletnega naslova. V kolikor iskana spletna 

stran z vrhnjo domeno ».si« ne obstaja, bo Edge vrhnjo domeno samodejno spremenil 

v ».com« in ponovno poizkusil z odpiranjem strani. 

Primer: v naslovno vrstico vpišemo bing in pritisnemo tipki Ctrl in Enter. Za tem se 

bo samodejno odprla spletna stran www.bing.com. 
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BLIŽNJICE ZA BRSKALNIKE: DELO Z OKNI IN ZAVIHKI 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

Ctrl N  Novo okno brskalnika. 

Ctrl Shift P Novo okno za zasebno brskanje (InPrivate). 

Ctrl T  Nov zavihek. 

Ctrl Shift T Znova odpre nazadnje zaprti zavihek.  

Ctrl K  
Podvoji trenuten zavihek. 

Opomba: velja le za brskalnik Edge. 

Ctrl W  

Zapre trenuten zavihek. V kolikor imamo odprt samo en 

zavihek, se v brskalniku Edge zapre celotno okno. 

Alternativa: Ctrl in F4. 

Ctrl 
1 … 9 

(številka) 
 

Preklopi na zavihek. Številka 1 predstavlja prvi zavihek z 

leve, številka 2 drugega itd. Številka 9 predstavlja zadnji 

odprt zavihek (prvi z desne) in torej ne nujno deveti odprt 

zavihek.  

Ctrl Tab  Preklopi na naslednji zavihek (sosednji zavihek na desni). 

Ctrl Shift Tab Preklopi na predhodni zavihek (sosednji zavihek na levi). 

Ctrl 
klik z 

miško 
 

Kadar s tem načinom kliknemo na povezavo, se ta odpre 

v novem zavihku. Alternativa: klik z miškinim koleščkom 

(ali s sredinskim gumbom) na povezavo. 

Ctrl Shift 
klik z 

miško 

Odpre povezavo (na katero kliknemo) v novem zavihku, pri 

čemer se nov zavihek pojavi v ospredju. 

Shift 
klik z 

miško 
 

Odpre povezavo (na katero kliknemo) v novem oknu 

brskalnika. 

Alt Enter  
Iskalni niz, ki ga vnesemo v naslovno vrstico, se odpre v 

novem zavihku. 

klik z miškinim 

koleščkom ali s 

sredinskim gumbom 

na zavihek 

 

Zapre izbran zavihek. Ukaz velja za miške, ki imajo 

kolešček ali sredinski gumb. V kolikor imamo odprt samo 

en zavihek, se v brskalniku Edge s tem ukazom zapre 

celotno okno. 
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BLIŽNJICE ZA BRSKALNIKE: SPLOŠNO 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

Ctrl D  Doda trenutno spletno stran med priljubljene. 

Ctrl H  
Podokno Zgodovina (tj. seznam preteklih obiskanih spletnih 

strani). 

Ctrl I  Podokno Priljubljene (seznam zaznamkov). 

Ctrl J  Podokno Prenosi (seznam prenesenih datotek). 

Ctrl O  
Okno za odpiranje datoteke v brskalniku. 

Opomba: ne deluje v brskalniku Edge. 

Ctrl P  Okno za tiskanje trenutne spletne strani. 

Ctrl S  
Okno Shrani kot. 

Opomba: ne deluje v brskalniku Edge. 

Ctrl R  Osveži trenutno spletno stran. Alternativa: F5. 

Ctrl F5  
Popolnoma osveži spletno stran (brez uporabe 

predpomnilnika). 

Ctrl Shift Del (Pod)okno za čiščenje podatkov o brskanju. 

Ctrl U  
Prikaže izvorno kodo spletne strani. 

Opomba: ne deluje v brskalniku Edge. 

Ctrl +  
Poveča prikaz strani. Alternativa: držanje tipke Ctrl in 

pomikanje miškinega koleščka navzgor. 

Ctrl -  
Zmanjša prikaz strani. Alternativa: držanje tipke Ctrl in 

pomikanje miškinega koleščka navzdol. 

Ctrl 0 (številka) Ponastavi povečavo spletne strani (na 100 %). 

F11   
Odpre spletno stran čez celoten zaslon. Ponoven izbor tipke 

celozaslonski način izklopi. 

F12   Prikaže podokno z razvojnimi orodji brskalnika. 
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BLIŽNJICE ZA BRSKALNIKE: POSEBNI ZNAKI 

Kombinacija tipk Prikaže 

Alt Gr V  @ 

Alt Gr Q  \ 

Shift 7  / 

Shift , (vejica)  ; 

Shift . (pika)  : 

Shift - (vezaj)  _ 

Shift 0  = 

Shift 8  ( 

Shift 9  ) 

Alt Gr B  { 

Alt Gr N  } 

Alt Gr F  [ 

Alt Gr G  ] 

Alt Gr W  | 

Alt Gr Ć  ß 

Shift 1  ! 

Shift 2  » oz. « 

Shift 3  # 

Shift 4  $ 

Alt Gr E  € 

Shift 5  % 

Shift 6  & 

Shift ' (opuščáj) ? 

Shift +  * 

 

Opomba: tipki Alt Gr in Alt nista enaki, zato ju za pravilno delovanje bližnjičnih tipk ne smemo 

zamenjevati. 
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4.9.3 Ukazi za spletni iskalnik Bing 

Kadar iščemo informacije po spletu, v večini primerov uporabimo določen spletni iskalnik 

(angl. web search engine). To so denimo: Bing, Google, 

Yahoo!, Baidu, StartPage, DuckDuckGo itd. Spletni 

iskalniki so torej spletne strani, ki niso odvisne od 

uporabljenega spletnega brskalnika. V nadaljevanju so 

opisani ukazi, ki jih lahko uporabimo v iskalnem polju pri 

iskanju s spletnim iskalnikom Bing. 

 

UKAZI ZA SPLETNI ISKALNIK BING 

Simbol oz. ključna beseda Funkcija 

+ 
Najde spletne strani, ki vsebujejo vse besede, 

katerim v iskalnem polju dodamo predpono +. 

" " 
Prikaže zadetke s frazami, ki so identične 

vnesenemu iskalnemu nizu v narekovajih. 

() 

Grupiramo skupino besed za določanje dodatnih 

kriterijev (npr. za dodatne značilnosti iskanja 

skupine besed ali njihovo izključitev iz iskanja). 

AND 

Najde spletne strani, ki vsebujejo vse besede ali 

fraze, ki jih ločimo z besedo AND. 

Alternativni simbol: & 

NOT 
Besedo ali stavek izključi iz iskanja. 

Alternativni simbol (predpona): - 

OR 

Najde spletne strani z vsaj eno izmed besed ali 

besednih zvez, ki smo jih ločili z besedo OR. 

Alternativni simbol (predpona): | 

contains: 

Išče zgolj po spletnih straneh, ki vsebujejo 

določene vrste datoteke (tj. z želeno datotečno 

pripono). Ukaz avto contains:jpg bo denimo iskal 

po vseh spletnih straneh, ki vključujejo izraz 

»avto« in hkrati vsebujejo datoteke slikovnega 

formata JPG. 

filetype: 

Išče po spletnih mestih z želeno vrsto datotek. 

Ukaz filetype:pdf bo denimo iskal zgolj PDF 

datoteke. 

inanchor: 
Išče po sidriščih (t. i. anchor povezavah) znotraj 

spletnih strani. 

inbody: Išče po telesih (body) znotraj spletnih strani. 

intitle: Išče po naslovih (title) znotraj spletnih strani. 

ip: 

Išče spletne strani z želenim IP-naslovom. 

Številko IP-naslova vnesemo s štirimi 

osembitnimi vrednostmi v desetiški obliki. 

Primer ukaza je ip:91.202.65.190 

https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
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language: 

Išče po spletnih straneh z določenim jezikom. 

Jezik se določi z ISO 639-1 jezikovno kodo. Vse 

razpoložljive kode so na voljo na tej spletni 

strani. Za iskanje po slovenskih straneh se 

denimo uporabi ukaz language:sl 

location: 

Išče po spletnih straneh v določenih regijah oz. 

državah. Regija oz. država se določi z ISO kodo 

države. Vse razpoložljive kode so na voljo na tej 

spletni strani. Za iskanje po slovenskih straneh se 

denimo uporabi ukaz location:SI 

Alternativni ukaz: loc: 

prefer: 

Poudari izbran iskalni niz pri iskanju po spletu, s 

čimer prilagodimo prikaz rezultatov glede na 

določeno besedo ali besedno zvezo. Primer 

ukaza je microsoft prefer:zgodovina 

site: 

Išče po straneh z izbranim domenskim imenom. 

Z ukazom site:microsoft.com bo iskalnik denimo 

iskal zgolj po spletni strani z domeno 

microsoft.com. 

stran / vrhnja internetna domena 

Išče želen izraz (poddomeno, kot so denimo: 

novice, zabava) z določeno vrhnjo internetno 

domeno, kot so .si, .net, .com, .org, .edu. 

Primer ukaza je vreme/.si 

feed: 

Išče po RSS virih (virih novic) oz. po atom virih 

(angl. Atom feeds) glede na iskan izraz oz. 

tematiko. Primer ukaza je feed:tehnologija 

hasfeed: 

Išče spletne strani, ki vsebujejo RSS vir ali atom 

vir glede na iskan izraz oz. tematiko. Primer 

ukaza je hasfeed:znanost 

url: 

Preveri, če je določeno domensko ime oz. spletni 

naslov v bazi iskalnika Bing. Primer ukaza je 

url:github.com 

 

 

  

 
Ukazi AND, OR in NOT se v iskalno polje vpisujejo kot normalne besede (ločene so s 

presledki). V vseh ostalih primerih ni presledka med simbolom (oz. ključno besedo) in 

njenim atributom. 

http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
http://www.w3schools.com/tags/ref_country_codes.asp
http://www.w3schools.com/tags/ref_country_codes.asp
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4.9.4 Geste za sledilno tablico 

Sledeča tabela je namenjena uporabnikom, ki upravljajo naprave s sledilno oz. grafično tablico. 

Pri tem mora sledilna tablica podpirati večdotičnost (angl. multitouch) in mora biti dovolj 

natančna. V nasprotnem primeru (nekatere) geste morda ne bodo delovale. Geste so še 

posebej uporabne v primeru, kadar ne uporabljamo miške. 

 

GESTE ZA SLEDILNO TABLICO 

Poteza Funkcija 

tap (tj. hiter dotik s prstom) na sledilno 

tablico 
Izbor elementa. 

položitev dveh prstov na sledilno tablico in 

drsenje vodoravno ali navpično 
Drsenje levo/desno ali navzgor/navzdol. 

položitev dveh prstov na sledilno tablico in 

njuna razširitev ali približanje 
Povečava ali pomanjšava. 

tap na sledilno tablico z dvema prstoma 
Prikaz priročnega menija (tj. več ukazov). 

Alternativa: tap na desni spodnji kot. 

položitev treh prstov na sledilno tablico in 

njihov podrsljaj stran od sebe 
Prikaz vseh odprtih oken. 

položitev treh prstov na sledilno tablico in 

njihov podrsljaj stran od sebe 
Prikaz namizja. 

položitev treh prstov na sledilno tablico in 

njihov podrsljaj v desno ali levo 
Preklapljanje med odprtimi okni. 

 

Opomba: naprednejše sledilne oz. grafične tablice lahko imajo tudi dodatna pravila (tj. geste 

in bližnjice), ki jih zanje pripravi posamezen proizvajalec strojne opreme ali pa si jih uporabnik 

določi sam. 
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4.9.5 Bližnjice za mobilne naprave 

Velik del bližnjic za Windows 10 deluje tudi na Windows 10 Mobile, kadar sistem upravljamo s 

pomočjo tipkovnice (npr. s funkcijo Continuum). V primeru, kadar na napravo ni priključena 

tipkovnica (npr. ob uporabi pametnega telefona ali manjšega tabličnega računalnika), pa lahko 

uporabimo tudi specifične bližnjice za mobilne naprave z nameščenim Windows 10 Mobile. Te 

so predstavljene v sledeči tabeli. 

 

BLIŽNJICE ZA MOBILNE NAPRAVE 

Bližnjica (oz. kombinacija tipk) Funkcija 

gumb za 

vklop/izklop 

gumb za povečanje 

glasnosti 

(Volume Up) 

Zajame posnetek zaslona (zaslonsko sliko). 

držanje gumba oz. 

ikone začetni meni 

( ) krajši čas 

 
Omogoči način za upravljanje z eno roko 

(angl. one-handed mode). 

držanje gumba za 

vklop/izklop daljši 

čas oz. več kot 10 

sekund 

 Ponovno zažene napravo (angl. reset). 
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5 Delo z Windows 10: tablični 

način 
Windows 10 je na voljo za velik spekter naprav. Med njimi so tudi hibridni in tablični računalniki. 

Zato bomo v tem poglavju prikazali tablični način (angl. Tablet Mode). Pri tem bomo uporabljali 

hibridni prenosnik z zaslonom na dotik, in sicer na enak način kot običajen tablični računalnik. 

Nekakšen tablični način je na voljo tudi za uporabnike mobilnih naprav z Windows 10 Mobile, 

ki svojo napravo povežejo z ločenim zaslonom (s pomočjo funkcije Continuum). 

5.1 Uporabniška izkušnja 

Tablični način je sicer mogoče vklopiti tudi na tradicionalnih (namiznih) računalnikih, vendar 

bo najbolj prav prišel na tistih napravah, ki za svoje delovanje uporabljajo zgolj zaslon na dotik 

(brez tipkovnice in miške). 

Tablični način vklopimo med 

hitrimi nastavitvami v Središču za 

opravila (preko ikone  v 

območju za obvestila). 

 

5.1.1 Začetni meni 

V kolikor nimamo 

odprtega nobenega 

okna ali pa so vsa 

okna minimirana, se 

prikaže začetni meni 

čez celoten zaslon. V 

tabličnem načinu 

namreč ne vidimo 

namizja z ikonami. 

Nadomestijo ga kar 

ploščice začetnega 

menija. 

 

Če v začetnem meniju želimo prikazati še levi del (stolpec) začetnega menija, pritisnemo na 

gumb  v levem zgornjem kotu. S tem prikažemo najpogosteje uporabljane programe, 

predlagane oz. nedavno dodane aplikacije, pa tudi polje z bližnjicami map, nastavitev in 

upravljanja z napajanjem. 
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Za prikaz možnosti napajanja izberemo gumb za napajanje , za prikaz seznama vseh 

nameščenih aplikacij in programov pa gumb . 

 

5.1.2 Opravilna vrstica 

V tabličnem načinu so gumbi in ikone precej bolj pregledno razporejene po zaslonu: 

Kot lahko vidimo s slike, se med gumbi opravilne vrstice (desno od gumba za začetni meni) 

pojavi dodaten gumb Nazaj: . Ta ima v običajno funkcijo preklopa med programi (z njim 

torej lahko prikažemo predhodno aktivna okna). Za tem, ko »preletimo« vsa predhodno odprta 

okna, se na koncu prikaže začetni meni. Če pred tem nismo preklapljali med programi (npr. s 

kombinacijo tipk Win in Tab), pa s klikom na gumb Nazaj preklopimo neposredno v začetni 

meni. 

 

Odprti programi v opravilni vrstici privzeto niso prikazani. Vidimo lahko le gumbe začetnega 

menija, gumb za nazaj, iskanje in za predogled opravil. Prav tako so prikazane le 

najpomembnejše sistemske ikone v območju za obvestila. Razlog za omejeno število prikazanih 

ikon je predpostavljanje, da v rokah držimo prenosno napravo z zaslonom na dotik, pri čemer 

s prsti težko segamo na osrednji del zaslona. 

 
Gumb začetnega menija  v tabličnem načinu je namenjen zgolj preklapljanju med 

aktivnim oknom in celozaslonskim začetnim menijem s ploščicami. V kolikor nimamo 

odprtega nobenega okna, gumb začetnega menija ni funkcionalen (sicer ga lahko z 

desnim klikom še vedno uporabimo za prikaz naprednejšega priročnega menija). 
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Če želimo kljub temu imeti prikazane gumbe odprtih programov in več ikon v opravilni vrstici, 

dlje časa (približno eno sekundo) pridržimo prst na opravilni vrstici. S tem sprožimo 

ukaz za desni klik, pri čemer lahko na zaslonu v času pridržanja vidimo ikono 

štirikotnika (prikazan je na desni sliki). Ko prst umaknemo z zaslona, lahko s 

priročnega menija opravilne vrstice izberemo gumbe aplikacij, ikone vseh obvestil in 

gumb zaslonske tipkovnice. Priporočeno je 

izbrati (obkljukati) vsaj slednjega, saj ga bomo na 

tabličnem računalniku zagotovo večkrat 

potrebovali. 

 

5.1.3 Upravljanje z okni 

Pri delu v tabličnem načinu se gumbi opravilne vrstice precej pogosto uporabljajo. Funkcije 

predogleda opravil in iskanja, pa tudi območje za obvestila (npr. gumbi znotraj Središča za 

opravila) se namreč izkazujejo za zelo uporabne. 

Poleg opravilne vrstice 

so tudi vsi priročni meniji 

in elementi v programih 

v tabličnem načinu 

prilagojeni upravljanju z 

dotikom, zato so med 

seboj bolj razmaknjeni 

(kot je vidno na 

spodnjem delu desne 

slike). 
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5.1.3.1 Zapiranje oken 

V tabličnem načinu se 

okna najbolj enostavno 

upravlja z gestami 

(potegi). Aktivno okno 

aplikacije oz. programa 

najhitreje zapremo tako, 

da s skrajnega 

zgornjega roba zaslona povlečemo okno v skrajni spodnji rob zaslona (kar je prikazano na sliki). 

Drugi možen način za zapiranje okna je kratek (nekajcentimetrski) poteg s skrajnega zgornjega 

roba zaslona proti sredini zaslona. Ob zgornjem robu zaslona se bo 

pojavila naslovna vrstica z gumbom Zapri (v skrajnem desnem delu), kot 

prikazuje sosednja slika. Z njim zapremo aktivno okno. 

 

5.1.3.2 Razvrščanje oken 

Okna se v tabličnem načinu privzeto odpirajo v celozaslonskem načinu. Kadar pa hkrati 

odpremo več enakih tipov okna (npr. več oken brskalnika Edge ali več slik v aplikaciji 

Fotografije), je priročna funkcija prikaza istovrstnih oken drugega ob drugem. Prvo okno se 

torej odpre v celozaslonskem načinu, ob odprtju drugega pa se oba okna samodejna razvrstita: 

 

 
Do pregleda opravil v tabličnem načinu lahko dostopamo tudi s potegom prsta od 

skrajnega levega roba zaslona proti sredini zaslona. Do Središča za opravila pa 

dostopamo s potegom prsta od skrajnega desnega roba zaslona proti sredini. 
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Kadar imamo odprta okna drugo ob drugem, se med njimi pojavi ločilna črta. S 

premikanjem levo/desno reguliramo prerazporeditev oken. Če želimo zapreti določeno 

okno, ga s potegom ločilne črte »odrinemo« z zaslona. Če želimo npr. zapreti levo okno, 

ločilno črto povlečemo na skrajni levi del zaslona. 

 

5.1.4 Virtualna tipkovnica 

Pri vnašanju teksta se v tabličnem načinu običajno uporablja virtualna tipkovnica. Poleg vseh 

običajnih črk, številk in ostalih tradicionalnih znakov, ponuja tudi vnašanje smeškov 

(angl. smilies) in številnih drugih barvitih in »neobičajnih« ikon. Do vseh omenjenih ikon 

dostopamo preko virtualne tipke , prav tako se s pomočjo tipke  pomaknemo nazaj v 

osnovno postavitev tipk. Preko tipke  pa dostopamo do vseh ostalih posebnih znakov in 

številčnice. 

Virtualno tipkovnico premikamo z gumbom Premakni: . V kolikor je virtualna tipkovnica 

zasidrana, je ne moremo premikati. Zato jo moramo najprej odsidrati, kar naredimo z izborom 

gumba Odsidraj: . Če pa želimo onemogočiti premikanje, virtualno tipkovnico zasidramo 

s pomočjo gumba Zasidraj: . 

Če želimo spremeniti izgled ali jezik virtualne tipkovnice, jo najprej prikažemo. V 

njej nato pritisnemo virtualno tipko SLV (v kolikor uporabljamo slovensko 

tipkovnico). Nato se nad ikono prikaže majhen seznam možnosti, kjer lahko 

izbiramo med nameščenimi jeziki tipkovnice (pogojeni so z namestitvijo dodatnih jezikovnih 

paketov na napravo), oblikami tipkovnice (tudi za primer uporabe digitalnega peresa) in 

dostopanje do drugih jezikovnih možnosti. 

Na voljo sta dva različna prikaza virtualne tipkovnice: zaslonska in palčna tipkovnica. 

Če v seznamu izberemo ikono 

zaslonske tipkovnice , bo zaslonska 

tipkovnica enodelna. Če pa izberemo gumb 

palčne tipkovnice , bo tipkovnica 

dvodelna (prikazana bo le v levem in desnem 

delu zaslona). Slednja možnost je najbolj 

priročna za dvoročno uporabo naprave. 

Zaslonska tipkovnica je primerna za vse ostale 

situacije, ko lahko z obema rokama oz. prsti 

zlahka segamo čez celoten zaslon. 
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Palčna tipkovnica je videti takole: 

 

V okviru palčne tipkovnice lahko prilagajamo tudi velikost virtualnih tipk. Velikost zaslonov 

naprav in posledično tudi zaslonske tipkovnice je namreč različna. Pritisnemo in držimo 

(virtualno) tipko: . V trenutku, ko to tipko držimo, lahko s pomikanjem prsta (oz. miškinega 

kazalca) levo ali desno izbiramo med tremi 

velikostmi gumbov. Ko smo izbrali želeno 

velikost, prst (oz. miškin gumb) izpustimo. 

 

5.2 Brskanje po spletu in po napravi 

Brskanje z brskalnikom Edge je 

prijetno v tabličnem načinu. Še 

posebej pridejo prav pregledni 

gumbi brskalnika in možnost 

nastavitve povečave. Slednjo lahko 

prilagodimo preko gumba Več v 

orodni vrstici brskalnika, kot kaže 

desna slika. 

 

 

 

 

 
Poleg tega lahko velikost prikazanih elementov spreminjamo kar s potegom dveh 

prstov po zaslonu. Za povečanje prikazanih elementov povlečemo prsta na zaslonu 

narazen. Za zmanjšanje elementov pa ju na zaslonu povlečemo skupaj. To je poleg 

brskalnika možno na enak način narediti tudi v številnih drugih programih in 

aplikacijah - npr. pri pregledovanju fotografij in drugih večpredstavnostnih vsebin ali 

pri upravljanju datotek in map v Raziskovalcu. 
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Pri brskanju po spletu lahko namesto navigacijskega gumba v brskalniku Nazaj (  ) 

uporabimo kar gumb Nazaj v opravilni vrstici (  ). Oba gumba imata namreč enako funkcijo, 

kadar kot aktivno okno uporabljamo brskalnik. 

 

 
Kadar uporabljamo zaslon na dotik, se pri vnašanju iskalnih nizov v 

iskalnem polju (neposredno ob tekstu) pojavi ikona okrogle oblike za 

lažje premikanje miškinega kazalnika. 

 

 

5.3 Nastavitve tabličnega načina 

Do nastavitev (pa tudi do vklopa oz. izklopa) tabličnega načina 

najhitreje dostopamo z gesto za odprtje Središča za opravila. S 

skrajne desne strani zaslona povlečemo prst proti sredini, da se 

odpre Središče za opravila (lahko tapnemo tudi na ikono Središča 

za opravila:  ). Nato dlje časa pridržimo prst na ikono 

Tablični način (oz. nanj kliknemo z desnim miškinim gumbom). 

Za tem v priročnem meniju izberemo možnost Odpri nastavitve. 

 

V oknu nastavitev tabličnega 

načina lahko nastavljamo, kakšen 

način (tablični ali namizni oz. 

klasični) naj se samodejno vklopi 

ob vpisu v napravo. Poleg tega 

lahko sistem prilagodimo, da 

samodejno preklopi v tablični 

način (kadar to zahteva naprava) 

ali pa nam sistem ob zahtevi 

naprave vsakič ponudi izbiro. Na 

tem mestu lahko sicer 

nastavljamo tudi vidnost 

gumbov opravilne vrstice za vsa 

odprta okna. 
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6 Poslovni uporabniki 

6.1 Poslovne izdaje Windows 10 

Microsoft že dolgo časa ponuja različne vrste poslovnih rešitev (npr. pisarniški paketi, CRM in 

ERP rešitve, spletne platforme in aplikacije …). Med njimi so tudi operacijski sistemi za poslovne 

uporabnike. V osnovi obstajajo naslednje izdaje: 

 Windows 10 Professional za podjetja, 

 Windows 10 Enterprise za velika podjetja ali zahtevnejše organizacije, kritične sisteme 

 Windows 10 Mobile Enterprise, ki je nekakšna »mobilna izpeljanka« izdaje Enterprise, 

 Windows 10 Education za izobraževalne ustanove. 

6.1.1 Razlike v funkcionalnostih 

6.1.1.1 Možnosti nadgradenj 

Uporabniška izkušnja v izdajah za poslovne uporabnike je praktično enaka kot pri tistih izdajah, 

ki so namenjene domačim uporabnikom. Pomembna razlika med izdajo za potrošnike (izdaja 

Home) in med poslovnimi izdajami je v različnih možnostih nadgradenj: 

 možnost dolgoročnega režima (angl. Long-Term Servicing Branch - LTSB), ki ga podpira 

izdaja Windows 10 Enterprise, 

 možnost odložitve nadgradnje do 12 mesecev (v okviru režima Current Branch for Business 

- CBB), ki ga podpirata izdaji Windows 10 Professional in Education. 

Dolgoročni režim (LTSB) za izdajo Enterprise omogoča popolno odložitev nadgradenj. To 

pomeni, da sistema ni potrebno nadgrajevati. Kljub temu je podpora za sprotne posodobitve 

(npr. varnostne popravke) zagotovljena 10 let od izida: do 23. oktobra 2025. Razlog za možnost 

nadzora nad nadgradnjami leži v dejstvu, da si nekatere organizacije in podjetja 

(npr. bolnišnice, banke, razni nadzorni sistemi) ne morejo privoščiti pogostih nadgradenj. 

Potrebujejo namreč izredno zanesljiv sistem s čim manj prekinitvami. Tem okoljem je 

prilagojena izdaja Enterprise, ki upošteva vse te omejitve. Sistemski administratorji (skrbniki) 

imajo s tem bistveno večji pregled in nadzor nad časom in pogostostjo nadgradenj. Windows 

10 zato ostaja privlačen za podjetja kljub novemu načinu nadgradenj. Vsi ostali uporabniki pa 

lahko z drugačnimi pristopi nadgradenj pogosteje pridobivajo nove funkcionalnosti, ki jih 

vpeljujejo v Windows 10. 

Izdaji Professional in Education imata podporo do leta 2025 zagotovljeno ob nameščanju 

nadgradenj. Nadgradnje se lahko po želji odložijo za 4 mesece od njihovega izida oziroma do 

12 mesecev od izida preko dodatnih nastavitev. Namen odlaganja nadgradenj je v tem, da v 

vmesnem času (od prvotnega izida nadgradnje do dejanske namestitve pri uporabnikih) 

Microsoft lahko odpravi morebitne napake v nadgradnji (npr. hrošče in druge pomanjkljivosti 

v nadgradnji ali pri samem postopku nadgrajevanja). Z omenjenim zamikom lahko poslovni in 

napredni uporabniki svoje sisteme vselej nadgrajujejo na stabilen način. 
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Vsi ostali (domači) uporabniki z izdajo Home pa nadgradenj ne morejo odlagati in so jih torej 

deležni takoj ob njihovem izidu (angl. Current Branch - CB). Celotna podpora (tj. življenjski cikel 

operacijskega sistema) za domače uporabnike sicer prav tako traja do leta 2025. 

V kolikor se torej podjetja ne odločijo za odlaganje nadgradenj, jih prejemajo skupaj z 

uporabniki Windows 10 Home. Takšen način nadgradenj prikazuje tudi naslednja slika. V 

nekem določenem časovnem obdobju bodo uporabniki Windows 10 večkrat pridobili nove 

funkcionalnosti (na sledeči sliki je to časovno obdobje s številko 3). Pri tem pa bo sam obseg 

nadgradenj manjši: na sliki so »stopnice« (pri nadgradnjah sistema Windows 10) nižje, a bolj 

pogoste. Uporabniki se bodo lahko torej postopoma in pogosteje (predvidoma 1-krat do 

2-krat letno) privajali novim funkcionalnostim in spremembam v grafičnem vmesniku: 

 

 

Nastavitve posodobitev in nadgradenj so podrobneje opisane v poglavju 7.3.4. 
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6.1.1.2 Funkcije 

Bistvene razlike med poslovnimi izdajami so v načinu licenciranja in v razpoložljivih funkcijah. 

Poslovne izdaje za razliko od domačih ponujajo količinsko licenciranje sistemov. Izjema je izdaja 

Professional, ki ima na voljo vse vrste licenciranja: 

 licenciranje na drobno (angl. Retail Licensing) za individualne (poslovne ali naprednejše 

domače) uporabnike, ki je sicer na voljo tudi za izdajo Home, 

 količinsko licenciranje (angl. Volume Licensing - VL) za večje organizacije, podjetja in 

(izobraževalne) ustanove, 

 licenciranje za proizvajalce izvirne opreme (angl. Original Equipment Manufacturer oz. OEM 

Licensing), ki pred prodajo svojih naprav nanje kar sami namestijo še OS Windows. 

Če med seboj primerjamo funkcije izdaj Windows 10 (izključujoč Mobile Enterprise in poslovne 

izdaje IoT), lahko ugotovimo, da je vsaka poslovna izdaja bogatejša od izdaje za domače 

uporabnike (Home). Izdaja Professional torej vsebuje vse funkcionalnosti, ki jih ima izdaja 

Home. Poleg tega ponuja številne dodatne varnostne funkcije in možnosti naprednejšega 

povezovanja. Izdaji Education in Enterprise sta najbogatejši: vključujeta vse funkcionalnosti 

izdaje Professional, poleg tega pa prinašata še več naprednih možnosti upravljanja, kot 

ponazarja naslednja slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION in ENTERPRISE 

AppLocker za omejevanje uporabe programov oz. sistema drugim uporabnikom, 

BranchCache za optimizacijo pasovne širine prostranega omrežja (angl. WAN), 

DirectAccess za povezovanje na odjemalske naprave na intranetu, večji (oz. bolj 

razdrobljen) nadzor nad uporabniško izkušnjo, funkcija Windows To Go za zagon 

Windows 10 iz izmenljivih pomnilniških medijev (npr. iz zunanjega diska ali USB ključa) … 

 HOME 

Cortana, Continuum, Windows Hello, integracija z Microsoftovim 

računom, Trgovina Windows, Microsoft Edge, uporaba navideznih 

namizij, Središče pozornosti Windows za obogaten prikaz slik na 

zaklenjenem zaslonu, dostopanje do oddaljenega namizja ... 

PROFESSIONAL 

Gostovanje (ne le dostopanje do) oddaljenega namizja, dostop do skupinske 

politike (angl. Group Policy), uporaba storitev v oblaku imenika Microsoft 

Azure Active Directory, zaščita datotek s šifriranjem pogona BitLocker … 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

184 

Omeniti je potrebno tudi, da je izdaja Enterprise izmed vseh izdaj edina, ki omogoča popoln 

izklop telemetrije. Telemetrija in zbiranje podatkov o navadah uporabnikov vzbujata skrbi v 

številnih podjetjih, zato so tovrstne nastavitve podrobneje obrazložene v poglavju 7.3.8. 

Telemetrijo je sicer v večjem delu možno izklopiti tudi pri drugih izdajah Windows 10, kar je v 

okviru omenjenega poglavja prav tako opisano. 

 

6.1.2 Prednosti nadgradnje za podjetja 

Sistemskim administratorjem so za prehod na Windows 10 na voljo različne možnosti, kot je 

denimo Dynamic Provisioning. Ne glede na vrsto prehoda oz. nadgradnje prinaša Windows 10 

mnogo izboljšav za olajšanje dela v podjetjih in organizacijah. Nekaj najpomembnejših je 

opisanih v nadaljevanju. 

Prva prednost, ki jo prinaša Windows 10, so različne možnosti nadgradenj (opisane so v 

poglavju 6.1.1.1). Servisnih paketov ni več, posledično so podjetja poleg varnostnih popravkov 

bolj pogosto (tj. nepretrgoma in brez velikih preskokov) deležna tudi novih funkcionalnosti, ki 

jih prinaša Windows 10. V kolikor si tega ne želijo ali ne morejo privoščiti, lahko uporabniki 

Windows 10 Enterprise izberejo tudi tradicionalen koncept brez nadgradenj z dolgoročnim 

režimom podpore. Slednji poleg časovnih intervalov omogoča prilagajanje stopnje kritičnosti 

popravkov, ki jih podjetje želi nameščati. Nadzor nad omenjenimi nadgradnjami je možen ob 

hkratni uporabi storitve Windows Server Update Server (WSUS). 

Druga prednost je prilagodljivost poslovnemu konceptu, ki ga uporablja neko podjetje oz. 

organizacija. V kolikor je poslovno okolje podjetja obdano z ekosistemom Windows in ostalimi 

Microsoftovimi izdelki in storitvami, lahko takšno podjetje poleg osnovnih procesov polno 

koristi tudi vse napredne funkcionalnosti (npr. popolna integracija Cortane v vse naprave). 

V kolikor pa podjetje uporablja več alternativnih storitev in heterogenih naprav, je Windows 10 

prav tako optimalna izbira. V tem primeru Windows 10 namreč služi kot platforma (osnova), ki 

omogoča odlično združljivost z vsemi vrstami naprav na podlagi aplikacij. Aplikacije, ki se lahko 

integrirajo v Windows 10, so namreč zelo dobro podprte na različnih operacijskih sistemih. 

Aplikacije omogočajo procesno usmerjeno delo, ki ni odvisno od vrste naprave ali 

operacijskega sistema. To je še posebej uporabno pri konceptu »prinesi svojo napravo« 

(angl. Bring Your Own Device - BYOD oziroma Bring Your Own Technology - BYOT). Konkurenca 

ne podpira tako harmoničnega delovanja med različnimi vrstami naprav, saj so konkurenčni 

ekosistemi v praksi bolj zaprti. 

Koncept »prinesi svojo napravo« je v Windows 10 možno koristiti tudi zaradi boljšega 

upravljanja mobilnih naprav (angl. Mobile Device Management - MDM). Uporabniki lahko 

svojo napravo samodejno vključijo v poslovno okolje. Poleg tega lahko zaposleni v zahtevnejših 

okoljih na svojih napravah na preprost način ločujejo med svojimi osebnimi in poslovnimi 

podatki. Po drugi strani pa lahko več zaposlenih v polni meri izmenično koristi neko napravo z 

Windows 10, ki se nahaja v podjetju. MDM torej omogoča večuporabniško delo, s čimer lahko 

več zaposlenih preko ene naprave dostopa do vseh svojih zaščitenih poslovnih podatkov in 

uporablja vse storitve, ki so na voljo vsakemu posameznemu delavcu. 
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Naslednja prednost je varna in enotna prijava preko aktivnega imenika Microsoft Azure Active 

Directory (krajše: Azure AD). V kolikor podjetje uporablja storitve v oblaku (npr. Office 365, 

Trgovina Windows), se lahko zaposleni vanje prijavljajo na preprost način (z enakimi prijavnimi 

podatki) na podlagi Azure AD. Gre za Microsoftovo oblačno platformo oz. infrastrukturo, ki 

podjetjem med drugim omogoča tesno in zanesljivo integracijo s storitvami v oblaku, ki 

vključuje gradnjo, uvajanje in upravljanje aplikacij na daljavo (preko Microsoftovih podatkovnih 

centrov). 

Poleg tega imajo velik potencial v poslovnem svetu tudi prihajajoče tehnologije, ki temeljijo 

na Windows 10. Ena takšnih tehnologij so holografska očala HoloLens. Ta bodo v prihodnjih 

letih zagotovo imela velik vpliv na delo v podjetjih, še posebej v medicinski, avtomobilski in 

oglaševalski industriji (npr. pri podpori oz. pomoči na daljavo, oblikovanju novih izdelkov itd.). 

Ostale prednosti so bile v tem priročniku že večkrat omenjene, saj veljajo tudi za vse ostale 

izdaje Windows 10. Ena takšnih je večja varnost. Nivo varnosti je višji tako na sistemski ravni, 

kot tudi na ravni posameznih aplikacij (npr. sodoben brskalnik Edge izriva zastarel Internet 

Explorer). Windows 10 je torej namenjen in prilagojen neprekinjeni povezavi v splet. Poleg tega 

je v Windows 10 vgrajena podpora za vzpostavitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem 

(angl. Virtual Private Network - VPN). 

Prilagajanje vseh nastavitev je po novem precej olajšano, saj za spremembe nastavitev (npr. 

prilagajanje varnostnih politik, nameščanje varnostnih posodobitev, jezikovnih paketov in 

drugih programov) na napravah v podjetjih ni potrebno ponovno nameščati oz. popravljati 

operacijskega sistema (angl. re-imaging). Ko 

govorimo o varnosti, je potrebno omeniti še 

podporo za najsodobnejše načine prijav v 

Windows 10. Dvostopenjska (dvonivojska) 

prijava omogoča, da se zaposleni v napravo 

Windows 10 Enterprise lahko prijavijo preko 

aktivnega imenika Microsoft Azure AD kar s 

pomočjo mobilnega telefona (prva stopnja). Pri 

tem vnesejo še PIN kodo ali biometrični podpis (denimo prstni odtis), ki služi kot dodaten nivo 

zaščite (druga stopnja). Prijava z biometričnim podpisom (brez potrebe po vnašanju gesla) je 

sicer znana pod imenom Windows Hello, ki predstavlja oseben način za vpis v naprave s 

sistemom Windows 10 zgolj s pogledom ali dotikom prsta. 

Potrebno je omeniti še relativno hiter proces usvojitve operacijskega sistema. Windows 10 je 

namreč kljub vsem sodobnim funkcionalnostim zasnovan tako, da se ga bodo brez večjih težav 

navadili tudi poslovni uporabniki starejših različic Windows. Tudi ploščice univerzalnih oz. UWP 

aplikacij, ki sprva (v Windows 8) niso bile tako dobro sprejete, so sedaj zelo dobro integrirane 

v Windows 10. Posledično se uporabe in upravljanja s tovrstnimi aplikacijami ni težko navaditi, 

če sistemski skrbniki zaposlenim dodelijo možnost njihove uporabe. 
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Na voljo je še možnost nameščanja aplikacij s Trgovine Windows. Poleg namestitve 

ogromnega števila brezplačnih aplikacij za povečanje produktivnosti in učinkovito 

komunikacijo, so možni tudi nakupi plačljivih aplikacij. Po drugi strani lahko sistemski skrbniki 

omejijo, katere aplikacije so vidne zaposlenim. Nekaj aplikacij za podjetja je jedrnato 

predstavljenih v naslednjem poglavju (6.2). 

V nekaterih državah (zaenkrat ne v Sloveniji) je sicer možen tudi prenos aplikacij iz trgovine za 

podjetja (Windows Store for Business). Do nje se dostopa kar s spletnim brskalnikom: bodisi s 

prijavnim računom Microsoft Azure AD bodisi z Office 365 računom. V tej trgovini so možni 

posamični nakupi ali količinski nakupi aplikacij (angl. volume purchase). Aplikacije so 

organizacijam javno dostopne. Lahko pa razvijalci razvijejo in v trgovini ponudijo »zasebne« 

(angl. Line of Business - LOB) aplikacije, ki jih nato ponudijo zgolj izbranim (posamičnim) 

organizacijam. Preko te trgovine za podjetja pa so možni tudi različni načini distribuiranja 

aplikacij (vključno z načinom brez spletne povezave). Na ta način se lahko izbere takšen način 

distribucije in število aplikacij oz. licenc, ki najbolj ustreza potrebam posamezne organizacije. 

 

6.2 Aplikacije za podjetja 

Do univerzalnih (UWP) aplikacij je možno dostopati preko aplikacije Trgovina Windows. 

Gre za aplikacije, ki jih lahko zaposleni uporabljajo tudi na poti (na terenu), saj delujejo tudi na 

vseh (mobilnih) napravah z Windows 10. Njihova prednost je še, da jih je potrebno prilagoditi 

samo prvič. Nato jih je možno na osnovi prijave takoj uporabiti na različnih napravah. 

V nadaljevanju je jedrnato predstavljenih nekaj popularnih in uporabnih aplikacij za poslovno 

okolje. 

6.2.1 Microsoft Power BI 

Microsoft Power BI je brezplačna aplikacija za pregled poslovnih dogodkov. Na voljo je tudi v 

slovenščini. Dodatne funkcionalnosti je možno dokupiti znotraj aplikacije. Aplikacija omogoča: 

 dostopanje do nadzornih plošč, poročil in ključnih kazalnikov uspeha (angl. Key 

Performance Indicator - KPI), 

 spremljanje in predstavitve podatkov o poslovanju v obliki interaktivnih grafikonov, grafov 

in zemljevidov, 

 razvrščanje podatkov s filtriranjem, razvrščanjem in označevanjem dinamičnih poročil, 

 ustvarjanje povezav za takojšen dostop do podatkov, pripenjanje nadzorne plošče na 

začetni zaslon, 

 deljenje vsebin (npr. pošiljanje posnetkov po e-pošti). 

 

https://www.microsoft.com/en-us/business-store/
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6.2.2 Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics CRM je poslovna rešitev za učinkovito upravljanje odnosov s strankami. 

Aplikacija je brezplačna in je na voljo tudi v slovenščini. Med drugim omogoča: 

 takojšen dostop do najpomembnejših podatkov, ki ga zagotovimo s prilagoditvijo pogleda 

fleksibilne nadzorne plošče (med drugim je omogočeno pripenjanje ploščic), 

 večjo produktivnost zaposlenih s pripravo oz. posodobitvijo sestankov, zapiskov in opravil, 

 upravljanje s stiki, kupci in možnimi strankami, 

 upravljanje prodajnih podatkov za prodajalce, 

 sledenje napredku poslovanja s sledenjem ključnim kazalnikom uspeha in vizualnim 

prikazom različnih statusov (npr. prodajnega lijaka) v obliki grafikonov itd. 
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6.2.3 Dynamics NAV 

V kolikor podjetje uporablja rešitev Microsoft Dynamics NAV 2015 (ali novejšo različico), je za 

zaposlene uporabna brezplačna aplikacija Dynamics NAV. Sicer ni na voljo v slovenščini, 

uporabljati pa jo je možno v številnih drugih jezikih. Aplikacija prinaša: 

 globalno poslovno rešitev za učinkovito upravljanje financ, dobavne verige, proizvodnega 

procesa in drugih operacij, 

 sodoben uporabniški vmesnik s ploščicami, ki je skladen z namizno (angl. Client) različico 

Dynamics NAV 2015, 

 domači zaslon s hitrim pregledom poslovanja, 

 preprosto upravljanje in takojšen prikaz (podrobnejših) informacij o strankah, dobaviteljih 

in zalogah, 

 hitro ustvarjanje, urejanje in pošiljanje računov oz. faktur, ponudb, 

 potrjevanje, fakturiranje in pošiljanje dokumentov, 

 možnost prijave z računom storitve Office 365, 

 možnost izvoza podatkov v druge programe (npr. Microsoft Excel) itd. 
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6.2.4 SharePoint Newsfeed 

V kolikor organizacija oz. podjetje uporablja spletno izdajo SharePoint Online ali namizno 

izdajo SharePoint 2013 (oz. novejšo različico), je za zaposlene priročna brezplačna aplikacija 

SharePoint Newsfeed. S to aplikacijo lahko zaposleni na katerikoli napravi z Windows 10 

spremljajo družabno dogajanje v organizaciji. Aplikacija je na voljo tudi v slovenščini in na 

podlagi prijave med drugim omogoča: 

 pregledovanje, komentiranje oz. pogovori s sodelavci, 

 objavljanje oz. deljenje vsebin (novic, sporočil, vprašanj) s sodelavci, pri čemer lahko 

posamezne udeležence aktivno vključimo v pogovor (s predznakom @ pred imenom 

sodelavca), 

 hiter in preprost prenos večpredstavnostnih vsebin, pri čemer jih lahko damo tudi v skupno 

rabo, 

 odkrivanje in pregledovanje profilov zaposlenih. 

 

 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

191 

6.2.5 Ostale vrste aplikacij 

V Trgovini Windows ne manjkajo niti: 

 UWP aplikacije s podporo za druga družabna omrežja (npr. Facebook in Twitter). 

 UWP aplikacije pisarniškega paketa Microsoft Office (npr. Word Mobile, Excel Mobile in 

PowerPoint Mobile). Te aplikacije so sicer že prednameščene na OS Windows 10 Mobile. 

UWP aplikacija OneNote za hrambo in urejanje zapiskov pa je prednameščena tudi na vseh 

drugih izdajah Windows 10. 

 Številne druge Microsoftove UWP aplikacije, denimo: Lync in Microsoft "Project Siena". 

 UWP aplikacije ponudnikov konkurenčnih poslovnih rešitev (npr. za podjetji SAP in 

Salesforce). 

 Razne namenske UWP aplikacije, npr.: 

o za prikazovanje in urejanje poslovnih kontaktov s hkratno podporo različnim 

spletnim ponudnikom oz. storitvam (kot je aplikacija Business Contacts), 

o pretvorniki valut (kot je Priročen Pretvornik Valut) itd. 

 UWP aplikacije za spremljanje dogajanja (novic) po svetu s področja financ in poslovanja, 

kot so: MSN Money za pregledovanje borznih podatkov in spremljanje podatkov o 

vrednostnih papirjih (ta je že prednameščena na Windows 10 in jo najdemo pod imenom 

Money), The Economic Times, Forbes Media, The Economist on Windows, Bloomberg Podcast, 

The Huffington Post in The Wall Street Journal. 
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7 Napredni uporabniki 
Windows 10 nudi mnogo dodatnih nastavitev za optimizacijo sistema, prilagoditev 

uporabniškega vmesnika, izboljšanje varnosti in prilagajanje zasebnosti. Nekaj izmed teh 

nastavitev bo prikazanih v pričujočem poglavju. Do podrobnih nastavitev je v večini primerov 

možno dostopati na različne načine. V teh uporabniških navodilih bo prikazana ena izmed 

hitrejših poti v okviru vsakega posameznega postopka nastavitev. 

 

 
Za napredne uporabnike je morda najbolje, če 

v Nadzorni plošči uporabljajo prikaz velikih ali 

majhnih ikon in ne pogleda po zvrsteh (oz. po 

kategorijah). Na ta način namreč najhitreje 

dostopamo do podrobnejših nastavitev. 

Tudi v tem poglavju vseskozi uporabljamo 

prikaz ikon (in ne zvrsti) v nadzorni plošči. 

 

 

 

7.1 Prilagajanje uporabniškega vmesnika 

7.1.1 Barve in prosojnost elementov 

Windows 10 omogoča poljuben izbor barv. Pri tem sta nastavljiva dva sklopa: 

 Barva ploščic in ikon za programe oz. aplikacije v začetnem meniju, Središču za opravila in 

v Nastavitvah; barva gumbov za odprta okna v opravilni vrstici; barva robov aktivnega okna. 

 Barva začetnega menija (brez ploščic oz. ikon programov in aplikacij), opravilne vrstice, 

Središča za opravila in naslovne vrstice aktivnih programov. 

Prvi sklop barv (barvo ploščic in ikon, gumbov odprtih oken in robov aktivnega okna) 

spreminjamo na sledeči lokaciji: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Prilagoditev    Barve. 

Nato na desni strani okna najprej izklopimo samodejni izbor barv 

(v kolikor je vklopljen), kot kaže naslednja slika. 
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Za tem se pojavi barvna paleta. Z nje lahko izberemo (kliknemo na) želeno barvo. Spremembe 

sproti vidimo na sliki predogleda, ki se v nastavitvah nahaja neposredno nad barvno paleto. 
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S spremembami te nastavitve bo torej barva ozadja v začetnem meniju, Središču za opravila, 

opravilni vrstici še vedno črna (privzeta). Barva ozadja naslovne vrstice aktivnega okna pa bo 

še vedno bela (prav tako privzeta), kot kažejo spodnji primeri predoglednih slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi sklop barv (barvo ozadja začetnega menija, Središča za opravila, opravilne vrstice in 

naslovne vrstice aktivnega 

okna) pa vklopimo z 

nastavitvijo, ki se nahaja 

neposredno pod barvno 

paleto (vidna na desni sliki). 

Ob vklopu te nastavitve bodo v enaki barvi obarvani vsi elementi uporabniškega vmesnika, kot 

prikazujejo sledeči primeri predoglednih slik: 
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Drugi sklop barv je priporočljivo vklopiti, saj bomo na ta način lažje razlikovali med 

aktivnim oknom in ostalimi odprtimi okni (v kolikor aktivno okno ni prikazano čez 

celoten zaslon oz. maksimirano). To prikazuje spodnja primerjava aktivnih oken: 

 

 

Za vklop prosojnosti začetnega menija, opravilne vrstice in Središča za opravila na enakem 

mestu (spodaj v desnem 

podoknu) vklopimo 

ustrezno nastavitev, kot 

kaže desna slika. Pri tem 

omenjeni elementi ne 

bodo popolnoma prosojni. 

 

7.1.2 Zaklenjeni zaslon, prijavni zaslon in ohranjevalnik zaslona 

7.1.2.1 Zaklenjeni zaslon 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo na namizje (razen na ikone oz. gumbe) in izberemo 

Prilagodi. Nato v levem seznamu izberemo Zaklenjeni zaslon. Za tem na desni strani 

izberemo vrsto ozadja, pri čemer lahko izbiramo med: 

 sliko, ki jo lahko izberemo iz prikazanih 

predlog ali jo prebrskamo v napravi, 

 diaprojekcijo, pri čemer pustimo privzet 

nabor slik ali izberemo (dodamo) svojo 

mapo s slikami, 

 Središčem pozornosti Windows, pri katerem 

se s spleta samodejno prenese nabor 

Microsoftovih estetskih slik za zaklenjeni zaslon. 

 
Kljub majhni razliki v (ne)prosojnosti elementov je prosojnost priporočljivo izklopiti, 

če uporabljamo napravo s šibkim grafičnim procesorjem. Z izklopom prosojnosti 

bomo privarčevali tudi nekaj energije predvsem na manj zmogljivih mobilnih 

napravah. Poleg tega izklop prosojnosti ponuja »čistejši« (razločnejši) videz. 
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V kolikor smo izbrali Središče pozornosti Windows in nam prikazana slika zaklenjenega 

zaslona ni všeč, jo lahko spremenimo. Na 

zaklenjenem zaslonu se z miškinim 

kazalcem pomaknemo v desni zgornji kot 

zaslona na polje »Vam je to, kar vidite, všeč?«. Nato izberemo »Ni mi všeč« in slika na 

zaklenjenem zaslonu se bo zamenjala. 

 

Poleg tega lahko na tem mestu 

(pod vrsto ozadja) s klikom na 

gumbe  določimo, katere 

aplikacije naj na zaklenjenem 

zaslonu prikazujejo svoje podrobne 

in osnovne informacije. Za 

podrobne informacije lahko 

izberemo eno aplikacijo, za 

osnovne pa največ sedem aplikacij 

(kot je razvidno na sosednji sliki). 

 

7.1.2.2 Prijavni zaslon 

Pod nastavitvami zaklenjenega zaslona lahko spremenimo tudi ozadje prijavnega zaslona. Če 

ne želimo enobarvnega ozadja na prijavnem zaslonu, ga lahko zamenjamo z ozadjem namizja: 

 

 

Izgled prijavnega zaslona se bo spremenil, kot kažeta spodnji sliki: 
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7.1.2.3 Ohranjevalnik zaslona 

Neposredno pod nastavitvami zaklenjenega 

in prijavnega zaslona s klikom na 

Nastavitve ohranjevalnika zaslona vklopimo ohranjevalnik 

zaslona. Pojavi se novo okno, v katerem izberemo, kakšno 

obliko ohranjevalnika želimo (npr. v 3D-besedilo, Fotografije, 

Prazno, Trakovi …). 

Nato izberemo čas, po katerem želimo, naj se ohranjevalnik 

zaslona zažene (v izboru Počakaj). 

 

Če želimo povečati nivo 

varnosti in prikazati 

prijavni zaslon ob vsakem 

izklopu prikazanega 

ohranjevalnika zaslona, 

lahko obkljukamo tudi možnost »Ob vrnitvi prikaži prijavni zaslon«. 

Ko smo zaključili z nastavitvami, okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

 

 
Glavna razlika med zaklenjenim zaslonom, prijavnim zaslonom, ohranjevalnikom 

zaslona in izklopljenim zaslonom je v zahtevi za prijavo. 

Zaklenjeni zaslon je prikazan pri zaklepu naprave (s kombinacijo bližnjičnih tipk 

Win in L). Ima kozmetično funkcijo (privlačno ozadje) in informativno funkcijo 

(pregleden prikaz ure in datuma, po želji tudi informacij izbranih aplikacij). Izklopimo 

ga zgolj s pritiskom tipke na tipkovnici ali z miškinim klikom. 

Ohranjevalnik zaslona se vklopi samodejno po določenem času. Izklopimo ga s 

premikom miške ali s podrsanjem po zaslonu na dotik / sledilni ploščici. Ohranjevalniki 

zaslona se danes ne uporabljajo več pogosto, saj je bolj varčno uporabljati zgolj izklop 

zaslona. 

Tudi pri samem izklopu zaslona (oz. izklopu osvetlitve zaslona na nekaterih prenosnih 

napravah) se pri »vrnitvi« na namizje ne zahteva nobena prijava oz. vpis - enako kot 

pri ohranjevalniku zaslona. Razen če predhodno nismo zaklenili naprave. 

Prijavni zaslon oz. zaslon za vpis pa zahteva prijavo v namizje (bodisi z vpisom gesla 

ali zgolj s klikom na gumb Vpis). Pojavi se takoj za zaklenjenim zaslonom (pri bujenju 

naprave iz spanja ali mirovanja), lahko pa tudi ob sveži prijavi v sistem ali za 

ohranjevalnikom zaslona (če smo tako določili v nastavitvah). Iz prijavnega zaslona 

lahko dostopamo tudi do gumbov s hitrimi sistemskimi nastavitvami (desno spodaj). 
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7.1.3 Svetlost zaslona 

Na napravah, ki to omogočajo, nastavitev svetlosti nastavimo preko ikone 

akumulatorja (  oziroma ) v območju za obvestila. Nato v prikazanem 

podoknu z večkratnim klikanjem na ploščico svetlosti zaslona, ki je vidna tudi 

na sosednji sliki, spreminjamo moč osvetlitve zaslona. 

Alternativno mesto nastavitev svetlosti zaslona: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Sistem    Zaslon (izberemo v levem seznamu)    na desni 

strani vidimo drsnik, kjer lahko brezstopenjsko prilagajamo raven svetlosti: 

 

 

 

7.1.4 Izklop zaslona in spanje naprave 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo na namizje (razen na ikone oz. gumbe) in izberemo 

Prilagodi. Prikaže se okno nastavitev. V levem seznamu izberemo Zaklenjeni zaslon. Nato na 

desni strani spodaj kliknemo na povezavo:  

 

Odprejo se nastavitve, kjer imamo v desnem podoknu dva dela nastavitev: 

1) zaslon, kjer nastavljamo, po kolikšnem času naj naprava samodejno izklopi zaslon pri 

napajanju iz akumulatorja (baterije) oziroma iz električnega omrežja, 

2) spanje, kjer nastavljamo, po kolikšnem času naj naprava samodejno preide v stanje spanja 

pri napajanju iz akumulatorja (baterije) oziroma iz električnega omrežja. 

 

  

 
Nekatere prenosne naprave imajo možnost spreminjanja svetlosti s kombinacijo 

bližnjičnih tipk (običajno je to tipka Fn v kombinaciji z določenimi funkcijskimi ali 

smernimi tipkami). Raven svetlosti zaslonov pri namiznih računalnikih pa se običajno 

nastavlja kar s tipkami na samem monitorju. 

 
Nastavitve izklopa zaslona in spanja so podrejene nastavitvam načina predstavitve. To 

pomeni, da do izklopa zaslona oz. do prehoda v spanje naprave ne bo prišlo, če se na 

zaklenjenem zaslonu predvaja predstavitev, film ipd. 
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7.1.5 Besedilo, zaslon, obvestila in zvoki 

7.1.5.1 Velikost in usmerjenost besedila 

Sistemsko velikost pisave spreminjamo na sledeči lokaciji: 

Nadzorna plošča (klik z desnim miškinim gumbom na začetni meni in izbor 

možnosti »Nadzorna plošča«)    Zaslon. 

Nato v osrednjem polju spreminjamo velikost in krepkost pisave za posamezne elemente: 

naslovne vrstice, menije, sporočilna okna, naslove palet, ikone in opise orodij. Na koncu 

kliknemo še na gumb Uporabi in počakamo nekaj trenutkov, da se slika zaslona osveži. 

 

 

Če želimo hkrati z besedilom povečati tudi velikost aplikacij in elementov, to storimo na 

sledečem mestu: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Sistem. 

Na desni strani 

nastavitev za Zaslon 

vidimo drsnik. V 

kolikor je posivljen 

(kot na sosednji sliki), najprej izklopimo faktor merila po meri s klikom na povezavo: 

. Te nastavitve pridejo še posebej prav 

pri zaslonih z zelo visoko ločljivostjo oz. z visoko gostoto števila slikovnih pik. 

 
Privzeta velikost pisav je dokaj majhna, zato jih lahko nekoliko povečamo za 

zmanjšanje naprezanja oči. V sledeči tabeli so predlogi večjih velikosti pisav za vsako 

posamično vrsto besedila. Predlagana velikost besedila ne bo popačila uporabniškega 

vmesnika elementov. 

Element Velikost besedila za element 

Naslovne vrstice 12 

Meniji 10 

Sporočilna okna 10 

Naslovi palet 12 

Ikone 10 

Opisi orodij 10 
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Na tem mestu lahko nastavimo tudi 

usmerjenost besedila, ki ga za vsakdanje delo 

sicer ne spreminjamo. 

 

7.1.5.2 Nastavitve zaslona 

Na enakem mestu nastavitev (Nastavitve    Sistem    Zaslon) desno spodaj kliknemo na 

povezavo:  

Nato lahko po potrebi prilagajamo: 

 ločljivost zaslona, 

 umeritev barv zaslona (za prilagoditev barvnih razmerij), 

 besedilo ClearType (uglaševalnik za fino prilagajanje ostrine besedila). 

Vseh teh nastavitev ni potrebno spreminjati, če se ne soočamo z opaznimi odstopanji ali 

težavami. Sistem namreč praviloma samodejno nastavi priporočene nastavitve. Število pik 

zaslona, ki velja za priporočeno, je odvisno od tipa zaslona (v našem primeru je to 1600 krat 

900 pik, kot prikazuje sledeča slika). 
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7.1.5.3 Sistemski zvoki 

Nastavitve zvoka prilagajamo preko ikone Speakers (  ). Na njo kliknemo z desnim miškinim 

gumbom in izberemo Zvoki. Nato v novem oknu izberemo zavihek Zvoki. 

Alternativna pot: Nadzorna plošča (klik z desnim miškinim gumbom na gumb začetnega 

menija)    Zvok (preko pogleda ikon v Nadzorni plošči)    izberemo zavihek Zvoki. 

 

Nato v osrednjem delu okna 

vidimo polje »Programski 

dogodki« s seznamom vseh 

zvokov. Tam v okviru treh 

pripadajočih poglavij 

(Windows, Raziskovalec in 

Windows Speech Recognition) 

nastavljamo posamezne 

zvoke za vsak dogodek. 

Ko izberemo posamezen 

dogodek, lahko pripadajoč 

zvok preizkusimo s klikom na 

gumb Preskusi ali pa kar z 

dvoklikom na sam dogodek. 

Če nam dodeljen zvok ne 

ustreza, ga izklopimo ali 

spremenimo v pripadajočem 

seznamu. V našem primeru 

smo izklopili zvok »Alarm 

kritičnega stanja napajanja«, 

kot prikazuje sosednja slika. 

 

Zvok ob zagonu sistema Windows po potrebi izklopimo (odkljukamo) z možnostjo, ki se v oknu 

nahaja neposredno pod poljem programskih dogodkov. Ko smo s prilagajanjem zvokov 

končali, spremembe potrdimo z gumbom Uporabi. Okno z nastavitvami zapremo z gumbom 

V redu: 

 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

202 

Če želimo urejati ostale zvoke sistema Windows (odjava, prijava, odklepanje, izhod), je 

potrebno te možnosti najprej omogočiti za prikaz v nastavitvah. Privzeto namreč niso prikazane 

v seznamu programskih dogodkov. Omogočimo jih na tem mestu: 

Registry Editor (odpremo začetni meni, vanj vpišemo regedit in program zaženemo kot 

skrbnik s tipkami Ctrl, Shift in Enter). Nato se v levem delu okna pomikamo po sledečih mapah: 

Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ AppEvents \ EventLabels \ WindowsLogoff 

Ko odpremo zadnjo mapo, na desni strani dvokliknemo na ExcludeFromCPL in v pojavnem 

oknu spremenimo vrednost (Value Data) iz 1 na 0. Spremembo potrdimo 

z gumbom OK in v oknu bomo videli naslednje stanje: 

 

 

Enako spremembo vnosa ExcludeFromCPL naredimo še v mapah, ki se nahajajo na enakem 

mestu (v isti nadmapi EventLabels): 

 WindowsLogon 

 WindowsUnlock 

 SystemExit 

Nato zapremo okno Registry Editor. Izpišemo se iz sistema in nato ponovno vpišemo 

(ali ponovno zaženemo računalnik). Za tem še enkrat odpremo nastavitve zvokov (klik z desnim 

miškinim gumbom na ikono Speakers    Zvoki    v novem oknu izbor zavihka Zvoki). 

V seznamu programskih dogodkov (v okviru pripadajočega poglavja Windows) so po 

abecednem redu sedaj razvidne tudi naslednje štiri možnosti: 

 Izhod iz sistema Windows, 

 Odjava iz sistema Windows, 

 Odklepanje sistema Windows, 

 Prijava v sistem Windows. 
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V našem primeru smo izklopili 

zvoke za: Izhod iz sistema Windows, 

Odjavo iz sistema Windows in 

Prijavo v sistem Windows, kot 

deloma prikazuje sosednja slika. 

 

 

 
Vse zvoke sistema Windows začasno in na hitro izklopimo (oz. ponovno vklopimo) kar 

preko gumba za glasnost (Speakers). To je priročno v primerih, ko ne želimo motiti 

drugih ljudi (npr. v čitalnicah, na sestankih, v predavalnicah med predavanji itd.). 

Sicer pa glasnost lahko 

reguliramo kar s pomočjo 

miškinega koleščka (za 

tem, ko se prikaže okno z 

drsnikom za glasnost). 

 

7.1.5.4 Obvestila in pripomočki 

Nastavitve obvestil in zvokov aplikacij nastavljamo na sledečem mestu: 

Nastavitve    Sistem    Obvestila in dejanja. 

Na desni strani vidimo odsek Obvestila, 

kjer med drugim vklopimo/izklopimo: 

 obvestila aplikacij, 

 namige o sistemu Windows, 

 prikaz obvestil med predstavitvami, 

 prikaz obvestil na zaklenjenem 

zaslonu … 
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Nižje v odseku Prikaz obvestil iz teh 

aplikacij vklapljamo/izklapljamo 

obvestila posameznih aplikacij. V 

kolikor kliknemo na ime posamezne 

aplikacije, se odprejo nastavitve 

obvestil, ki se nanašajo zgolj na izbrano 

aplikacijo. 

 

 

 

 

 

 

Windows 10 nima podpore za prikaz pripomočkov (angl. gadgets, tudi widgets), ki bi nam 

prikazovali osnovne informacije o napravi na namizju. Pripomočki so bili na voljo le v 

operacijskih sistemih Windows Vista in Windows 7. Lahko pa si po želji tudi za Windows 10 s 

spleta naknadno prenesemo in namestimo denimo brezplačne pripomočke Win10 Widgets. 

 

7.1.6 Dodatne nastavitve vmesnika 

7.1.6.1 Teme za namizje 

Teme so skupek sledečih nastavitev: ozadja namizja (slike ozadja), nastavitev barv (barv 

poudarka, sistemskih elementov in prosojnosti), ohranjevalnika zaslona in nastavitev zvokov. 

Posamezen sklop omenjenih nastavitev je možno shraniti kot temo. Na ta način hitro in 

preprosto preklapljamo med različnimi temami. Velik nabor prednastavljenih tem si lahko 

brezplačno prenesemo z Microsoftove spletne strani. Do nastavitev tem dostopamo na naslednji 

način: 

Nadzorna plošča    Prilagoditev. 

V osrednjem delu okna lahko vidimo tri sklope tem: 

 Moje teme: predstavljajo nastavitve, ki smo si jih prilagodili sami. 

 Privzete teme sistema Windows: gre za prednastavljene teme, ki jih ponuja sistem Windows. 

 Visokokontrastne teme: prvenstveno so namenjene slabovidnim ljudem, uporabijo pa se 

lahko tudi na napravah z nizkokontrastnimi zasloni. 

Za spreminjanje nastavitev posamezne teme v okviru tem dostopamo v spodnjem delu okna: 

 

http://win10widgets.com/
https://support.microsoft.com/sl-si/help/13768/windows-desktop-themes
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Trenutno izbrana tema je je osenčena z barvo. V našem primeru je to »Moja tema 2«: 

 

Ko smo nastavitve prilagodili, se v razdelku Moje teme pojavi »Neshranjena tema«. Shranimo 

jo preko priročnega menija (klik z desnim miškinim gumbom). Tema mora biti izbrana 

(osenčena), da jo imamo možnost poimenovati in shraniti. 

 

V kolikor želimo posamezno temo izbrisati, je potrebno najprej poskrbeti, da tema za izbris ni 

trenutno izbrana (osenčena). Za tem jo lahko izbrišemo preko priročnega menija. 

 

7.1.6.2 Ploščice za upravljanje z napravo 

Upravljanje z napravo oz. z energijo je med drugim 

dosegljivo v začetnem meniju preko pripadajočih 

ikon za napajanje in upravljanje računa: 

 zaustavitev sistema, 

 ponovni zagon, 

 spanje, 

 zaklep, 

 izpis. 

 

Da si v začetnem meniju prihranimo dodaten klik na 

omenjeni ikoni, ročno ustvarimo ploščice za 

upravljanje z energijo. Ploščice bodo torej vidne v 

polju s ploščicami v začetnem meniju. 
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Najprej ustvarimo bližnjico na namizju. Za zaustavitev sistema v priročnem meniju na namizju 

izberemo: Novo    Bližnjica. 

 

 

V novem oknu najprej vnesemo (kopiramo in prilepimo) sledeč naziv: shutdown -s -t 00 
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V naslednjem koraku vnesemo ime bližnjice, denimo: Zaustavitev sistema 

Nato kliknemo na gumb Dokončaj. 

Za tem z desnim miškinim gumbom 

kliknemo na ikono bližnjice z namizja, 

ki smo jo pravkar ustvarili. V priročnem 

meniju izberemo Lastnosti. Nato v 

oknu lastnosti na zavihku »Bližnjica« 

izberemo gumb Zamenjaj ikono. 

Če se pojavi opozorilno okno o 

zamenjavi ikone, ga potrdimo z 

V redu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato se odpre okno z ikonami. Kot je vidno na 

sosednji sliki, se ikone nahajajo v datoteki: 

%SystemRoot%\system32\shell32.dll 

Izberemo ikono  ali pa ikono . Obe 

ikoni se nahajata v omenjeni knjižnici. 
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Če nam videz teh ikon ne ustrezata, lahko 

seveda izberemo katerokoli drugo. Poleg tega 

lahko izberemo tudi alternativno mesto za 

izbor ikon, ki se nahaja v datoteki (sledeče 

mesto lahko tudi kopiramo in prilepimo v 

pripadajoče polje okna za zamenjavo ikone): 

%SystemRoot%\system32\imageres.dll 

 

Nato lahko izberemo ikone sodobnih oblik, kot 

so denimo ,  ali . V našem 

primeru smo izbrali slednjo, kot je vidno na 

sosednji sliki. Okno za zamenjavo ikone in okno 

z lastnostmi zapremo s klikoma na gumba 

V redu. 

 

Bližnjico nato z namizja premaknemo v sledečo mapo Raziskovalca (pot mape kopiramo in 

prilepimo kar v naslovno vrstico odprtega Raziskovalca in vnos potrdimo s tipko Enter): 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs 

 
 

Nato odpremo začetni meni in vpišemo iskalni niz, ki 

se ujema s pravkar ustvarjeno bližnjico. V našem 

primeru je to »Zaustavitev sistema«. Na najden vnos 

kliknemo z desnim miškinim gumbom in izberemo 

Pripni na začetni zaslon, kot kaže desna slika. 
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Ploščica je sedaj ustvarjena 

na dnu začetnega zaslona v 

začetnem meniju, kot denimo 

prikazuje ploščica na desni sliki. 

Poljubno lahko spreminjamo njeno 

velikost in jo premaknemo na želeno 

mesto polja s ploščicami. 

 

V nadaljevanju je tabela s podatki za ustvarjanje ostalih vrst bližnjic. Postopek je vseskozi enak, 

spreminjajo se le nazivi mest elementov za bližnjice, imena bližnjic in pripadajoče ikone. 

BLIŽNJICE: PLOŠČICE ZA UPRAVLJANJE Z NAPRAVO IN Z ENERGIJO 

Funkcija oz. 

predlog imena 
Mesto elementa Predlogi ikone 

Ponovni zagon shutdown.exe -r -t 00 
 

Izpis shutdown.exe -l -t 00 
 

Spanje 

rundll32.exe 

powrprof.dll,SetSuspendState 

0,1,0 
 

Zakleni 
%windir%\System32\rundll32.exe 

user32.dll,LockWorkStation ,  ali  

Programi in funkcije %windir%\System32\appwiz.cpl 
 

 

 
V polje s ploščicami (tj. na začetni zaslon) 

začetnega menija je možno dodati tudi Koš. 

To storimo tako, da z desnim miškinim 

gumbom kliknemo na ikono Koš in izberemo 

možnost Pripni na začetni zaslon. 
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7.2 Podrobne nastavitve 

7.2.1 Povezovanje z oddaljenim namizjem 

Funkcija oddaljenega namizja (angl. Remote Desktop) omogoča prijavo v določeno napravo 

(tj. na gostitelja oz. strežnik) z druge naprave (tj. z odjemalca oz. klienta). Povezujemo se torej 

na daljavo, zato morata biti obe napravi prižgani in povezani v splet. Naprave torej ne smejo 

biti niti v stanju spanja ali mirovanja. 

Prijavljanje (v vlogi odjemalca) na drugo napravo je možno z naprav, ki imajo nameščeno 

katerokoli izdajo Windows 10 (oz. katero izmed starejših različic). Zagotavljanje storitve 

oddaljenega namizja (v vlogi gostitelja) drugim napravam pa je možno le na sistemih z 

nameščenim Windows 10 Pro, Education in Enterprise (oz. na kateri izmed starejših različic). 

Opomba: uporabniki Windows 10 Home se lahko poslužujejo zgolj nastavitev oz. uporabe 

možnosti iz poglavja 7.2.1.1. Njihove naprave lahko torej nastopajo zgolj v vlogi odjemalca, ne 

pa tudi v vlogi gostitelja oddaljenega namizja. 

 

7.2.1.1 Vzpostavitev povezave za odjemalca 

V nadaljevanju bomo na kratko prikazali način, kako se povezati na oddaljeno napravo v vlogi 

odjemalca. Predpostavljamo torej, da so nastavitve in prijavni podatki na strani gostitelja 

(vključno z IP naslovom, uporabniškim imenom in geslom) že nastavljeni oz. določeni. V 

organizacijah oz. podjetjih omenjene nastavitve in prijavne podatke za povezovanje z 

gostiteljem pripravi sistemski administrator (skrbnik). 

Najprej preko začetnega menija odpremo okno Povezava z oddaljenim namizjem: 

 

Nato v polje Računalnik vnesemo domensko ime ali natančen IP naslov. V nekaterih primerih 

je na koncu IP naslova potrebno dodati še ustrezno številko vrat (angl. port). Ostalih nastavitev 

načeloma ni potrebno spreminjati, zato lahko sedaj kliknemo gumb Vzpostavi povezavo 

(primer IP naslova z vrati: 192.168.0.34:3389). 
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Pojavi se novo polje. V polje Uporabniško ime vnesemo uporabniško ime gostitelja, v polje 

Geslo pa določeno geslo. Če želimo, da naprava (odjemalec) shrani prijavne podatke, vključimo 

(obkljukamo) možnost Zapomni si poverilnice. Nato izberemo gumb V redu. V kolikor se pojavi 

okno za potrditev povezave, potrdimo vzpostavitev povezave z izborom gumba Da. 

Za tem, ko je prijava na oddaljeno namizje uspela, lahko ob zgornjem robu zaslona vidimo 

vrstico, kjer lahko okno z oddaljenega namizja minimiramo, obnovimo navzdol ali izklopimo s 

pomočjo pripadajočih gumbov v desnem delu vrstice: 

 

Ob izklopu povezave z oddaljenim namizjem zgolj še potrdimo pojavno okno z V redu. 

 

7.2.1.2 Nastavitve povezave za gostitelja znotraj lokalnega omrežja 

a. Določanje gesla za lokalni račun 

V kolikor na napravi gostitelja namesto Microsoftovega prijavnega računa (ki že vključuje 

prijavno geslo) uporabljamo lokalni račun, je potrebno za uporabo oddaljenega namizja 

nastaviti tudi prijavno geslo - če ga v okviru lokalnega računa še nismo nastavili. To storimo na 

sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Uporabniški računi    Upravljaj drug račun    nato kliknemo na 

ikono našega lokalnega računa, npr.: 

 

Nato izberemo možnost Ustvari geslo. V pripadajoči polji dvakrat vpišemo geslo in nato še 

namig za geslo. Prijavne podatke potrdimo s klikom na gumb Ustvari geslo. 
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b. Omogočanje oddaljenega povezovanja na gostitelja 

Najprej je potrebno vklopiti ustrezna dovoljenja za oddaljeno povezovanje, kar storimo na 

sledeči način: 

Klik z desnim miškinim gumbom na gumb začetnega menija:    (ali bližnjični tipki Win in X)  

  iz priročnega menija izberemo Sistem    nato klik na Nastavitve za oddaljeni nadzor: 

 

 

Prikaže se okno sistemskih lastnosti. V razdelku »Oddaljena pomoč« po želji prilagajamo 

omejitve oddaljenega dostopa (npr. nastavljanje omejitev pošiljanja povabil za oddaljeni 

dostop preko gumba »Dodatno«). V našem primeru teh privzetih nastavitev ne bomo 

spreminjali. 

V istem oknu sistemskih 

lastnosti (v razdelku 

»Oddaljeno namizje«) 

izberemo možnost 

Dovoli oddaljene povezave s 

tem računalnikom. Če bodo 

imele naprave odjemalcev 

nameščen Windows 7 ali 

novejši oz. Windows Phone 8.1 

ali novejši, vključimo tudi 

pripadajočo nastavitev 

(»Dovoli le povezave z 

računalniki, v katerih se izvaja 

oddaljeno namizje s 

preverjanjem pristnosti na ravni 

omrežja«). S tem zagotovimo 

višji nivo varnosti povezave, ki 

jo ta možnost ponuja. 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

213 

V enakem oknu 

dodajamo tudi 

odjemalce. Pri tem 

imamo sami kot skrbnik 

že omogočen dostop za 

oddeljeno namizje na to 

(gostiteljevo) napravo. 

Dodajamo torej zgolj 

vse (morebitne) ostale 

odjemalce. 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na gumb Izberi uporabnike dodajamo vse tiste uporabnike lokalnega omrežja, ki jim 

nameravamo urediti dostopanje do naše (gostiteljeve) naprave. V novem oknu izberemo 

gumbe Dodaj    Dodatno    Poišči. Nato izberemo (označimo) uporabnika lokalnega 

omrežja (tj. odjemalca) in kliknemo gumb V redu. Če jih želimo dodati več, postopek večkrat 

ponovimo. Ko smo določili vse uporabnike, pripadajoča okna zapremo s kliki na gumbe V redu. 

 

Sedaj je potrebno pridobiti le še naslov IP gostitelja, ki ga bomo vnesli na napravi odjemalca 

pri povezovanju na oddaljeno namizje. Na napravi gostitelja odpremo začetni meni, vanj 

vnesemo cmd.exe in potrdimo z Enter. Nato se odpre okno ukaznega poziva, v katerega 

vnesemo ukaz ipconfig in pritisnemo Enter. 

Nato se izpišejo informacije o internetni povezavi. Zabeležimo si številko IP naslova, ki se nahaja 

v vrstici IPv4 Address (v našem primeru smo jo zakrili): 
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S tem je naprava gostitelja pripravljena za povezovanje znotraj lokalnega omrežja 

(angl. local area network - LAN) oz. brezžičnega lokalnega omrežja (angl. Wireless Local Area 

Network - WLAN). 

 

7.2.1.3 Nastavitve povezave za gostitelja zunaj lokalnega omrežja 

V organizacijah in podjetjih nam nastavitev za dostopanje do naprav (gostiteljev), za katere 

smo pooblaščeni, ni potrebno prilagajati, saj to opravijo sistemski skrbniki. Te nastavitve so 

torej namenjene uporabnikom v okviru drugih priložnosti (npr. oddaljeno povezovanje z 

napravami domačega omrežja). 

Za dostopanje do oddaljenega namizja naprav, ki se nahajajo zunaj lokalnega omrežja, je 

najbolje, če uporabljamo fiksni IP naslov. Dinamični IP naslov se namreč vseskozi spreminja in 

bi bilo zato potrebno nastavitve vseskozi prilagajati. 

 

 

  

 
Poleg nastavitev, ki so opisane v nadaljevanju, je potrebno na napravi gostitelja 

prilagoditi tudi nastavitve, ki so opisane v prejšnjem poglavju (7.2.1.2). 

Poleg tega je potrebno za dostopanje do oddaljenega namizja izven lokalnega 

omrežja omogočiti tudi posredovanje vrat (angl. port forwarding oziroma single port 

forwarding) v okviru nastavitev usmerjevalnika oz. modema. Če je v lokalnem omrežju 

na voljo več naprav, ki nudijo dostop do oddaljenega namizja, vsaki posamezni 

napravi v omrežju dodelimo svojo (individualno) številko vrat. V nastavitvah tistega 

usmerjevalnika oz. modema, ki torej usmerja promet lokalnega omrežja z napravo 

gostitelja (preko katerega nameravamo dostopati do naprave, ki nudi dostop do 

oddaljenega namizja), vnesemo novo storitev s številko vrat 3389 za prvo napravo 

(oz. za njen IP naslov), številko 3390 za drugo napravo v lokalnem omrežju itd. 

Postopek za prilagajanje teh nastavitev se razlikuje glede na vrsto posameznega 

usmerjevalnika oz. modema, zato ga na tem mestu ne moremo podrobneje opisovati. 
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a. Nastavitve požarnega zidu 

V kolikor imamo vključen požarni zid sistema Windows 

(priporočeno; privzeto je vključen), preverimo, če je 

oddaljeni dostop do gostitelja omogočen tudi preko 

sledečih nastavitev: 

Nadzorna plošča    Požarni zid Windows    Dovoli 

aplikaciji ali funkciji mimo požarnega zidu Windows 

 

 

V polju, ki se prikaže, se pomaknemo do vnosa Oddaljeno namizje. Preverimo, če je oddaljeni 

dostop za to možnost omogočen. Če ni, vklopimo možnosti »Zasebno« in »Javno«: 

 

 

Če imamo izbrana lokalna omrežja dodeljena kot zasebna in želimo omogočiti oddaljeno 

povezovanje zgolj iz odjemalcev iz zasebnih omrežij, potem možnost »Javno« (za javna 

omrežja) izklopimo v okviru možnosti oddaljenega namizja. Na koncu spremembe shranimo z 

gumbom V redu, ki se nahaja ob skrajnem spodnjem robu okna. 

V kolikor ne uporabljamo statičnega naslova IP (temveč dinamičnega), naslov IP usmerjevalnika 

oz. modema preverimo kar na spletu. Iz lokalnega omrežja, v katerega je povezana (oz. bo 

povezana) tudi naprava gostitelja za nudenje storitve oddaljenega namizja, preverimo IP 

naslov. IP naslov, ki ga lahko preverimo denimo na spletni strani What Is My IP Address, 

si zabeležimo. Ta naslov bo vneseno v polje »Računalnik« v oknu Povezava z oddaljenim 

namizjem na napravi odjemalca pri povezovanju na oddaljeno namizje (ko se odjemalec nahaja 

zunaj lokalnega omrežja, v katerem je gostiteljeva naprava). 

 

  

http://whatismyipaddress.com/
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b. Določitev statičnega naslova IP in naslove strežnikov DNS 

V kolikor določamo statičen (fiksen) naslov IP, se 

pomaknemo na sledeče mesto na napravi gostitelja v 

izbranem lokalnem omrežju, v katerem bomo nudili 

dostopanje do našega namizja: 

Nadzorna plošča    Središče za omrežje in skupno rabo  

  Spreminjanje nastavitev kartice 

 

 

Sedaj lahko vidimo ikone z različnimi 

povezavami, ki jih imamo na razpolago 

oz. so nastavljene v sistemu. Z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na ikono 

izbrane omrežne kartice in v priročnem 

meniju izberemo Lastnosti. S seznama 

elementov povezave v oknu lastnosti 

kliknemo na (označimo) 

»Internetni protokol IPv4 (TCP IPv4)« 

in nato izberemo gumb Lastnosti 

(kot kaže sosednja slika). 

 

 

V oknu, ki se odpre, izberemo možnost 

»Uporabi ta naslov IP«. Nato vnesemo 

podatke naslova IP, ki nam ga je dodelil 

internetni ponudnik: 

 naslov IP 

 maska podomrežja 

 privzeti prehod 
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Do podatkov naslova IP dostopamo tudi preko okna ukaznega poziva, ki ga odpremo na 

naslednji način: 

Odpremo začetni meni, vanj vnesemo cmd.exe in potrdimo z Enter. Nato se odpre okno 

ukaznega poziva. Vanj vnesemo ukaz ipconfig in pritisnemo Enter. Iz okna nato prepišemo 

podatke: 

 »IPv4 Address« v oknu ukaznega poziva predstavlja naslov IP, 

 »Subnet Mask« v oknu ukaznega poziva predstavlja masko podomrežja, 

 »Default Gateway« v oknu ukaznega poziva predstavlja privzeti prehod. 

 

Ko vse podatke vpišemo v okno z lastnostmi internetne povezave, okno izgleda takole 

(vneseni podatki so izmišljeni - 

razen za oba naslova 

strežnikov DNS): 

Kot je razvidno s sosednje 

slike, smo izpolnili tudi 

podatke za prednostni in 

nadomestni strežnik DNS. V 

našem primeru smo uporabili 

brezplačno DNS storitev 

Google Public DNS (lahko bi 

tudi katero drugo). 

Ko smo vse podatke izpolnili, 

potrdimo s klikom na gumb 

V redu. Nato zapremo 

Nadzorno ploščo in z 

nastavitvami oddaljenega 

namizja smo končali. 
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7.2.2 Optimizacija sistema 

V nadaljevanju je opisanih nekaj nasvetov, ki v večini primerov občutno pohitrijo delo z 

napravo. 

7.2.2.1 Nastavitve miške 

a. Hitrost premikanja in natančnost kazalca 

Nadzorna plošča    Miška    v novem oknu izberemo zavihek Možnosti kazalca. 

 

 

V razdelku »Gibanje« pomaknemo drsnik za hitrost gibanja kazalca v desno (na »Hitro«) in 

vklopimo možnost za povečano natančnost kazalca. Spremembe bodo opazne po kliku na 

gumb Uporabi. Okno zapremo s klikom na V redu. 

 

 

  

 
V kolikor smo navajeni na nizko hitrost gibanja kazalca, se nam bo pohitritev gibanja 

kazalca sprva morda zdela moteča. Vendar pa se bomo hitrejšega gibanja kazalca 

sčasoma zagotovo navadili. Na ta način bomo pri delu precej bolj hitri. To je danes 

pomembno zaradi številnih opravil, ki »zahtevajo« urnost upravljanja z miško 

(npr. brskanje po spletu, upravljanje z datotekami itd.). Izjema so tisti uporabniki, ki 

jim je natančnost pomembnejša od hitrosti (npr. grafični oblikovalci). Takšni 

uporabniki si praviloma lastijo zelo prilagodljivo periferno opremo, ki ponuja še veliko 

dodatnih možnosti prilagajanja. 

Omenjene nastavitve pridejo v poštev zgolj v primeru, kadar miški ni priložena 

posebna programska oprema. V nasprotnem primeru za prilagajanje hitrosti kazalnika 

(poleg drugih nastavitev miške) primarno uporabimo namenska orodja. 
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b. Hitrost drsenja miškinega koleščka 

Nadzorna plošča    Miška    v novem oknu izberemo zavihek Kolesce. 

V oknu nastavljamo intenzivnost navpičnega in vodoravnega drsenja, kadar miško upravljamo 

s koleščkom. Za tem, ko nastavimo vrednosti, kliknemo gumb Uporabi. Takoj nato učinek 

nastavitve najlažje preverim v spletnem brskalniku (s pomikanjem navzgor/navzdol in 

levo/desno po večjih spletnih straneh). 

 

 

V kolikor pri navpičnem drsenju izberemo možnost »Za en zaslon«, se bo ob manjšem zasuku 

koleščka aktivna stran okna premaknila za višino celotnega zaslona. 
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7.2.2.2 Nastavitve sledilne ploščice 

Opomba: sledeče nastavitve se veljavne le v primeru, kadar ima naša naprava sledilno ploščico 

in za uporabo uporablja gonilnik razvijalca Synaptics. 

Pomaknemo se na mesto: 

Nadzorna plošča    Miška    v novem oknu izberemo zavihek Nastavitve naprave. 

V razdelku »Ikona 

sistemske vrstice« lahko 

po želji izklopimo ikono v 

območju za obvestila 

(kot kaže sosednja slika). 

Za podrobnejše 

nastavitve nato izberemo 

gumb Nastavitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V levem delu novega okna kliknemo na »Drsenje«. Nato lahko na desni strani pohitrimo 

navpično drsenje s sledilno ploščico: 
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V tem oknu je možno prilagoditi tudi številne druge lastnosti 

sledilne ploščice (npr. občutljivost na dotik in številne izboljšave za 

učinkovito upravljanje naprave s sledilno ploščico). Nastavitve se 

lahko sicer nekoliko razlikujejo glede na tip sledilne ploščice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.3 Nastavitve učinkovitosti delovanja 

a. Upravljanje animacij in grafičnih učinkov 

Nastavitve v tem poglavju so namenjene predvsem napravam z manj zmogljivo strojno opremo 

in mobilnim napravam z majhno avtonomijo baterij. Po prilagoditvi sledečih nastavitev bo moč 

opaziti manjše spremembe grafičnega vmesnika in manjše število animacij, vendar pa bo 

sistem postal malo bolj odziven in varčen. Do nastavitev učinkovitosti delovanja dostopamo na 

sledeči način: 

Odpremo priročni meni začetnega menija (tipki Win in X)    Sistem    Dodatne nastavitve 

sistema. 
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Nato v razdelku »Učinkovitost 

delovanja« v oknu s sistemskimi 

lastnostmi izberemo gumb 

Nastavitve. 

Odpre se novo okno, v katerem 

lahko na zavihku »Vizualni 

učinki« vidimo privzete nastavitve 

videza. Te običajno že zajemajo 

veliko večino učinkov v 

pripadajočem seznamu. Več 

vklopljenih učinkov pomeni 

boljšo uporabniško izkušnjo, a 

hkrati manjšo učinkovitost 

sistema. Po svojem okusu lahko 

nastavimo kombinacijo 

vklopljenih nastavitev in po 

končanem prilagajanju izberemo 

gumb Uporabi. Za tem bomo 

lahko nemudoma preverili 

spremenjeno uporabniško 

izkušnjo upravljanja sistema. 

 

Za lažjo izbiro so v nadaljevanju prikazane tri predlagane (neobvezujoče) skupine nastavitev: 

zmerna optimizacija, visoka optimizacija in rigorozna optimizacija. Za večino uporabnikov bo 

najverjetneje zadostoval že nivo zmerne optimizacije. 

 Zmerna optimizacija: 
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 Visoka optimizacija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rigorozna optimizacija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo z urejanjem končali, obe okni (»Možnosti učinkovitosti delovanja« in »Sistemske 

lastnosti«) zapremo s klikoma na gumb V redu. 
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b. Zmanjšanje zakasnitve animacij 

Za zmanjšanje časovnih zamikov ob odpiranju menijev sledimo naslednjim navodilom. Pri tem 

lahko po želji ohranimo vse animacije (pojemanja) iz prejšnje točke (8.2.2.3 a). 

1) Odpremo začetni meni in vpišemo izraz regedit in ga zaženemo kot skrbnik 

(tipke Ctrl, Shift in Enter). 

2) V levem delu okna se pomikamo med sledečimi mapami: 

Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop 

3) Kliknemo na mapo »Desktop« v levem delu okna. V desnem delu s seznama poiščemo 

vrednost MenuShowDelay in na njo dvokliknemo. 

4) V oknu »Edit string« popravimo vrednost. V polje »Value data« vnesemo nizko vrednost 

(v milisekundah, v razponu med 0 in 400). V našem primeru smo vnesli vrednost 20, 

ki je priporočljiva: 

 
5) Spremembo potrdimo s klikom na gumb OK. 

 

Sedaj zmanjšamo še časovne zamike ob prikazu informacij o elementih pri prehodu z miško. 

1) V enakem oknu kot prej (Registry Editor) se pomaknemo do sledeče mape: 

Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Mouse 

2) Kliknemo na mapo »Mouse« v levem delu okna. V desnem delu s seznama poiščemo 

vrednost MouseHoverTime in na njo dvokliknemo. 

3) V oknu »Edit string« popravimo vrednost. V polje »Value data« vnesemo nizko vrednost 

(v milisekundah, v razponu med 0 in 400). V našem primeru smo vnesli vrednost 20, ki je 

priporočljiva: 

 

4) Spremembo potrdimo s klikom na gumb OK. Nato zapremo še okno Registry Editor. 

 

Vse narejene spremembe bodo vidne po ponovnem zagonu naprave. 
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7.2.2.4 Pohitritev zagona 

a. Izkop programov ob zagonu 

Z izklopom programov ob zagonu naprave, ki niso ključni za delovanje sistema in jih pri našem 

delu ne uporabljamo vsak dan, občutno pohitrimo hitrost zagona sistema. Programe 

izklapljamo na sledeči lokaciji: 

Priročni meni začetnega menija (tipki Win in X)    Upravitelj opravil    zavihek Zagon. 

V kolikor ne vidimo zavihkov v oknu Upravitelja opravil, najprej kliknemo gumb: 

. 

Nato lahko vidimo seznam programov zagona. Primer je viden na sledeči sliki: 

 

Programi, ki so že izklopljeni, imajo v stolpcu »Stanje« opis: Onemogočeno. Ostale lahko 

poljubno onemogočimo: z desnim miškinim gumbom kliknemo na izbran program in v 

priročnem meniju izberemo Onemogoči. Za razveljavitev stanja pa ponovno kliknemo na 

onemogočen program in izberemo Omogoči. 

 

b. Izklop storitev ob zagonu 

Windows 10 ob vsakem zagonu zažene tudi storitve, ki so potrebne za delovanje posameznih 

funkcionalnosti in programov. Storitev v nasprotju s programi ni priporočljivo izklapljati, saj 

okrnijo uporabniško izkušnjo. Posledično storitve omogočajo več vrst konfiguracij: 

 samodejni zagon storitve - Automatic: storitev se samodejno namesti ob zagonu sistema, 

 samodejni zagon z zamikom - Automatic (Delayed Start): storitev se bo zagnala z 

zamikom (po končanem zagonu sistema), 

 ročen zagon - Manual: storitev se zažene, če sistem zazna potrebo po njeni uporabi, 

 ročen zagon s sprožilcem - Manual (Trigger Start): storitev se ne zažene, razen če je sistem 

specifično ne vpokliče, 

 popoln izklop storitve - Disabled: storitev se popolnoma blokira, da je ni mogoče zagnati 

niti ročno (četudi bo nastala potreba po njeni uporabi). 

 

 
Pri izklapljanju programov je potrebno paziti, da ne onemogočamo sistemskih 

gonilnikov in procesov, saj lahko to povzroči težave pri njihovi uporabi. 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

226 

 
Storitev ne spreminjamo, če njihovih funkcij oz. nalog ne poznamo natančno. 

Običajni uporabniki se naj teh nastavitev ne lotevajo, saj primeru napačnih 

nastavitev lahko povzročimo nestabilnost ali celo nedelovanje sistema. Podrobnejše 

in neuradne informacije o delovanju storitev in možnostih njihovih nastavitev glede 

na potrebe uporabnika in glede na posamezno izdajo Windows 10 je obrazloženih 

na tej spletni strani. 

 

Storitve se sicer prilagajajo na sledečem mestu: 

Okno Zaženi (bližnjični tipki Win in R)    vpišemo izraz services.msc in potrdimo s 

tipko Enter. 

V seznamu okna 

poiščemo želeno 

storitev in na njo 

kliknemo z desnim 

miškinim gumbom. 

V priročnem meniju izberemo Lastnosti. V oknu, ki se pojavi, lahko nato izbiramo 

konfiguracijo izbrane storitve v razdelku »Startup type«. 

 

  

http://www.blackviper.com/service-configurations/black-vipers-windows-10-service-configurations/
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7.2.2.5 Upravljanje porabe energije 

Z upravljanjem energije določamo kompromis med porabo energije in hitrostjo delovanja 

sistema. To je še posebej pomembno pri mobilnih napravah, pri katerih je potrebna varčnost 

porabe energije. Nasprotno se pri namiznih računalnikih oz. napravah, ki so priključene na 

električno omrežje, običajno ne držimo strogih načrtov varčevanja. 

Do nastavitev dostopamo na sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Možnosti porabe energije. 

Alternativna pot: desni klik na ikono akumulatorja v območju za obvestila ( )    v priročnem 

meniju izberemo Možnosti porabe energije. 

V levem zgornjem delu okna nato vidimo različne možnosti 

prilagajanja nastavitev v povezavi s porabo energije. Med 

drugim določamo funkcije stikal za vklop naprave in za 

zapiranje pokrova zaslona (če uporabljamo prenosno napravo 

s pokrovom). Ustvarimo lahko tudi svoj načrt porabe energije. 

 

 

 

 

Nastavitve stikal in pokrova zaslona so sicer za večino uporabnikov že ustrezno nastavljene. Na 

sledeči sliki vidimo, da omenjene nastavitve predstavljajo prehod v stanje spanja naprave. 

To je za uporabnike (mobilnih) naprav načeloma tudi najbolj intuitivno: 

 

Sicer imamo v danih primerih na voljo tudi naslednje možnosti: 

 Ne naredi ničesar 

 Mirovanje 

 Zaustavitev sistema 

 Izklopi zaslon 
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V osrednjem delu okna vidimo tri pripravljene sistemske načrte (če vidimo samo dva načrta, 

kliknemo na gumb »Pokaži dodatne načrte«). Med njimi je možno preklapljati z enim klikom na 

pripadajoč izbirni gumb: 

 

 Uravnoteženo: standardni načrt za usklajenost med hitrostjo delovanja in porabo energije. 

 Visoka učinkovitost delovanja: načrt za najhitrejše delovanje naprave, ki porabi največ 

energije. 

 Varčevanje porabe: načrt za visok nivo varčnosti, ki hkrati zmanjša hitrost oz. odzivnost 

naprave. 

 

Vsak izmed omenjenih načrtov ima možnost prilagajanja nastavitev. Pri izbranem načrtu 

kliknemo na . Nato lahko urejamo nastavitve napajanja in zaslona 

pri napajanju iz baterije in iz električnega omrežja, kot je razvidno s spodnjega primera: 

 

V kolikor nam je odzivnost sistema pomembnejša od varčevanja z energijo, je poleg omenjenih 

nastavitev dobro prilagoditi tudi nekaj dodatnih nastavitev. Pri izbranem načrtu izberemo 

gumb  (razviden je tudi na prejšnji sliki). Nato v seznamu 

okna, ki se pojavi, prilagajamo napredne nastavitve. 
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a. Nastavitve samodejnega izklopa diska 

Ena izmed nastavitev za zagotovitev 

večje odzivnosti je onemogočanje 

samodejnega izklopa diska. 

V seznamu okna z dodatnimi 

nastavitvami porabe energije se 

pomikamo po mapah, kot je 

prikazano na sosednji sliki. 

 

 

Za prilagajanje kliknemo na modre vrednosti (razvidno na zgornji sliki). V kolikor želimo, da se 

disk nikoli ne izklopi, nastavimo pripadajoče vrednosti na 0, denimo: 

. 

 

b. Nastavitve samodejnega (hibridnega) spanja in mirovanja 

Naslednja stvar je prilagajanje časa, po katerem naprava samodejno preklopi v stanje spanja 

oz. hibridnega spanja ali mirovanja. 

Če želimo torej običajno spanje zamenjati s hibridnim spanjem, 

slednjega vklopimo pri nastavitvi »Omogoči hibridno spanje«. 

Tudi ostale nastavitve prilagajamo na tem seznamu v okviru 

seznama »Spanje«. V kolikor pa želimo vseskozi ohranjati 

visoko odzivnost sistema, vse nastavitve na tem seznamu 

popolnoma izklopimo. 

 

  

 
Vse (dodatne) nastavitve v zvezi s porabo energije se nanašajo le na izbran načrt 

porabe. Če želimo neko nastavitev uporabljati vseskozi (ne glede na načrt porabe), jo 

je potrebno uveljaviti za vse tri načrte posebej. 

 
Če v napravi uporabljamo polprevodniški oz. negibljivi disk (SSD), je priporočljivo 

hibridno spanje in mirovanje popolnoma izklopiti. Poleg tega se naprava v primeru 

uporabe SSD-ja v tudi pri hladnem (»svežem«) zagonu praviloma zažene že v nekaj 

sekundah. 
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Spanje, mirovanje in hibridno spanje se razlikujejo. Spanje ohrani sejo (vse odprte 

programe in podatke). Del naprave pri prehodu v stanje spanja (matična plošča in 

delovni pomnilnik, angl. RAM) vseskozi ostane pod napetostjo. Podatki seje se torej 

lahko ohranjajo tako dolgo, dokler je naprava pod električno napetostjo. Če izpad 

električne energije ni nenaden, potem podatki seje niso ogroženi. Če je denimo 

baterija v prenosni napravi tik pred izpraznitvijo (bodisi prižgana bodisi v stanju 

spanja), bo naprava samodejno preklopila v stanje mirovanja in se popolnoma 

ugasnila. Če pa je torej električno napajanje naprave v trenutku prekinjeno (npr. izpad 

električne energije pri napravi brez baterije v trenutku, ko je ta v stanju spanja), bodo 

podatki seje izgubljeni. V normalnih okoliščinah pa se sistem ob ponovnem zagonu iz 

spanja v trenutku zažene (vključno z vsemi odprtimi programi). 

Pri mirovanju se vsi podatki seje pred zaustavitvijo naprave zapišejo na disk. Zato 

lahko napravo po preklopu v stanje mirovanja popolnoma izklopimo iz električnega 

omrežja. Ob ponovnem zagonu naprave se bodo namreč vsi podatki seje obnovili iz 

diska. Možnost mirovanja sicer ni vedno privzeto vidna v začetnem meniju. 

Pri hibridnem spanju pa se vsi podatki seje pred zaustavitvijo naprave zapišejo tako 

v delovni pomnilnik kot tudi na disk. V kolikor naprava ves čas do ponovnega zagona 

ostane pod električno napetostjo, se sistem zažene na enak način kot pri klasičnem 

spanju. V kolikor pa v vmesnem času pride do prekinitve napajanja z električno 

energijo, se bodo podatki ob ponovnem zagonu naprave obnovili iz diska. Posledično 

podatki ne bodo izgubljeni v nobenem primeru. Vendar pa bo vsakokraten prehod v 

stanje hibridnega spanja po drugi strani trajal dlje časa, saj se podatki na disk 

zapisujejo daljši čas kot denimo na delovni pomnilnik pri prehodu v stanje spanja. 

Zaradi tega je možnost za uporabo hibridnega spanja privzeto omogočena na 

namiznih računalnikih. Na mobilnih napravah pa je privzeto izklopljena, saj je tam 

običajno pomembnejši hitrejši čas zaustavitve. Poleg tega imajo mobilne naprave 

običajno vseskozi nameščeno baterijo, ki jih »varuje« pred nenadnim izpadom 

električne energije, kar omogoča ugodne pogoje za »klasično« spanje. 

Napravo iz (hibridnega) spanja oz. mirovanja ponovno zaženemo (»prebudimo«) na 

več načinov: s pritiskom gumba za napajanje, s pritiskom katerekoli tipke na tipkovnici 

ali s klikom na levi oz. desni miškin gumb. Določene naprave (npr. nekateri modeli 

prenosnih računalnikov) pa se prebudijo samodejno: takoj, ko odpremo zaprt pokrov. 
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c. Prilagajanje gumbov za napajanje 

Gumbe za prilagajanje prilagajamo na sledeč način: 

Nadzorna plošča    Možnosti porabe energije    Izberi funkcijo stikala za vklop 

(izberemo s seznama v levem zgornjem delu). 

V osrednjem delu okna nato kliknemo na povezavo: 

 

 

Gumb za (hibridno) mirovanje je običajno skrit. V kolikor ga želimo imeti na voljo tudi v 

začetnem meniju, ga vklopimo: 

 

Za tem nižje v oknu vključimo (obkljukamo) prikaz gumba za mirovanje. Na koncu spremembe 

shranimo s klikom na gumb Shrani spremembe, ki se nahaja ob spodnjem robu okna. Sedaj 

lahko v začetnem meniju vidimo izbrano možnost: 
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7.2.3 Upravljanje računa in spreminjanje sistemskega jezika 

7.2.3.1 Izklop prijavnega zaslona 

a. Izklop prijavnega zaslona pri sistemski prijavi 

Če za prijavo v sistem uporabljamo lokalni račun, pri njegovem ustvarjanju (tj. ob prvotni 

namestitvi sistema) določimo ime in po želji še geslo. Lahko se torej odločimo tudi za prijavo 

brez gesla, saj se v osnovi ne prijavljamo v zaščiten račun. V kolikor pa smo za prijavo v sistem 

določili svoj Microsoftov račun (ki vedno zahteva tudi vnos gesla), pa je prijava v sistem 

samodejno postala zaščitena z geslom in posledično tudi s prijavnim zaslonom. 

Če želimo izklopiti zahtevo po vpisu gesla pri hladnem (»svežem«) zagonu sistema, lahko to 

naredimo v obeh primerih: za prijavo v sistem z lokalnim računom ali za prijavo v sistem z 

Microsoftovim računom. Izklop je priročen denimo na domačih namiznih računalnikih, na 

katerih uporabljamo zgolj en račun. S tem ob vsakem zagonu prihranimo čas prijave v sistem. 

Odpremo okno Zaženi (bližnjični tipki Win in R)    v polje okna vpišemo ukaz: netplwiz 

Pritisnemo Enter in odpre se okno »Uporabniški računi«: 

 

V zavihku »Uporabniki« izklopimo oz. odkljukamo zahtevo po vpisu prijavnega gesla za izbran 

račun, kot kaže slika na levi. Za tem kliknemo na gumb V redu. 

V novem oknu, ki se odpre, 

dvakrat vpišemo svoje 

prijavno geslo za potrditev 

izbire in na koncu kliknemo 

na gumb V redu. 

Po ponovnem zagonu 

naprave se bo sistem zagnal 

brez prijavnega okna. 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

233 

b. Izklop prijavnega zaslona pri bujenju naprave 

 

Če bi želeli pri bujenju naprave (torej pri prehodu iz stanja spanja, hibridnega spanja ali 

mirovanja) izklopiti prijavni zaslon z zahtevo po vpisu gesla, to najhitreje storimo na naslednji 

način: 

Odpremo Nastavitve (bližnjični tipki Win in I)    izberemo gumb Računi   

v levem podoknu (s seznama) izberemo Možnosti vpisa  na desni strani v razdelku 

»Zahtevaj vpis« s priročnega menija izberemo Nikoli: 

 

 

7.2.3.2 Nastavitev vpisnega gesla, slikovnega gesla ali PIN 

Če želimo spremeniti geslo, nastaviti slikovno geslo ali PIN, je predpogoj, da geslo za prijavo 

že uporabljamo. Odpremo Nastavitve (bližnjični tipki Win in I)    Računi   

v levem delu okna izberemo Možnosti vpisa. 

Če uporabljamo lokalni račun in vpisnega gesla še nimamo, geslo najprej nastavimo v razdelku 

»Geslo« na desni strani s klikom na gumb Dodaj. V novem oknu dvakrat vpišemo novo vpisno 

geslo in namig za geslo (za morebitno pomoč - asociacijo na geslo). Ko je vpisno geslo 

nastavljeno, imamo več možnosti, ki so opisane v nadaljevanju. 

a. Nastavitev PIN 

Za vpis v napravo lahko namesto svojega gesla nastavimo kar osebno številko za istovetenje 

(angl. Personal Identification Number - PIN). V razdelku »PIN« kliknemo na gumb Dodaj. Odpre 

se novo okno, kjer se je potrebno v naš račun še enkrat prijaviti z obstoječim geslom. Nato 

kliknemo gumb Vpis in sledimo navodilom za spremembo PIN. 

b. Nastavitev slikovnega gesla 

Če bi namesto črkovnih gesel in številčnih gesel (PIN) za prijavo raje uporabljali slikovno geslo, 

se pomaknemo v razdelek »Slikovno geslo« in tam kliknemo na gumb Dodaj. Odpre se novo 

okno, kjer se v naš račun še enkrat prijavimo z obstoječim geslom in potrdimo. Sedaj najprej 

izberemo svojo prijavno sliko. Nato v polje s prijavno sliko naredimo tri geste (poteze). 

Posamezna gesta je lahko v obliki klika (oz. pritiska na zaslon na dotik), ravne črte ali kroga. Ko 

smo vnesli (»narisali«) vse tri geste, vnos še enkrat ponovimo in na koncu potrdimo vnos. 

 
Ta nastavitev ni na voljo za tiste uporabnike lokalnih računov, ki pri prijavi v svoj sistem 

ne uporabljajo gesla. 
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c. Sprememba (slikovnega) gesla ali PIN 

Če želimo spremeniti geslo, PIN ali slikovno geslo, to naredimo na enakem mestu kot pri 

njihovem vklopu, le da sedaj v pripadajočem razdelku kliknemo na gumb Spremeni. Odpre se 

novo okno, kjer se je potrebno v naš račun še enkrat prijaviti z obstoječim (starim) geslom. 

Nato kliknemo gumb Vpis in sledimo navodilom za spremembo vpisnih podatkov. 

 

7.2.3.3 Upravljanje računov in e-pošte 

Pomaknemo se na sledeče mesto: 

Nastavitve (bližnjični tipki Win in I)    Računi    Vaša e-pošta in računi (izberemo v levem 

delu okna). Nato imamo več možnosti, ki so opisane v nadaljevanju. 

a. Preklapljanje med računi 

 Če trenutno uporabljamo Microsoftov račun, v desnem delu okna izberemo »Raje se 

vpišite z lokalnim računom« in nato sledimo navodilom za spremembo računa. 

 Če trenutno uporabljamo lokalni račun, v desnem delu okna izberemo »Raje se vpišite z 

Microsoftovim računom« in nato sledimo navodilom za spremembo računa. 

 

b. Upravljanje računa in slike 

Za upravljanje računa v desnem delu okna izberemo Upravljaj moj Microsoftov račun oz. 

Upravljaj moj lokalni račun. 

Za spremembo prijavne slike imamo dve možnosti: 

 v razdelku »Vaša slika« (v osrednjem delu okna) kliknemo na gumb Prebrskaj in nato v 

novem oknu izberemo želeno sliko, 

 v razdelku »Ustvari svojo sliko« izberemo gumb Kamera in nato posnamemo fotografijo. 

 

c. Dodajanje računov 

V desnem delu spodaj se pomaknemo v razdelek »Računi, ki jih uporabljajo druge aplikacije« 

in nato: 

 izberemo Dodaj Microsoftov račun za dodajanje običajnega računa in se nato v novem 

oknu vpišemo, 

 izberemo Dodaj službeni ali šolski račun za dodajanje računa, ki ga uporabljamo za 

prijavo v Office 365, aktivni imenik Azure AD ali podobne Microsoftove storitve, nato se v 

novem oknu vpišemo. 

 

d. Dodajanje e-poštnega računa, koledarja in stikov 

Nov račun za uporabo e-pošte, (spletnega) koledarja in uporabo stikov dodamo v razdelku 

»E-pošta, koledar in stiki«, kjer izberemo gumb Nov račun. V novem oknu nato sledimo 

navodilom za nastavitev računa. 
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7.2.3.4 Dodajanje družinskih članov in drugih uporabnikov 

Te nastavitve so dosegljive na sledečem mestu: 

Nastavitve (bližnjični tipki Win in I)    Računi    Družina in drugi uporabniki (izberemo 

v levem delu okna). 

a. Družinski člani 

Z dodajanjem družinskih članov vsakemu izmed njih omogočimo prijavo, pri čemer lahko za 

prijavo vsak član uporabi kar svoj Microsoftov račun. Novega člana dodamo v razdelku »Vaša 

družina« s klikom na gumb: 

 

Nato določimo, če gre za odraslo osebo ali otroka. Vpišemo tudi njen e-poštni naslov (če ga 

nima, kliknemo na »Oseba, ki jo želim dodati, nima e-poštnega naslova«). Nato sledimo 

navodilom postopka za dodajanje člana. 

 

Če v sistem dodajamo otroka, mu lahko po opravljenem postopku vzpostavimo več oblik 

nadzora. S svojim Microsoftovim računom se prijavimo na Microsoftovo spletno stran za družine, 

kjer lahko nastavimo oz. pregledujemo: 

 Nedavne dejavnosti: z njimi vidimo, katere spletne strani obiskujejo otroci, katere 

aplikacije nameščajo in uporabljajo in koliko časa preživijo na njihovi napravi. 

 Spletno brskanje: izberemo, do katerih spletnih mest otroci ne morejo dostopati. 

 Aplikacije in igre: omejimo aplikacije, igre in filme, ki jih otroci ne morejo prenašati s 

Trgovine Windows. 

 Čas pred zaslonom: omejimo čas, ki otroci lahko porabijo na njihovi napravi. 

Poleg tega je možno omejiti podatke, ki jih lahko otroci delijo na spletu. Nadalje je možno 

dodajanje denarja na njihov račun, ki ga lahko sami uporabijo. Pri tem bo Microsoft poskrbel, 

da ne bodo mogli kupovati neprimernih vsebin. Odrasli v družini lahko prav tako s pomočjo 

omenjenega sistema kar na svojem telefonu preverijo, kje na zemljevidu se trenutno nahaja 

njihov otrok. S tem starši na hiter način preverijo, če je z njihovimi otroki vse v redu. 

Vse omenjene nastavitve je možno naknadno spreminjati na omenjeni Microsoftovi spletni 

strani. Poleg tega lahko prikažemo (ali odstranjujemo) tudi druge obstoječe družinske člane. 

 

 
Če ima družinski član svoj e-poštni naslov, ki smo ga vnesli pri dodajanju, bo ob koncu 

postopka v svoj e-poštni predal dobil povabilo. Družinski član ga sprejme oz. potrdi. 

Za tem družinski član prijavi v sistem Windows 10 s pomočjo e-poštnega naslova, ki 

smo ga določili ob postopku dodajanja. 

https://account.microsoft.com/family/about
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b. Drugi uporabniki 

Za dodajanje drugih uporabnikov v razdelku »Drugi uporabniki« kliknemo na gumb: 

 

Če bomo pri dodajanju osebe vpisali njen Microsoftov račun, bo ta lahko po končanem 

postopku takoj dostopala do vseh svojih nastavitev in dokumentov s spleta (npr. do e-pošte, 

slik in datotek). Lahko pa uporabimo tudi drug e-poštni naslov ali telefonsko številko. 

V kolikor podatkov za osebo nimamo, v oknu za ustvarjanje novega računa izberemo »Nimam 

podatkov za vpis za to osebo«. V naslednjem koraku izberemo »Dodaj uporabnika brez 

Microsoftovega računa« in nato izberemo še Lokalni račun. Na koncu vpišemo prijavne podatke 

(začasno geslo in namig za geslo) in potrdimo. 

 

7.2.3.5 Upravljanje mobilnih naprav (MDM) 

Windows 10 omogoča v upravljanje mobilnih naprav (angl. Mobile Device Management - MDM) 

preko ustreznega strežnika MDM, na katerega so povezane vse naprave. Z MDM upravljamo 

podatke in funkcije na mobilnih napravah (npr. šifriranje podatkov, izklop posameznih 

funkcij ipd.). Preko MDM lahko torej nadzorujemo in sledimo oz. spremljamo mobilne naprave 

z Windows 10. To je uporabno predvsem v podjetjih in organizacijah, kjer se s tem zagotavlja 

tudi večja varnost naprav oz. informacijskega sistema. V MDM se v Windows 10 včlanimo na 

sledečem mestu: 

Nastavitve (bližnjični tipki Win in I)    Računi    Službeni dostop (izberemo v levem delu 

okna). 

Nato v osrednjem delu okna izberemo gumb 

Včlanite se v upravljanje naprav, kot prikazuje 

sosednja slika. Nato sledimo navodilom za 

včlanitev na podlagi naših članskih podatkov. 
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7.2.3.6 Nastavitve jezika, datuma in časa 

a. Jezik sistema in vnosa (tipkovnice) 

Windows 10 je na voljo v 190 državah in v 111 jezikih. Ob tem nudi možnost hitrega in 

brezplačnega preklapljanja med posameznimi jezikovnimi nastavitvami, ki jih prilagajamo na 

sledeči lokaciji: 

Nadzorna plošča    Jezik. 

Za dodajanje jezika v osrednjem delu okna kliknemo na gumb Dodaj jezik. Nato s seznama 

jezikov kliknemo na izbran jezikovni paket in izberemo gumb Dodaj, ki se nahaja ob spodnjem 

robu zaslona. 

 

Za preklop med že nameščenimi jeziki uporabniškega vmesnika v osrednjem delu okna zgolj 

kliknemo na vrstico z jezikom. Na zgornji sliki je razvidno, da je v našem primeru izmed dveh 

nameščenih jezikov trenutno izbran (osenčen) slovenski jezik. 

Če želimo kljub izbranemu jeziku (v našem primeru slovenščina) spremeniti zgolj jezik 

tipkovnice in posledično uporabljati drugačno razporeditev tipk, na desni strani vrstice z 

izbranim jezikom kliknemo na gumb: . Nato v razdelku »Vnosna metoda« izberemo 

gumb: . Za tem s seznama poiščemo in dodamo jezik tipkovnice, ki bi ga 

radi uporabili. Pri tem bo razporeditev tipk na tipkovnici najverjetneje drugačna kot pri 

izbranem sistemskem jeziku (npr. če izberemo angleško tipkovnico, bodo imele tipke s šumniki 

drugačno funkcijo). Pri tem pa bo sistemski jezik ostal nespremenjen (v našem primeru 

slovenski). Za tem, ko smo izbrali jezik tipkovnice, ob spodnjem robu okna kliknemo še na 

gumb Dodaj. 

Za premikanje prioritete izbranega jezikovnega paketa izberemo gumb Premakni navzdol oz. 

Premakni navzgor. V našem primeru (na zgornji sliki) je razvidno, da ima najvišjo prioriteto 

slovenski jezik. To je pomembno denimo pri nameščanju novih programov, saj sistem pred 

namestitvijo samodejno izbere jezik z najvišjo prioriteto (v kolikor je ta na voljo). 

Posamezen jezikovni paket odstranimo s klikom na gumb Odstrani. Pri tem jezik, ki ga želimo 

izbrisati, ne sme biti izbran kot trenutno aktiven jezik. 
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Do dodatnih jezikovnih nastavitev za izbran sistemski jezik pa v 

Nadzorni plošči dostopamo v levem zgornjem delu okna s 

klikom na gumb Dodatne nastavitve. 

 

b. Datum in čas 

Nastavitve datuma in časa prilagajamo na sledečem mestu: 

Nastavitve (tiki Win in I)    Ura in jezik. 

V kolikor imamo vklopljeni funkciji za samodejno 

nastavitev ure in časovnega pasu, bo sistem te 

nastavitve s pomočjo spletne povezave sinhroniziral sam 

(kot kaže sosednja slika). 

 

 

Zapis datuma in ure urejamo preko sledeče povezave v razdelku »Oblike«: 

 

Do dodatnih nastavitev (npr. za dodajanje ur za različne časovne pasove) pa dostopamo s 

pomočjo sledeče povezave v razdelku »Sorodne nastavitve«: 

. Teh nastavitev običajno ni potrebno spreminjati, 

saj so že privzeto prilagojene posamezni regiji oz. jeziku. 

 

7.2.4 Ogled sistemskih informacij 

7.2.4.1 Prikaz osnovnih sistemskih informacij 

Za ogled osnovnih informacij o aktivaciji sistema in o napravi (npr. tip procesorja, količina 

delovnega pomnilnika, vrsta sistema, nastavitve imena računalnika) izberemo: 

Tipki Win in X (priročni meni začetnega menija)    v priročnem meniju izberemo Sistem. 

 

 
Alternativna pot: v začetni meni vpišemo izraz: ta računalnik 

in nato na prikazan istoimenski rezultat kliknemo z desnim miškinim 

gumbom. Nato v priročnem meniju izberemo Lastnosti. V kolikor 

imamo pripadajočo ikono »Ta računalnik« tudi na namizju (prikazana je 

na desni sliki), lahko preko nje na enak način (s priročnim menijem) 

dostopamo do osnovnih informacij. 
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V oknu »Sistem« (v istoimenskem razdelku »Sistem«) med drugim vidimo tudi, katera različica 

operacijskega sistema je nameščena na napravi: 32-bitna ali 64-bitna. V našem primeru 

uporabljamo 32-bitno različico, kar prikazuje sledeča slika. 

 

 

7.2.4.2 Prikaz podrobnejših sistemskih informacij 

V začetni meni vpišemo izraz sistemske informacije (alternativni izraz je tudi msinfo32) in 

potrdimo s tipko Enter. Za tem se odpre okno, v katerem vidimo natančne podatke o napravi 

in operacijskem sistemu. S seznama v levem delu okna izbiramo podrobnejše informacije o 

strojnih sredstvih, komponentah in programskem okolju našega sistema: 
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7.2.4.3 Vizitka sistema Windows 

Vizitko sistema Windows prikažemo na sledeč način: odpremo okno Zaženi (tipki Win in R)    

v okno vnesemo winver.exe in pritisnemo tipko Enter. 

 

 
Alternativna pot: odpremo Raziskovalec. V oknu izberemo menijski gumb Datoteka 

(v vrstici z zavihki). Nato v meniju izberemo gumb puščice ( ) v vrstici »Pomoč«. 

V desnem podoknu nato izberemo Windows – vizitka, kot kaže sledeča slika: 

  

 

Nato lahko vidimo 

vizitko, ki je 

prikazana tudi na 

sosednji sliki. Iz nje 

sta med drugim 

razvidni trenutno 

nameščena različica 

(oz. verzija sistema) 

in graditev 

(oz. številka delovne 

različice) sistema 

Windows 10. 
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7.2.4.4 Osnovne lastnosti pogonov 

Lastnosti pogona nam med drugim prikažejo razpoložljiv in zaseden prostor na izbranem 

pogonu oz. napravi. Lastnosti lahko preverimo za raznovrstne pogone (npr. za lokalne diske oz. 

particije, izmenljive diske) in druge razpoložljive naprave (npr. mobilne telefone, digitalne 

fotoaparate ipd.), ki so trenutno priklopljeni na napravo. 

Do lastnosti posameznega pogona najlažje dostopamo tako, da odpremo Raziskovalec 

(denimo z bližnjičnima tipkama Win in E). Nato v levem delu okna kliknemo na 

»Ta računalnik«. Za tem se v osrednjem delu okna prikažejo vsi razpoložljivi pogoni 

(npr. lokalni disk C). Na izbran pogon kliknemo z desnim miškinim gumbom in v priročnem 

meniju izberemo možnost Lastnosti. Prikaže se novo okno, kjer lahko vidimo zasedenost oz. 

razpoložljiv prostor na izbranem pogonu. Primer okna je viden na sledeči sliki. V našem primeru 

je od 87 GB razpoložljivega prostora na lokalnem disku C zasedena približno polovica pogona, 

kar prikazuje tudi tortni (kolobarni) grafikon v osrednjem delu okna. 

 

 

 
Kot je razvidno na zgornji sliki, lahko preko okna lastnosti dostopamo tudi do orodja 

za čiščenje diska (preko gumba »Čiščenje diska«) za izbran pogon. 
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7.2.5 Napredno upravljanje datotek in programov 

7.2.5.1 Nastavitev indeksiranja datotek 

a. Dodajanje elementov v kazalo 

Kadar iščemo datoteke preko začetnega menija oz. iskalnega polja, se lahko zgodi, da sistem 

(oz. sistemski iskalni pogon) nekaterih datotek ne prikaže med najdenimi rezultati. Eden izmed 

vzrokov za to je lahko v tem, da določenih mest na napravi nismo vključili v »kazalo datotek« 

(t. i. indeks). Kazalo urejamo na sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Možnosti priprave kazala. 

Prikaže se okno »Možnosti priprave kazala«. V kolikor poleg sistemskega pogona uporabljamo 

tudi druge pogone oziroma particije (npr. lokalni disk D, E itd.), jih je smiselno vključiti v kazalo. 

To naredimo s klikom na gumb Spremeni: 
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V našem primeru smo v kazalo 

poleg privzetih mest vključili 

tudi celoten lokalni disk (D:). 

Sicer lahko dodajamo oz. 

odstranjujemo tudi 

posamezne (pod)mape 

pogonov. Na koncu nastavitve 

shranimo s klikom na gumb 

V redu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato se bo pričel postopek osveževanja kazala. V oknu z možnostmi priprave kazala bomo 

lahko videli naslednje obvestilo: 
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Kljub temu lahko okno zapremo s klikom na gumb V redu, saj se bo postopek priprave oz. 

dopolnjevanja kazala še nekaj časa nadaljeval v ozadju. Ko bo kazalo v celoti pripravljeno, bomo 

ob vnovičnem odprtju tega okna videli sledeče obvestilo: 

 

 

b. Dodatne nastavitve kazala 

Če želimo v kazalo dodati tudi 

šifrirane datoteke (privzeto so 

izključene), v oknu »Možnosti 

priprave kazala« izberemo gumb 

Dodatno. Nato v oknu dodatnih 

možnosti vklopimo nastavitev 

Vključi šifrirane datoteke v 

kazalo. 

Če pa želimo celotno kazalo 

obnoviti (npr. v primeru težav z 

iskanjem datotek po napravi), 

prav tako v oknu »Možnosti 

priprave kazala« izberemo gumb 

Dodatno. Nato v oknu dodatnih 

možnosti izberemo gumb 

Obnovi. Za tem bo trajalo nekaj 

časa, da se kazalo v celoti obnovi. 

Postopek obnove kazala sicer 

poteka v ozadju, zato lahko vsa 

okna zapremo s kliki na gumbe 

V redu. 

  

 
Vsa vsebina znotraj iskalnih pogonov map bo zajeta v kazalo - vključno z novimi 

podmapami, ki jih bomo ustvarili v prihodnje. Kazalo se namreč samodejno dopolnjuje 

oz. osvežuje. 

Pri dodajanju velikega števila novih elementov v kazalo bo odzivnost sistema morda 

postala nekoliko nižja, vendar pa bomo na ta način lahko hitreje poiskali oz. odprli 

večje število datotek. 
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7.2.5.2 Privzeti programi in datoteke 

a. Nastavitev privzetih programov 

V kolikor želimo posamezen program povezati z eno ali več datotekami, to naredimo na 

sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Privzeti programi    Nastavite privzete programe. 

S seznama v levem delu okna kliknemo na izbran program. Na desni strani lahko nato vidimo 

informacijo, koliko datotek je trenutno povezanih s tem programom (tj. kolikšno število 

različnih vrst datotek in protokolov program privzeto odpira) izmed razpoložljivih datotek, ki 

jih sicer izbran program podpira: 

 

 

Če želimo vse podprte vrste datotek 

povezati z izbranim programom, 

kliknemo na gumb Nastavi kot 

privzeti program v osrednjem delu 

okna. 
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Če želimo z izbranim programom 

povezati zgolj posamezne vrste datotek, 

pa kliknemo na gumb Izberite privzete 

nastavitve za program v osrednjem delu 

okna. V tem primeru bomo s seznama lahko poljubno izbirali podprte datoteke za izbran 

program. Narejene spremembe uveljavimo s klikom na gumb Shrani: 

 

 

b. Povezovanje datotek s programi 

Včasih se posamezna vrsta datoteke oz. protokola ali programa ne prikaže v seznamih, ko 

želimo določen program povezati s privzetimi datotekami. V takšnem primeru je potrebno 

najprej poiskati posamezno vrsto datoteke. Na takšen način se nam nobena vrsta datoteke ali 

programa ne bo »izmuznila«. Do seznama vseh datotek dostopamo na sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Privzeti programi    Povežite vrsto datoteke ali protokol s 

programom. 
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Odpre se okno s pripadajočim seznamom vseh datotek, ki so na razpolago v sistemu. 

V seznamu poiščemo želeno vrsto datoteke in kliknemo na njo. Za tem izberemo gumb 

Spremeni program, ki se nahaja desno zgoraj v oknu (nad seznamom): 

 

 

V našem primeru smo izbrali 

vrsto datoteke s pripono .movie, 

ki ji bomo dodelili privzet 

program. Nato se odpre podokno 

s predlaganimi programi. V 

kolikor na seznamu ni programa, 

ki bi ga radi dodelili izbrani vrsti 

datoteke, kliknemo na 

Več aplikacij (kot je razvidno na 

desni sliki). 

 

 

V istem podoknu se nato prikaže seznam potencialnih programov, ki so nameščeni v naši 

napravi. Gre za predloge programov, izmed katerih bi morda lahko katerega povezali z izbrano 

datoteko ali protokolom. Če smo v seznamu našli želen program, ga izberemo oz. nanj 

kliknemo in izbor potrdimo z gumbom V redu. 
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Če na seznamu še vedno nismo našli 

primernega programa, na dnu 

seznama izberemo možnost Poišči 

drugo aplikacijo v računalniku, kot 

kaže sosednja slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V novem oknu nato poiščemo in izberemo izvršilno datoteko (.exe) želenega programa. V 

našem primeru smo izbrali program PotPlayer. Na koncu izbiro potrdimo z gumbom Odpri. 

 

https://potplayer.daum.net/
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Datoteke v seznamu so razvrščene po abecedi. Če kliknemo na 

Trenutno je privzeto v glavi seznama, se bodo vse vrste datotek razvrstile po 

abecednem redu glede na trenutno privzet program. Vrste datotek, ki trenutno niso 

privzeto povezane z nobenim programom, imajo oznako »Neznani program«: 

 

 

7.2.5.3 Upravljanje (pred)nameščenih UWP aplikacij 

a. Brisanje UWP aplikacij 

V sistemu je prednameščenih okoli 25 UWP aplikacij. Nekaj izmed njih je informativne ali 

promocijske narave. V nadaljevanju je prikazan način, kako lahko tovrstne aplikacije izbrišemo. 

Ne govorimo torej o tistih UWP aplikacijah, ki jih naknadno nameščamo iz Trgovine Windows. 

Te je namreč možno izbrisati kar neposredno v začetnem meniju (preko priročnega menija). 

 

Nekaj prednameščenih aplikacij je možno 

izbrisati kar preko začetnega menija (na enak 

način kot vse naknadno nameščene UWP 

aplikacije): poiščemo jo v začetnem meniju in 

na njo kliknemo z desnim miškinim gumbom. 

Nato izberemo Odstrani. Takšne UWP 

aplikacije so: 

 Dobite Office, 

 Microsoft Solitaire Collection, 

 Money, 

 News, 

 Prenesite Skype, 

 Sport, 

 Spremljevalec za telefone, 

 Sway, 

 Uvod. 

 
Brisanje sistemskih UWP aplikacij sicer ni priporočljivo, saj tovrstne aplikacije ne 

zasedajo veliko prostora na disku. Mnogo bolj priročno je, da jih zgolj odpnemo iz 

začetnega menija. Če pa že brišemo UWP aplikacije s sistema, je zelo priporočljivo 

ohraniti vsaj aplikacijo Trgovina. Ta aplikacija ima namreč pomembno vlogo v sistemu, 

poleg tega pa skrbi tudi za samodejno posodabljanje vseh ostalih nameščenih UWP 

aplikacij. 
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Za vse ostale prednameščene UWP aplikacije, pri katerih omenjena metoda ne deluje, pa 

uporabimo sledeč postopek izbrisa: 

Odpremo začetni meni in vpišemo powershell. Program Windows PowerShell zaženemo kot 

skrbnik (pritisnemo tri tipke: Ctrl, Shift in Enter). Če se pojavi obvestilo o nadzoru uporabniškega 

računa, ga potrdimo z gumbom Da. Nato v novo okno, ki se pojavi, vnesemo ukaz za izbris 

aplikacije in pritisnemo Enter. 

Na sledeči sliki je podan primer za izbris UWP aplikacije 3D Builder: 

 

 

Vsaka UWP aplikacija ima sicer svoj edinstven ukaz. V naslednji tabeli so podani razpoložljivi 

ukazi za njihov izbris. Ukaz za izbrano UWP aplikacijo zgolj kopiramo s sledeče tabele, ga 

prilepimo v okno Windows PowerShell in na koncu pritisnemo Enter. 

IZBRIS UWP APLIKACIJ Z WINDOWS POWERSHELL 

Naziv UWP aplikacije Ukaz za izbris 

3D Builder Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage 

Budilke in ura Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage 

Diktafon Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage 

Dobite Office Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage 

Filmi in oddaje Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage 

Fotografije Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage 

Glasba Groove Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage 

Kalkulator Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage 

Kamera Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage 

Koledar in Pošta 

(obe aplikaciji skupaj) 

Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-

AppxPackage 

Ljudje Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage 

Microsoft Solitaire 

Collection 
Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage 

Money Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage 
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News Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage 

OneNote Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage 

Prenesite Skype Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage 

Sporočila in Skype Video 

(obe aplikaciji skupaj) 
Get-AppxPackage *messaging* | Remove-AppxPackage 

Sport Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage 

Telefon Get-AppxPackage *commsphone* | Remove-AppxPackage 

Trgovina Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage 

Uvod Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage 

Vreme Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage 

Xbox Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage 

Zemljevidi Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage 

 

Naslednja tabela prikazuje možnost izbrisa vseh nameščenih UWP aplikacij naenkrat. Za izbris 

uporabimo enak postopek in program (Windows PowerShell). 

IZBRIS VSEH UWP APLIKACIJ NAENKRAT Z WINDOWS POWERSHELL 

Vrsta ukaza Ukaz za izbris 

Izbris vseh aplikacij s 

sistema (za trenutnega 

uporabnika) 

Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage 

Izbris vseh aplikacij s 

sistema (za vse uporabnike) 
Get-AppxPackage -allusers | Remove-AppxPackage 

Izbris vseh aplikacij s 

sistema (za določenega 

uporabnika) * 

Get-AppxPackage -user username | Remove-AppxPackage 

* Besedo »username« v ukazu zamenjamo z imenom izbranega uporabniškega računa. 
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b. Ponovna namestitev UWP aplikacij 

Če želimo vse manjkajoče (izbrisane) UWP aplikacije ponovno namestiti, to storimo na sledeči 

način: 

Odpremo začetni meni in vpišemo powershell. Program Windows PowerShell zaženemo kot 

skrbnik (pritisnemo tri tipke: Ctrl, Shift in Enter). Če se pojavi obvestilo o nadzoru uporabniškega 

računa, ga potrdimo z gumbom Da. Nato v novo okno, ki se pojavi, vnesemo oz. prilepimo 

sledeči ukaz: 

Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -

Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”} 

Za tem pritisnemo Enter in počakamo nekaj časa, da se UWP aplikacije ponovno namestijo. Če 

se bo po namestitvi pokazalo obvestilo o napaki, računalnik vseeno ponovno zaženemo in nato 

v začetnem meniju preverimo, ali so se aplikacije kljub omenjenemu obvestilu že namestile. V 

nasprotnem primeru postopek namestitve s programom Windows PowerShell ponovimo. 

 

7.3 Vzdrževanje sistema in skrb za varnost 

7.3.1 Windows Defender 

7.3.1.1 Predstavitev 

Windows 10 ima vgrajen protivirusni program Windows Defender. Njegove prednosti so med 

drugim: 

 brezplačen protivirusni program, ki ne potrebuje registracije, 

 nemoteče delovanje (brez pojavnih oken) s samodejnimi posodobitvami, 

 samodejen vklop in zadovoljiva sprotna zaščita sistema za običajne uporabnike, 

 periodično pregledovanje sistema, pri čemer nas protivirusni program na to predhodno 

opomni v Središču za opravila, 

 samodejen izklop programa Windows Defender, če na sistem namestimo katerega izmed 

alternativnih protivirusnih programov. 

Windows Defender ima vgrajen še izboljšan način za zaznavanje nedovoljenih posegov 

(angl. tamper protection), ki služi kot zaščita proti spreminjanju nastavitvam v registru in v 

aplikacijah. Poleg tega je izboljšana tudi (opcijska) zaščita v oblaku (angl. cloud protection), ki 

ob prvotno zaznani grožnji na neki napravi omogoča takojšnjo zaščito tudi na vseh drugih 

napravah. Z omenjeno zaščito namreč že na vratih vseh ostalih naprav preprečimo, da bi 

zaznana grožnja vstopila tudi v druge naprave. Windows Defender za bolj učinkovito delovanje 

tesno deluje tudi z drugimi sistemskimi funkcijami (npr. z nadzorom uporabniškega računa) 

in omogoča sproten (samodejen) varnostni pregled datotek, ki jih prenesemo s spleta. 
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7.3.1.2 Ročni pregled 

Windows Defender privzeto v ozadju samodejno pregleduje sistem. Če želimo kljub temu kdaj 

ročno izvesti pregled naprave (npr. če sumimo, da se je v sistem kljub temu prikradla 

zlonamerna oprema), storimo naslednje: 

Windows Defender odpremo preko začetnega menija s ključno besedo defender in nato na 

desni strani okna (na zavihku »Domov«) izberemo želeno možnost pregledovanja: 

 Hitro za hiter pregled, 

 Popolno za globinski pregled, 

 Po meri za ročen izbor določenega mesta. 

Za tem kliknemo gumb Preglej zdaj: 

 

 

Po končanem pregledu v oknu vidimo naslednje obvestilo, če v napravi ni bila zaznana škodljiva 

programska oprema: 
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7.3.1.3 Odstranjevanje škodljive programske opreme 

Če je v napravi zaznana zlonamerna programska oprema, vidimo obvestilo v oknu 

protivirusnega programa (če je okno Windows Defender odprto) oz. v Središču za opravila. V 

slednjem primeru kliknemo na pripadajoče obvestilo o škodljivi programski opremi. 

Nato v oknu Windows Defender izberemo gumb Podrobnosti, da se prikaže podrobna pot in 

vrsta zaznane datoteke. V kolikor je datoteka nepoznana oz. nevarna, jo »izoliramo« (tj. 

dodamo v karanteno za preprečitev njihovega delovanja) ali izbrišemo v polju »Izberi dejanje«. 

Na koncu potrdimo izbrano dejanje in zapremo okno protivirusnega programa. Če je potrebno, 

ponovno zaženemo računalnik. 

Za ogled elementov, ki so bili zaznani v preteklosti, izberemo zavihek »Zgodovina«, nato pa: 

 za ogled izoliranih elementov, ki jih nismo popolnoma izbrisali, izberemo polje 

Elementi v karanteni, 

 za ogled elementov, ki niso škodljivi in smo jih že dodali med izjeme, izberemo polje 

Dovoljeni elementi, 

 za ogled vseh zaznanih elementov izberemo polje Vsi zaznani dokumenti. 

 

 
Za pregled posamezne mape ali datoteke na njo kliknemo z desnim miškinim 

gumbom. Nato v priročnem meniju izberemo možnost »Preglejte s programom 

Windows Defender …« in pregled izbranega elementa se bo pričel. 
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Za tem označimo želene programe, ki jih nameravamo odstraniti z izbranega seznama. 

S pomočjo gumba Odstrani vse s seznama izbrišemo vse vnose, s pomočjo gumba Odstrani 

pa zgolj posamezne (trenutno izbrane oz. obkljukane) vnose. Omenjena gumba sta vidna na 

sledeči sliki. 

 

 

7.3.1.4 Dodatne nastavitve 

Dodatne nastavitve urejamo na sledečem mestu: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Windows Defender (izberemo v 

levem delu okna). 

Za najvišjo raven zaščite nato vklopimo vse tri možnosti v danem oknu: 

 Sprotna zaščita, 

 Zaščita v oblaku, 

 Samodejna predložitev vzorca. 

 

Elementi, ki so izvzeti iz pregledov in jim je posledično dopuščeno nenadzorovano delovanje, 

imenujemo »izjeme«. Izjeme v danem oknu dodajamo s klikom na . Nato 

lahko izvzemamo posamezne datoteke, mape ali vrste datotek (denimo .exe, .com ali .scr). 

 

V kolikor želimo 

Windows Defender 

začasno izklopiti, to 

prav tako storimo na 

omenjenem mestu v 

nastavitvah (razdelek 

»Sprotna zaščita«. Pri 

tem se bo v Središču 

za opravila pojavilo 

obvestilo o izklopljenem protivirusnem programu, preko katerega ga lahko tudi ponovno 

vklopimo. Če protivirusnega programa ne bomo vklopili, se bo po daljšem času oz. po 

ponovnem zagonu sam ponovno vklopil za zagotovitev večje varnosti. 

 
Med izjeme je priporočeno dodajati samo tiste datoteke oz. mape, ki jih dobro 

poznamo (ne pa tudi celotnih procesov oz. vrst datotek). Windows Defender zelo 

redko javlja opozorila za datoteke, ki niso škodljive (t. i. lažni alarmi). Zato nam med 

izjeme običajno ni potrebno dodajati datotek, razen morda starejših ali neznanih 

programov, ki jim sicer zaupamo. 
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7.3.2 Preventivno ravnanje za večjo varnost sistema 

Dandanes je večina uporabnikov naprav že stalno povezana na splet. Posledično se je 

priporočljivo držati preventiv, ki so opisane v nadaljevanju. S tem bomo zmanjšali možnost 

okužbe naprave z neželeno programsko opremo in nepričakovane izgube podatkov. Omenjeno 

lahko v današnjem času povzroči veliko škode ali vsaj preglavic. Na napravah namreč danes 

hranimo ogromno količino različnih podatkov. 

 

7.3.2.1 Dopolnjujoče rešitve 

Nobena protivirusna rešitev ne more vseskozi nuditi 100-odstotne zaščite pred neželeno 

programsko opremo. Po drugi strani ne smemo uporabljati več kot eno protivirusno rešitev 

naenkrat, saj to bistveno upočasni delovanje, poleg tega pa lahko povzroča nestabilnost 

sistema. Zato se Windows Defender samodejno izključi, v kolikor namestimo konkurenčno 

protivirusno rešitev. 

Kljub temu pa lahko ob redni uporabi protivirusnega programa za pregled sistema občasno 

zaženemo še katero izmed dopolnjujočih rešitev, kot je denimo brezplačen program 

Malwarebytes Anti-Malware. Ta program namreč ni celovita protivirusna rešitev, pač pa dobro 

zaznava in odstranjuje številne vrste škodljive in neželene programske opreme (npr. črve, 

trojanske konje, razno vohunsko programsko opremo itd.), ki so mnogokrat globoko 

zakoreninjene v sistem. Tudi v program Malwarebytes Anti-Malware je možno dodajati izjeme, 

da iz pregleda izvzamemo vse tiste elemente, za katere smo prepričani, da so neškodljivi. 

 

7.3.2.2 Datoteka hosts 

Za preventivno zaščito sistema je priporočljivo uporabljati tudi datoteko »hosts«. Ta datoteka 

se uporablja skupaj z vsakovrstno protivirusno rešitvijo. Datoteka hosts napravi preprečuje, da 

bi se preko spleta povezala z izbranimi spletnimi stranmi. Če v omenjeno datoteko hosts 

(ki sicer nima nobene datotečne pripone) dodamo zlonamerne spletne strani, do njih ne bomo 

mogli nikoli dostopati niti po pomoti. Gre torej za zelo učinkovito raven zaščite, saj vselej 

preprečimo vsakršen stik z zlonamernimi (oz. s katerimikoli drugimi) spletnimi stranmi. 

Datoteka hosts namreč »učinkuje« na ravni operacijskega sistema (tj. pri vseh programih, ki se 

povezujejo s spletom), torej tudi v okviru vseh spletnih brskalnikov in UWP aplikacij. 

Škodljivih in nevarnih spletnih strani je več tisoč, zato bi jih bilo nesmiselno posamično vnašati 

v omenjeno datoteko. Precej bolj smiselno je poiskati že pripravljeno datoteko hosts. 

S tega spletnega mesta si denimo prenesemo brezplačno datoteko hosts, ki že vsebuje vnose 

za več kot 25000 neželenih in nevarnih spletnih strani. V preneseni datoteki bomo znotraj mape 

»hosts-master« našli datoteko hosts, ki jo prilepimo na sledečo lokacijo v naši napravi: 

C:\Windows\System32\Drivers\etc 

 

https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
https://github.com/StevenBlack/hosts/archive/master.zip
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Omenjeno pot (lokacijo) kopiramo in prilepimo v naslovno vrstico Raziskovalca in nato 

pritisnemo tipko Enter. V kolikor smo v preteklosti že dodajali posamezne vnose (domenska 

imena) v datoteko hosts, jo odpremo in omenjene vnose iz nje kopiramo in prilepimo v novo 

(preneseno) datoteko hosts. Nato novo datoteko hosts v Raziskovalcu zamenjamo z obstoječo. 

Za tem je potrebno novo datoteko hosts v sistemu še osvežiti. To storimo na sledeč način: 

1) Odpremo Ukazni poziv kot administrator (odpremo začetni meni, vanj vnesemo 

cmd.exe in pritisnemo tipke Ctrl, Shift in Enter). 

2) V okno Ukaznega poziva vnesemo (kopiramo in prilepimo) ukaz ipconfig /flushdns 

in nato pritisnemo Enter. 

3) Po prikazu obvestila v oknu o uspešno opravljeni osvežitvi (angl. flush) zapremo okno 

Ukaznega poziva. 

4) V kolikor smo imeli pred tem odprtega tudi katerega od spletnih brskalnikov, ga ponovno 

zaženemo. 

 

7.3.2.3 Varnostno kopiranje in sinhronizacija 

a. Ustvarjanje slike diska 

Zanesljivost hrambe oz. dostopanja do hranjenih podatkov je danes ključnega pomena. Da se 

izognemo izgubi podatkov, je zato tudi pri domačih uporabnikih pomembno ustvarjanje 

varnostnih kopij (angl. backup) oz. izvajanje periodične sinhronizacije podatkov. 

Za ustvarjanje varnostne kopije celotnega diska oz. slike diska (tj. vseh obstoječih podatkov, 

vključno s samim operacijskim sistemom) se pomaknemo na sledeče mesto: 

Nadzorna plošča    Zgodovina datoteke. 

Nato v levem delu okna najprej izberemo pogon, na 

katerega bomo shranili varnostno kopijo (kot prikazuje 

desna slika). Pri tem mora biti pogon ločen od sistemskega 

(uporabimo lahko zunanji ali omrežni pogon). 

 

 
Predlagana datoteka hosts, za katero smo priporočili prenos s spleta, bo poleg znanih 

strežnikov z zlonamerno programsko opremo blokirala tudi številne strežnike z oglasi. 

Posledično bodo pri brskanju po spletu blokirani tudi številni spletni oglasi, zato vseh 

ne bomo mogli videti. Po drugi strani pa bo hitrost brskanja po spletu opazno višja. 

Prav tako bomo imeli nižje stroške prenosa podatkov, v kolikor za brskanje po spletu 

uporabljamo (mobilni) internet z omejenim prenosom podatkov. 

Za pravilen prikaz in urejanje vsebine v datotekah hosts lahko uporabimo denimo 

brezplačen program Notepad++. 

https://notepad-plus-plus.org/download/
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Ko smo določili pogon oz. particijo, v levem delu okna 

izberemo Obnovi osebne datoteke in sledimo kratkim 

navodilom za ustvarjanje slike diska. Podatke lahko 

shranimo na trdi disk, optični disk (DVD oz. Blu-ray) ali 

omrežni disk. 

Postopek ustvarjanja slike diska lahko ob večji količini 

podatkov traja več ur. Med procesom ustvarjanja slike diska 

lahko napravo uporabljamo za delo. 

 

Če je potrebno kdaj uporabiti sliko diska, to naredimo ob zagonu sistema z zagonskim medijem 

(tj. z USB ključem ali optičnim diskom). Ob samem zagonu sistema izberemo možnost za 

odpravljanje težav (oz. popravilo računalnika), nakar med dodatnimi možnostmi izberemo 

možnost za obnovitev iz slike diska. 

 

b. Sinhronizacija podatkov 

Sinhronizacijo posameznih map lahko vzpostavimo kar s spletno hrambo OneDrive. Omenjena 

spletna hramba v okviru brezplačnega paketa nudi 5 GB prostora, plačljivi paketi (v obliki 

mesečne naročnine) pa nudijo vse do 1 TB prostora. 

Pri sinhronizaciji se sproti ali periodično (npr. vsako uro ali vsak dan) z izbranega mesta oz. 

pogona posodobijo vse spremenjene datoteke in mape iz določenega mesta na drugo izbrano 

mesto. 

V kolikor želimo sinhronizirati datoteke na katerega izmed zunanjih diskov ali pa kar na drugo 

particijo v naši napravi, lahko uporabimo katerega izmed številnih programov tretjih oseb, ki 

ponujajo napredne možnosti sinhronizacije. Eden izmed takšnih je denimo brezplačen program 

Allway Sync. 

 

  

 
Na trgu obstajajo tudi številni brezplačni programi tretjih oseb, ki nudijo veliko 

možnosti ustvarjanja slik diska ali posameznih map oz. datotek. Eden takšnih 

programov je denimo EaseUS Todo Backup Free. 

https://allwaysync.com/download/
http://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html
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7.3.3 Požarni zid 

Požarni zid je varnostni sistem, ki spremlja dohodni in odhodni omrežni promet. Je del 

Windows 10, v katerem je privzeto vklopljen (kar je tudi priporočljivo). 

 

7.3.3.1 Dodajanje izjem 

Včasih se program ali naprava (npr. tiskalnik) pri svojem delovanju povezuje z drugimi 

napravami v omrežju in jim pošilja informacije z naše naprave. V kolikor ob namestitvi takšnega 

programa ustrezna dovoljenja (izjeme) niso bila dodana v sistemski požarni zid, to opravimo 

na sledeč način: 

Nadzorna plošča    Požarni zid Windows    Dovoli aplikaciji ali funkciji mimo 

požarnega zidu Windows (izberemo v levem delu okna). 

Nato v seznamu razdelka »Dovoljene aplikacije in funkcije« poiščemo iskan element. 

V pripadajoči vrstici vklopimo (obkljukamo), v katerem omrežju (zasebnem in/ali javnem) 

želimo omogočiti omrežni promet, kot prikazuje sledeča slika: 

 

 

Na koncu spremembe potrdimo s klikom na gumb V redu, ki se nahaja ob spodnjem robu 

zaslona. 
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Če programa oz. funkcije na omenjenem seznamu ne najdemo, je potrebno izjemo dodati 

ročno. To naredimo zgolj za tiste programe oz. naprave, za katere vemo, da niso nevarni in brez 

dovoljenj požarnega zidu ne morejo pravilno delovati. Za urejanje dohodnega prometa 

(tj. podatkov, ki jih program oz. naprava prejema iz omrežja) sledimo sledečemu postopku: 

1) V levem delu okna požarnega zidu izberemo . Nato se odpre novo 

okno Windows Firewall with Advanced Security: 

 

 

2) V levem delu okna izberemo Inbound Rules (kot je prikazano na sledeči sliki): 

 

 

3) Na seznamu v osrednjem delu okna poiščemo program, ki nam povzroča težave. Če ga 

najdemo in ima poleg rdečo ikono , nanj kliknemo z desnim miškinim gumbom. Nato s 

priročnega menija izberemo Lastnosti. 
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4) V novem oknu 

(zavihek »General«, 

razdelek »Action«), 

izberemo: Allow 

the connection. 

Spremembo nato 

potrdimo z gumbom 

V redu. 

 

 

 

 

 

 

V kolikor pa iskanega programa ne najdemo na seznamu, sledimo naslednjemu postopku: 

1) Kliknemo New Rule na desni strani okna. 

2) Izberemo, za kakšno vrsto pravila gre: 

program, vrata (TCP ali UDP), vrsta 

povezave ali po meri. Za izbor programa 

torej izberemo prvo možnost. 

3) S klikom na Browse izberemo pot 

(lokacijo) programa. 

4) Izberemo Allow the connection za dopustitev prometa. Če pa želimo za izbran program 

blokirati dohodni promet, na tem mestu izberemo Block the connection. 

5) Izberemo, v katerih omrežjih naj velja pravilo. Običajno se dodeli pravilo kar za vse vrste 

omrežij (vse tri možnosti pustimo vklopljene). 

6) V zadnjem koraku zgolj še poimenujemo pravilo (običajno se vpiše kar ime programa in po 

želji doda še kratek opis). Nato izberemo Finish in pravilo bo ustvarjeno ter umeščeno na 

seznam. 

 

Pri urejanju odhodnega prometa (tj. podatkov, ki 

jih program oz. naprava pošilja v omrežje) je 

postopek identičen kot pri dohodnem prometu. 

Edina razlika je ta, da se najprej pomaknemo v 

mapo Outbound Rules. 
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7.3.3.2 Vklop in izklop 

Požarni zid izklopimo oz. ponovno vklopimo na sledečem mestu: 

Nadzorna plošča    Požarni zid Windows    Vklopi ali izklopi Požarni zid Windows 

(izberemo v levem delu okna). 

Nato vklapljamo in izklapljamo požarni zid in pripadajoča 

obvestila za zasebno in javno omrežje. Po koncu 

prilagajanja nastavitev kliknemo gumb V redu ob spodnjem 

robu okna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovni strani (»Požarni zid Windows«) lahko v osrednjem delu vidimo indikator vklopa 

požarnega zidu za zasebno in javno omrežje. Vklopljen požarni zid ima zeleno pasico, izklopljen 

pa rdečo. Priporočeno je pustiti požarni zid vklopljen za obe omrežji, kot prikazuje sledeča slika. 

 

 

S klikom na gumb  pri posamični vrsti omrežja prikažemo dodatne informacije o stanju 

požarnega zidu. 

 

  

 
Zaradi zagotavljanja varnosti naprave je zelo priporočljivo imeti požarni zid vseskozi 

vklopljen tako v zasebnih, kot tudi v javnih omrežjih. 
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7.3.4 Nastavitve posodobitev in nadgradenj 

7.3.4.1 Posodobitve 

Windows 10 se privzeto samodejno posodablja, kar je za veliko večino uporabnikov tudi najbolj 

priporočljivo. Tako namreč sproti prejemamo vse (varnostne) posodobitve. Za prilagajanje 

tovrstnih nastavitev odpremo: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Windows Update (izberemo v 

levem delu okna)    Dodatne možnosti (izberemo v osrednjem delu okna). 

Če želimo posodobitve nameščati na podlagi opomnika, ki nas na postopek predhodno 

obvesti, s seznama izberemo možnost »Opomni na načrtovanje časa ponovnega zagona«. S tem 

bomo vedno vnaprej seznanjeni, ob kateri zaustavitvi sistema se bodo posodobitve namestile: 

 

 

V kolikor imamo na napravi nameščeno tudi kakšno drugo Microsoftovo programsko opremo 

(npr. pisarniško zbirko Microsoft Office), se na omenjenem mestu lahko vklopijo oz. izklopijo 

tudi posodobitve za tovrstne izdelke. Vklopimo jih z naslednjo možnostjo: 

 

 

7.3.4.2 Nadgradnje 

Tudi samodejne nadgradnje so privzeto vklopljene. To je priporočljivo, saj z nadgradnjami 

vsakih nekaj mesecev pridobivamo nove funkcionalnosti. Uporabniki Windows 10 Home 

nadgradenj ne morejo prelagati, uporabniki ostalih izdaj Windows 10 pa imajo možnost 

preložitve. 

 

Preložitev za 4 mesece od izida nadgradnje se vklopi na sledečem mestu: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Windows Update (izberemo v 

levem delu okna)    Dodatne možnosti (izberemo v osrednjem delu okna). 

Nato v oknu vključimo (obkljukamo) možnost 

Odloži nadgradnje, kot prikazuje desna slika. 
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V kolikor želimo nadgradnjo odložiti za več kot 4 mesece (skupno od 5 do največ 12 mesecev), 

potem poleg vklopa predhodne nastavitve sledimo še naslednjemu postopku. 

1) Odpremo začetni meni, vpišemo izraz gpedit.msc in ga zaženemo kot skrbnik (pritisnemo 

tipke Ctrl, Shift in Enter). Odpre se okno »Local Group Policy Editor«: 

 

2) V levem delu okna se pomikamo po sledečih mapah: 

Lokalni računalnik – pravilnik \ Konfiguracija računalnika \ Administrative Templates 

\ Windows Components \ Windows Update 

3) Kliknemo na mapo »Windows Update«. Na desni strani v seznamu poiščemo nastavitev 

Defer Upgrades and Updates in jo dvokliknemo: 

 

 

4) V novem oknu to nastavitev vklopimo s klikom na Enabled, kar je 

razvidno tudi na desni sliki. 

  

5) Sedaj v istem oknu spodaj (v razdelku »Options«) vnesemo še število mesecev (»Duration 

(months)«) in tednov (»Duration (weeks)«). Minimalna vrednost je 1 mesec, maksimalna 

vrednost pa 8 mesecev. Pri tem 1 mesec dejansko pomeni 5-mesečno odložitev nadgradnje 

(1 mesec + 4 mesece »privzetega« odloga), vrednost 8 pa pomeni 12-mesečno odložitev 

nadgradenj. Vse vmesne vrednosti (tj. znotraj tega časovnega obdobja) so lahko določene 

na tedenski ravni (npr. 6 mesecev in 2 tedna). 
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6) Če v razdelku »Options« vklopimo (označimo) še 

možnost Pause Upgrades and Updates, bo 

nastavljen zamik veljal tako za nadgradnje, kot 

tudi za vse varnostne posodobitve. Če izberemo 

to možnost, bo zamik varnostnih posodobitev 

veljal le do razpoložljivosti naslednjega 

mesečnega paketa posodobitev oziroma do 

naslednje razpoložljive nadgradnje. Takrat se bo zamik varnostnih posodobitev izklopljen 

(torej se bodo varnostne posodobitve zopet začele prenašati). Zamik samih nadgradenj pa 

bo ostal (za celotno obdobje, kot smo ga prvotno določili). 

7) Na koncu spremembe potrdimo s klikom na gumb Apply in okno za tem zapremo z 

gumbom OK. Nato lahko zapremo tudi okno »Local Group Policy Editor«. 

 

7.3.5 Čiščenje sistema 

Sistem, ki je dolgo časa v uporabi, občasno potrebuje »čiščenje«. To denimo vključuje brisanje 

elementov iz zgodovine brskanja v brskalnikih (npr. piškotke) in začasnih sistemskih datotek. 

Pri čiščenju sistema torej običajno izgubimo tudi vse izbrisane elemente v košu, seznam 

prenesenih datotek v brskalnikih, seznam vseh spletnih strani, ki smo jih obiskali v preteklosti, 

ipd. Po drugi strani bomo z občasnim čiščenjem vsaj nekoliko pohitrili delovanje sistema. 

Odpremo začetni meni, vanj vpišemo izraz čiščenje diska in sledimo naslednjemu postopku: 

1) Odpremo program »Čiščenje diska«, v 

katerem izberemo pogon. Izberemo 

sistemski pogon (običajno pogon C) in 

potrdimo z V redu. Nato počakamo 

nekaj trenutkov, da program najprej 

opravi analizo pogona. 

 

 

 
Nadgradenj ni nevarno izklapljati, saj niso povezane z (sprotnimi) varnostnimi 

posodobitvami. Številna podjetja se zato odločajo vsaj za 4-mesečni zamik 

nadgradenj. Vmesno obdobje (od izida nadgradnje) bo namreč Microsoft izkoristil za 

odpravo morebitnih hroščev v nadgradnji ali morebitne napake pri samem postopku 

nadgradnje. 

Uporabniki Windows 10 Enterprise imajo možnost popolnega izklopa nadgradenj. To 

v praksi pomeni, da namestitev nadgradenj lahko odložijo do 10 let od prvotnega 

izida Windows 10 (torej do 29. julija 2025). Pri tem bodo vseskozi deležni sprotnih 

(varnostnih) posodobitev. Lahko pa se seveda odločijo tudi za krajši čas odloga 

nadgradnje in postopek razpoložljivih nadgradenj izvedejo kadarkoli v vmesnem 

obdobju- če jim tako ustreza. 
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2) Prikaže se novo okno. V pripadajočem seznamu izberemo (obkljukamo) elemente, ki ji 

želimo počistiti. Izberemo denimo naslednjih 5 možnosti: 

 Prenesene programske datoteke 

 Začasne internetne datoteke 

 Koš 

 Začasne datoteke 

 Sličice 

Kliknemo gumb V redu, za tem pa v oknu z opozorilom še gumb Izbriši datoteke. 

 

 

Poleg orodja »Čiščenje diska« obstajajo na trgu tudi številni programi tretjih oseb za čiščenje 

sistema. Eden takšnih programov je denimo brezplačen CCleaner Free. Ta je med čistilci sistema 

uveljavljen, zato za stabilnost sistema načeloma ne predstavlja nevarnosti. Kljub temu, da 

program uradno podpira tudi Windows 10, se ta in vsi tovrstni programi uporabljajo na lastno 

odgovornost, saj njihov uradni proizvajalec oz. razvijalec ni podjetje Microsoft. Za zagotovitev 

varnosti je pred brisanjem vnosov registra priporočljivo narediti varnostno kopijo, kar običajno 

ponudi kar samo orodje za čiščenje sistema. 

Pri čiščenju registra je namreč treba biti previden. Številna orodja mnogokrat naredijo več 

škode kot koristi. Zato naj tu velja načelo »manj je več«, saj se s preveč rigorozni programi na 

daljši rok poleg potencialnih napak v sistemu lahko srečujemo tudi z motečim »zatikanjem« 

sistema. 

 
Za izbris dodatnih sistemskih datotek moramo orodje »Čiščenje diska« zagnati kot 

skrbnik (s tipkami Ctrl, Shift in Enter). V oknu »Čiščenje diska« lahko nato brišemo tudi 

dodatne datoteke, ki se nanašajo na vse uporabniške račune (in ne le na našega). 

Če smo Windows 10 namestili na podlagi nadgradnje (npr. iz Windows 7 ali 8.1), lahko 

na ta način izbrišemo tudi ohranjene datoteke iz predhodnega operacijskega sistema. 

To lahko naredimo zgolj v primeru, ko smo preverili, da sistem Windows 10 deluje 

brezhibno in smo prepričani, da povrnitev oz. ponastavitev na predhodno različico ni 

potrebna in je ne bomo koristili. V omenjenem orodju s seznama izberemo 

(obkljukamo) naslednji dve možnosti: 

 Prejšnje namestitve sistema Windows 

 Začasne namestitvene datoteke sistema Windows 

Kliknemo gumb V redu, nato v 

opozorilnem oknu gumb 

Izbriši datoteke in na koncu 

izbiro potrdimo še z gumbom 

Da. Postopek brisanja 

namestitvenih datotek lahko traja nekaj minut. 

https://www.piriform.com/ccleaner
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7.3.6 Delo z napravami in pogoni 

7.3.6.1 Lastnosti 

Za pregled lastnosti naprave, diska ali particije odpremo Raziskovalec. V levem podoknu z 

desnim miškinim gumbom kliknemo na izbrano napravo (v našem primeru smo izbrali 

izmenljivi disk F) in v priročnem meniju izberemo možnost Lastnosti: 

 

 

Prikaže se okno z lastnostmi 

naprave oz. pogona. V njem lahko 

med drugim vidimo grafičen prikaz 

zasedenosti naprave (tj. vrednosti 

zasedenega in nezasedenega 

prostora) v obliki kolobarnega 

grafikona. Skupna velikost je 

navedena v razdelku »Zmogljivost«. 

Če pregledujemo lastnosti USB 

ključa, lahko v polju, ki je označeno 

na desni sliki, po želji vpišemo ali 

spreminjamo ime naprave za lažjo 

prepoznavnost. Nato pritisnemo 

gumb Uporabi. 

Okno zapremo s klikom na gumb 

V redu. 
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7.3.6.2 Varno odstranjevanje 

Določene naprave, ki so na našo gostiteljsko napravo priključene preko vmesnika USB, 

zahtevajo varno odstranjevanje. To pomeni, da jih lahko odklopimo šele za tem, ko jih varno 

izvržemo. Takšne naprave so denimo USB ključi, nekateri mobilni telefoni in digitalne kamere. 

V kolikor tovrstne naprave odklapljamo brez predhodne varne odstranitve, lahko pride do 

okvare nekaterih podatkov. Z varnim odstranjevanjem pa takšne situacije preprečimo, saj 

sistem zaključi vse aktivnosti, ki potekajo s priključeno napravo (vključno z morebitnimi 

programi, ki z napravo komunicirajo oz. na njo podatke zapisujejo v ozadju). 

 

Naprava, ki zahteva varno odstranjevanje, bo imela v času, ko je priključena na našo napravo, 

v območju za obvestila prikazano ikono za varno odstranjevanje strojne opreme: . 

Ko z delom zaključimo in bi radi priklopljeno napravo odklopili, kliknemo na to ikono. Nato v 

priročnem meniju izberemo napravo za varen odklop (v našem primeru »Ultra«): 

 

Za tem se za kratek čas prikaže ikona 

v območju za obvestila  in pasica 

z obvestilom za odklop naprave, ki je 

vidna na desni sliki. To pomeni, da 

lahko izbrano napravo sedaj brez skrbi odklopimo iz naprave. 

 

7.3.6.3 Popravljanje 

Včasih se ob priključitvi naprave (npr. USB ključa) samodejno prikaže obvestilo, da so na 

izbranem pogonu napake. V tem primeru lahko v oknu izberemo sledeči gumb za popravljanje 

napak: 

 

Počakamo nekaj trenutkov, da sistem pregleda napravo in vse najdene napake odpravi. Nato 

bomo videli obvestilo o popravljenih napakah, nakar lahko pogon spet normalno uporabljamo. 
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7.3.6.4 Formatiranje 

Včasih pogon (npr. USB ključ) zaradi napak oz. poškodb datotečnega sistema ne deluje 

najbolje. V takšnem primeru se srečujemo s počasnejšim delovanjem pogona, redkeje tudi z 

izgubo podatkov. Takrat je zelo pomembno, da vse podatke iz pogona nemudoma kopiramo 

na drugo lokacijo (na ločen pogon). S tem bistveno zmanjšamo tveganje izgube podatkov s 

poškodovanega pogona. 

 

Poškodovan pogon formatiramo na sledeč način: 

odpremo Raziskovalec in v levem podoknu 

poiščemo pogon, ki nam povzroča težave. Na njega 

kliknemo z desnim miškinim gumbom. Nato v 

priročnem meniju izberemo Formatiraj. Za tem se 

pojavi novo okno, v katerem določimo parametre za 

formatiranje. 

Pri formatiranju po potrebi prilagodimo datotečni 

sistem in možnost formatiranja. Pri izboru možnosti 

formatiranja izklopimo (odkljukamo) možnost 

»Hitro formatiranje«, kot prikazuje sosednja slika. 

S tem bomo izvedli polni format (angl. full format), ki 

poleg osvežitve datotečnega sistema na pogonu 

preveri tudi vse sektorje na pogonu in onemogoči 

morebitne slabe sektorje. Polno formatiranje nikoli 

ne smemo izvajati na negibljivih diskih (SSD) iz 

tehničnih razlogov; v tem primeru izberemo zgolj 

hitro formatiranje (torej v nasprotju z izbrano 

nastavitvijo na desni sliki). 

 

 

 
Formatiranja sistemske particije (tj. lokalnega diska C) nikoli ne vršimo 

neposredno iz operacijskega sistema. S tem bomo namreč uničili sistemske 

datoteke in posledično onesposobili celoten operacijski sistem. Sistemsko particijo 

lahko formatiramo le pred namestitvijo samega operacijskega sistema (oz. v postopku 

njegove ponovne namestitve). 

Če imamo v napravi zgolj en disk, pri čemer ta ni negibljiv (SSD), ga je prav tako pred 

namestitvijo operacijskega sistema zelo priporočeno razdeliti na dve particiji 

(tj. na lokalna diska C in D). Na ta način bomo sistemsko particijo uporabljali zgolj za 

namestitev sistema, nameščene programe in sistemske nastavitve. Vse ostale osebne 

podatke pa bomo lahko shranjevali na ločeno particijo. S tem bomo na daljši rok 

zagotovili večjo varnost in zmogljivost (sistemskega) diska. 
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Zdravje negibljivih diskov se sicer preverja z namensko programsko opremo, če je ta priložena. 

V nasprotnem primeru lahko uporabimo katerega izmed brezplačnih orodij, kot sta denimo 

brezplačna programa HD Tune in CrystalDiskInfo. Omenjeni orodji se sicer uporabljata tudi za 

podrobnejše analize trdih diskov (angl. hard disk drive - HDD). 

 

Polje z oznako nosilca lahko pustimo prazno (kot je razvidno na prejšnji sliki), saj jo bo sistem 

kasneje dodelil samodejno. Za tem, ko smo nastavili vse parametre, lahko pričnemo s 

postopkom formatiranja: v oknu za formatiranje izberemo gumb Začni. 

Polno formatiranje traja dlje časa kot hitro formatiranje. Polno formatiranje USB ključev 

običajno traja nekaj minut, velikih trdih diskov pa lahko tudi več ur (odvisno od njihove velikosti 

in zmogljivosti). Hitro formatiranje pa praviloma traja zgolj nekaj sekund. 

Če napake na pogonu niso preveč resne, jih bo polno formatiranje odpravilo. V kolikor pa se 

bomo tudi po njem še vedno soočali s težavami pogona, je lahko težava resnejša. V takšnem 

primeru bo potrebno disk pregledati z naprednejšimi orodji (npr. s katerim izmed brezplačnih 

orodij HD Tune in CrystalDiskInfo). 

 
Datotečni sistem je na večjem delu USB ključev privzeto nastavljen na FAT32. V kolikor 

bomo na pogon nalagali posamezne datoteke, ki so večje od 4 GB, je potrebno 

datotečni sistem spremeniti na NTFS (FAT32 ne podpira tako velikih datotek). 

V datotečni sistem NTFS je prav tako potrebno formatirati vse posamezne particije, ki 

so večje od 8 TB (8192 GB), saj tako velikih particij FAT32 ne podpira. 

V kolikor formatiramo neizmenljivi (trdi ali negibljivi) disk, je v vsakem primeru 

priporočljivo datotečni sistem nastaviti na NTFS. NTFS je namreč novejši datotečni 

sistem, ki ima številne sodobne funkcije (npr. mehanizme za odpravljanje napak in 

obnovo podatkov, večjo varnost oz. možnost šifriranja itd.). Podpora NTFS je 

zagotovljena na operacijskih sistemih Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 in 10, pa 

tudi na igralni konzoli Xbox One. 

Operacijski sistemi drugih podjetij (npr. Mac OS X) lahko podatke s pogonov NTFS 

sicer berejo, ne morejo pa na njih zapisovati podatkov. Če bomo izmenljivi pogon 

uporabljali tudi na teh operacijskih sistemih, ga raje formatiramo v datotečnem 

sistemu exFAT. Ta datotečni sistem je namreč združljiv tudi z omenjenimi operacijskimi 

sistemi, torej podpira tako branje kot tudi zapisovanje podatkov. Datotečni sistem 

exFAT (za razliko od FAT32) podpira tudi zapisovanje posameznih datotek, ki so večje 

od 4 GB. 

Velik del distribucij operacijskega sistema Linux, pa tudi igralne konzole Microsoft 

Xbox 360 in Sony PlayStation v osnovi ne podpirajo datotečnih sistemov NTFS in 

exFAT. Za nemoteno uporabo (izmenljivih) pogonov na omenjenih napravah je zato 

izbran (izmenljivi) pogon potrebno formatirati v datotečnem sistemu FAT32, ki je v 

omenjenih okoljih najbolje podprt. 

http://www.hdtune.com/download.html
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
http://www.hdtune.com/download.html
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
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7.3.7 Nastavitve pri uporabi negibljivega diska (SSD) 

Če v napravi kot sistemski disk uporabljamo polprevodniški oz. negibljivi disk (angl. Solid State 

Drive - SSD), ga Windows 10 praviloma samodejno »prepozna« in se mu tudi prilagodi. 

Prilagoditev vključuje več različnih vrst optimizacij, ki so namenjene zgolj negibljivim diskom 

(npr. samodejen izklop procesa defragmentacije in samodejen vklop TRIM). Namen tovrstnih 

optimizacij je zagotovitev najvišje hitrosti delovanja negibljivega diska in maksimiranje njegove 

življenjske dobe. 

Najprej na napravo namestimo pripadajočo programsko opremo, v kolikor jo je proizvajalec 

zagotovil za naš model diska. Če je programska oprema na voljo, potem lahko to poglavje 

izpustimo in sledimo zgolj pripadajočim navodilom oz. priporočilom proizvajalca. Za to je 

namreč običajno poskrbljeno kar v okviru priložene programske opreme in gonilnikov. V 

kolikor pa negibljivemu disku ni priložena posebna programska oprema, je dobro preveriti 

nastavitve, opisane v nadaljevanju (najverjetneje bodo že primerno nastavljene). 

 

7.3.7.1 TRIM 

TRIM je ukaz, ki omogoča, da se bloki podatkov na SSD-ju, ki smo jih s sistema popolnoma 

(trajno) izbrisali, dejansko (interno oz. fizično) odstranijo tudi z diska. S tem je poleg trdih diskov 

(HDD) tudi negibljivim diskom omogočeno sproščanje odvečnega prostora v pomnilniku - 

t. i. sproščanje pomnilnika (angl. garbage collection). To posledično pomeni, da na tovrstnih 

diskih (SSD-jih) ohranjamo visoko hitrost delovanja (tj. pisanja in branja) tudi na dolgi rok. Poleg 

tega jim s podporo in uporabo TRIM podaljšamo življenjsko dobo. Negibljivi diski brez podpore 

TRIM pa žal niso deležni omenjenih prednosti zaradi tehničnih omejitev. 

 

  

 
Za testiranje zmogljivosti in primerjalno preizkušanje (angl. benchmarking) negibljivih 

in trdih diskov se pogosto uporablja brezplačen program CrystalDiskMark. 

 
V kolikor SSD ne podpira ukaza TRIM, ta funkcionalnost ne bo delovala, četudi je 

vklopljena v Windows 10. 

http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
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Če SSD podpira funkcijo TRIM (podpora je odvisna od posameznega modela diska, kar je 

potrebno preveriti v tehničnih podatkih proizvajalca), potem preverimo, če je podpora 

omogočena tudi v Windows 10: 

Odpremo priročni meni začetnega menija (tipki Win in X)    v priročnem meniju izberemo 

Ukazni poziv (Skrbnik), nakar se prikaže okno »Administrator: Ukazni poziv«. 

V okno vpišemo (kopiramo in prilepimo) izraz fsutil behavior query DisableDeleteNotify 

in pritisnemo Enter. V kolikor se v oknu pod ukazom izpiše sledeča vrednost: 

DisableDeleteNotify = 0 (kot kaže sosednja slika), potem lahko okno zapremo, saj je TRIM že 

vključen. 

 

Če pa se namesto tega izpiše odgovor z vrednostjo 1 (DisableDeleteNotify = 1), potem je 

TRIM izklopljen. Priporočljivo ga je vklopiti, vendar pa obstaja verjetnost, da bo v tem 

primeru potrebno na novo namestiti celoten operacijski sistem. Zato previdno pri 

vklapljanju funkcije TRIM, v kolikor ta ni bila že privzeto vklopljena. Za vklop TRIM v okno 

Ukaznega poziva v takšnem primeru vnesemo sledeči ukaz: 

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 

Za tem pritisnemo tipko Enter in TRIM se bo vklopil s sledečim obvestilom v oknu: 

DisableDeleteNotify = 0. 
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7.3.7.2 Izklop gumba za mirovanje 

V primeru uporabe negibljivega diska je najbolje uporabljati zgolj funkciji spanja in zaustavitve 

sistema, saj diska s tem dodatno ne obremenjujemo. Mirovanje je sicer lahko nastavljeno le za 

posebne primere (npr. kot dejanje ob kritično praznem akumulatorju pri uporabi naprav z 

baterijo). 

Nadzorna plošča    Možnosti porabe energije    Izberi funkcijo stikala za vklop 

(izberemo v levem delu okna). 

Nato pri vrhu okna izberemo gumb . 

V spodnjem delu okna (v razdelku »Nastavitve zaustavitve«) izklopimo oz. odkljukamo gumb 

Mirovanje, kot kaže sledeča slika: 

 

Spremembe potrdimo z gumbom Shrani spremembe ob spodnjem robu okna. 
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7.3.8 Nastavitve zasebnosti in deljenja posodobitev 

7.3.8.1 Navidezno zasebno omrežje (VPN) 

VPN (angl. Virtual Private Network) je navidezno zasebno omrežje, ki omogoča povezovanje z 

izbranim zasebnim omrežjem na daljavo (preko javnega omrežja oz. interneta). Na ta način se 

podatki preko spleta med napravami prenašajo na takšen način, kot če bi bile naprave 

neposredno povezane v neko zasebno omrežje. Namen takšnega načina povezovanja je 

prilagodljivost povezav s hkratnim ohranjanjem varnosti in preprostosti povezovanja. 

Uporabna je tako za domače uporabnike (npr. za zagotovitev bistveno višje ravni zasebnosti) 

kot tudi za podjetja (npr. zaradi varnejše poslovne komunikacije in varnega dostopanja do 

službenega omrežja od koderkoli - denimo od doma). 

 

V našem primeru bomo za vzpostavitev VPN povezave uporabili storitev ponudnika Total VPN, 

ki ponuja tudi brezplačen paket za dostopanje do njihovega navideznega omrežja. Pri tem 

bomo uporabili t. i. tuneliranje oziroma protokol PPTP (angl. Point-To-Point Tunneling Protocol). 

Za izvedbo postopka je potrebna spletna povezava. Sledimo naslednjemu postopku: 

1) Najprej je potrebno ustvariti račun pri ponudniku storitve VPN (v našem primeru 

Total VPN). Posebej pomembna sta naše vpisno geslo za račun in posebno uporabniško 

ime pri izbranem ponudniku VPN, saj ju bomo potrebovali tudi v nadaljevanju. 

 

2) Kliknemo na ikono opravilne vrstice za dostop do spleta (  oziroma ). 

V polju, ki se pojavi, izberemo možnost:  . 

 

3) V levem seznamu okna z nastavitvami izberemo VPN, nato desni strani kliknemo: 

Dodaj povezavo VPN: 

 

 
Brskanje po spletu preko VPN povezave je običajno nekoliko počasnejše, saj ves 

promet med našo napravo in spletom poteka preko vmesnega strežnika. 

https://www.totalvpn.com/
https://signup.totalvpn.com/
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4) Izpolnimo vsa polja, kot kaže sosednja 

slika. Če smo izbrali ponudnika Total VPN, 

so vsa polja izpolnjena identično - razen 

zadnjih dveh polj (za vpis uporabniškega 

imena in gesla). Tudi v polje 

Ime povezave lahko vpišemo poljubno 

ime, čeprav se priporoča intuitiven naziv 

za VPN povezavo (v tem primeru »Total 

VPN«). Če uporabljamo našo lastno 

napravo, je na koncu priporočljivo 

nastaviti (obkljukati), da si naprava 

prijavne podatke tudi shrani (kot je 

prikazano na dnu desne slike). Posledično 

nam prijavnih podatkov ne bo treba 

vedno znova vpisovati. 

 

Nato vnesene podatke shranimo s klikom 

na gumb Shrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) V oknu nastavitev nato izberemo gumb s pravkar dodano VPN povezavo 

(v našem primeru Total VPN) in za tem še pripadajoč gumb Vzpostavi povezavo: 

 

 

6) Po nekaj trenutkih se vzpostavi VPN povezava. Na gumbu naše VPN povezave se pojavi 

informacija: Povezava je vzpostavljena. Okno z nastavitvami lahko sedaj zapremo. 
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Če sedaj na spletu preverimo IP naslov naše 

naprave (npr. na tej spletni strani), lahko vidimo, 

da IP naslov sedaj ni več vezan na našo dejansko 

lokacijo. V tem primeru na splet (navidezno) 

dostopamo preko nizozemskega strežnika; naš 

»nov« IP naslov je tako lociran v tujini. 

 

Za izklop navideznega zasebnega omrežja ponovno 

kliknemo na ikono opravilne vrstice za dostop do spleta 

(  oziroma ). Na vrhu seznama kliknemo na ime VPN 

povezave (v našem primeru Amsterdam). Pojavi se okno 

z omrežnimi 

nastavitvami. Na 

desni strani kliknemo 

na gumb naše VPN 

povezave, za tem pa 

še na gumb 

Prekini povezavo. Potem lahko zapremo tudi okno z nastavitvami. 

 

7.3.8.2 Izklop zbiranja podatkov 

Windows 10 privzeto zbira osnovne podatke o sestavi in o uporabi sistema, osebni podatki pa 

naj se ne bi zbirali. Zbirajo se torej statistični podatki za opravljanje analiz, ki služijo izboljšanju 

varnosti, zanesljivosti in zmogljivosti sistema, sistemskih programov in povezanih storitev. 

Velik del nastavitev za zbiranje podatkov je sicer možno izklopiti, vendar s tem onemogočimo 

zbiranje povratnih informacij (tj. uporabnikovih predlogov) in statističnih podatkov, ki bi jih 

Microsoft uporabil za izboljševanje svojih izdelkov in storitev. Vklop oz. spreminjanje 

določenih nastavitev za povečanje zasebnosti v tem poglavju bo obenem onemogočilo 

tudi možnost sinhronizacije določenih sistemskih nastavitev in podatkov med napravami 

z Windows 10. V okviru brskalnika Microsoft Edge pa bo onemogočena tudi možnost za 

sinhronizacijo bralnega seznama, priljubljenih, gesel ipd. 

a. Telemetrija in poročanje o napakah 

Telemetrija je avtomatiziran proces komunikacije, na podlagi katerega se na daljavo zbirajo 

statistični podatki. Telemetrijo in povezane storitve onemogočimo z naslednjimi koraki: 

Nadzorna plošča    Skrbniška orodja    Services (izberemo s seznama). 

Na seznamu poiščemo vnos (storitev) 

Windows Error Reporting Service (kot kaže 

sosednja slika) in ga dvokliknemo. 

http://whatismyipaddress.com/
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Prikaže se novo okno z 

lastnostmi. Vrednost pri polju 

»Startup type« nastavimo na 

Manual (kot kaže sosednja slika). 

Spremembo potrdimo s klikom 

na gumb V redu. 

 

 

Poiščemo še naslednja dva vnosa (storitvi) in ju na enak način spremenimo, le da sedaj 

vrednosti pri polju »Startup type« vsakič nastavimo na Disabled: 

 Connected User Experiences and Telemetry 

 dmwappushsvc 

Nato zapremo okni storitev in nadzorne plošče ter sledimo naslednjemu postopku 

(sledeča dva koraka ne delujeta na izdaji Windows 10 Home): 

1) Odpremo začetni meni, vpišemo izraz gpedit.msc in program odpremo kot skrbnik (tipke 

Ctrl, Shift in Enter). Nato se v levem delu okna pomikamo med mapami: 

Lokalni računalnik - pravilnik \ Konfiguracija računalnika \ Administrative Templates 

\ Windows Components \ Data Collection and Preview Builds 

2) Kliknemo na mapo »Data Collection and Preview Builds« in na desni strani dvokliknemo na 

možnost Allow Telemetry. Nato v oknu izberemo možnost Enabled, v razdelku »Options« 

pa vrednost 1 - Basic (kot kaže sledeča slika). 

 

V kolikor uporabljamo izdajo Windows 10 Enterprise, v razdelku »Options« izberemo 

možnost 0 - Security [Enterprise only]. Ta možnost popolnoma izklopi telemetrijo, vendar 

učinkuje samo v izdaji Enterprise. 

Okno zapremo s klikom na gumba Apply in OK. Za tem zapremo še okno 

»Local Group Policy Editor«. 
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Nato ponovno odpremo začetni meni, vnesemo izraz regedit in program zaženemo kot skrbnik 

(pritisnemo tipke Ctrl, Shift in Enter). V levem delu okna se pomikamo med sledečimi mapami: 

Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ 

CurrentVersion \ Policies \ DataCollection 

Kliknemo na mapo »DataCollection«. Na desni strani dvokliknemo na možnost 

AllowTelemetry. V polje »Value data« vnesemo vrednost 0 in spremembo potrdimo z 

gumbom OK (kot kaže sledeča slika). 

 

Za tem zapremo tudi okno »Registry Editor«. 

 

b. Povratne informacije in CEIP 

Zbiranje povratnih informacij izklopimo na sledeč način: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Zasebnost    Povratne informacije in diagnostika (izberemo 

v levem seznamu). 

V desnem delu okna iz razdelka »Pogostost pošiljanja povratnih informacij« izberemo Nikoli. 

V razdelku »Diagnostični podatki in podatki o uporabi« pa izberemo vrednost Osnovno, če ta 

vrednost morda še ni bila izbrana (npr. pri uporabnikih Windows 10 Home). Nato okno z 

nastavitvami zapremo. 

 

Sledi še prilagoditev Programa za izboljšanje uporabniške izkušnje (angl. Customer Experience 

Improvement Program - CIEP), ki prav tako služi zbiranju povratnih informacij. Odpremo 

začetni meni, vpišemo izraz taskschd.msc in program zaženemo kot skrbnik (tipke Ctrl, Shift 

in Enter). 

Pojavi se okno »Task Scheduler«. V levem delu okna se pomikamo med naslednjimi mapami: 

Task Scheduler (Local) \ Task Scheduler Library \ Microsoft \ Windows \ Application 

Experience 
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V levem delu okna kliknemo na mapo »Application Experience« in na desni strani označimo vse 

tri prikazane vrednosti naenkrat. Na njih kliknemo z desno miškino tipko in v priročnem meniju 

izberemo Disable 

(kot kaže sosednja 

slika). V stolpcu 

»Status« se bo 

stanje iz »Ready« 

spremenilo v 

»Disabled«. 

 

Za tem v levem delu okna kliknemo še na mapo »Customer Experience Improvement Program«. 

Nahaja se v enaki nadmapi kot »Application Experience«, torej na mestu: 

Task Scheduler (Local) \ Task Scheduler Library \ Microsoft \ Windows \ Customer 

Experience Improvement Program 

Ponovno na enak način izklopimo storitve: na desni strani označimo vse vnose v okviru izbrane 

mape. Nato na njih kliknemo z desno miškino tipko in v priročnem meniju izberemo Disable. 

S tem bomo onemogočili izvajanje izbranih storitev. Okno »Task Scheduler« nato zapremo. 

 

c. Aplikacije 

Za povečanje zasebnosti pri uporabi aplikacij zaženemo sledeče nastavitve in nato sledimo 

nadaljnjim korakom: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Zasebnost. 

1) Na levem seznamu izberemo rubriko Splošno. Na desni strani nato izklopimo vse vrednosti. 

Če želimo, lahko pustimo zadnjo vrednost vklopljeno (»Omogoči spletnim mestom 

posredovanje lokalno zanimivih vsebin z dostopom do mojega seznama stikov«). 

Spreminjanje nastavitev v okviru naslednjih štirih korakov (od št. 2 do 5) vpliva na 

uporabnost sistema. Izklop sledečih nastavitev bo pomenil, da pripadajoče funkcionalnosti za 

izbrano aplikacijo ne bodo delovale (uporaba lokacijskih storitev, kamere, mikrofona, podatkov 

za stike itd.). Zato sledečih nastavitev ni priporočljivo izklapljati, če uporabljamo 

univerzalne oz. UWP aplikacije. 

2) Na levem seznamu izberemo rubriko Lokacija. Na desni strani kliknemo na gumb 

Spremeni in izklopimo lokacijo, kot je prikazano na spodnjih dveh slikah: 

 

Z izklopom omenjene nastavitve poleg lokacijskih storitev hkrati onemogočimo tudi 

sistemsko ikono »Lokacija« v območju za obvestila. 
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3) Če uporabljamo spletno kamero, na levem seznamu izberemo rubriko Kamera. V desnem 

delu okna izklopimo kamero (kot prikazuje sledeča slika), če nobeni aplikaciji ne 

dovoljujemo dostopa do kamere: 

 

Če pa želimo omejiti dostop zgolj do posameznih aplikacij (ali sploh ne želimo omejevati 

dostopa), pa zgornjo možnost pustimo vklopljeno. Nato v razdelku »Izberite aplikacije, ki 

lahko uporabijo vašo kamero« po potrebi izklopimo dovoljenja za posamezne aplikacije. 

4) Če uporabljamo mikrofon, na levem seznamu izberemo rubriko Mikrofon. Sedaj ponovno 

po želji izklopimo dovoljenja za vse ali za posamezne aplikacije, za katere ne dovolimo 

dostopa (na enak način kot v prejšnjem koraku). 

5) Po želji izklopimo tudi dovoljenja za ostale storitve. Do pripadajočih nastavitev dostopamo 

na levem seznamu z izborom sledečih rubrik: 

 Govor, pisanje s peresom in tipkanje 

 Podatki računa 

 Stiki 

 Koledar 

 Zgodovina klicev 

 E-pošta 

 Sporočila 

 Radii 

 V rubriki Aplikacije, ki se izvajajo v ozadju izklopimo pripadajoče aplikacije le v 

primeru, če nam je varčevanje z energijo ali s pasovno širino pomembnejše od 

samodejnega posodabljanja aplikacij (kar se doseže le takrat, ko je UWP aplikacijam 

dovoljeno izvajanje v ozadju). 

 

d. Sinhronizacija podatkov 

Če uporabljamo Microsoftov prijavni račun, je priporočljivo določiti vrste podatkov, ki jih želimo 

sinhronizirati med ostalimi napravami z Windows 10. Tukaj velja načelo, da več zasebnosti 

hkrati pomeni tudi manj zmožnosti prilagajanja uporabniku (torej nižjo raven praktičnosti in 

udobja za zahtevne uporabnike). Sistemske nastavitve sinhronizacije urejamo na sledeč način: 

Nastavitve    Računi    Sinhroniziranje nastavitev (izberemo na levem seznamu). 

Za popoln izklop sinhronizacije sistemskih nastavitev izklopimo 

možnost Sinhroniziranje nastavitev v osrednjem delu okna. 

 

Za izklop posameznih delov zgornjo nastavitev pustimo vklopljeno in prilagajamo zgolj 

posamezne vrste nastavitev v razdelku »Nastavitve posameznega sinhroniziranja«. 
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e. Windows Defender 

Windows Defender prav tako zbira statistične podatke o uporabi in o (okuženih) datotekah, kar 

služi izboljšanju kakovosti delovanja tega protivirusnega programa. Če želimo izklopiti zbiranje 

omenjenih podatkov, pri čemer ohranimo delovanje samega protivirusnega programa, sledimo 

sledečemu postopku: 

Nastavitve    Posodobitev in varnost    Windows Defender (izberemo na levem 

seznamu). 

Nato v osrednjem delu izklopimo samo naslednji dve možnosti: 

 Zaščita v oblaku 

 Samodejna predložitev vzorca 

Na koncu zapremo okno nastavitev. 

 

f. Microsoft Edge 

Povečanje ravni zasebnosti v brskalniku Microsoft Edge se bo odražalo v nekoliko počasnejšem 

in manj intuitivnem brskanju, pa tudi v ukinitvi zmožnosti deljenja brskalnikovih nastavitev in 

drugih vsebin. Zato naj vsak posamezen uporabnik določi kompromis med (večjo) zasebnostjo 

in (boljšo) uporabniško izkušnjo. 

Za povečanje ravni zasebnosti sledimo naslednjemu postopku: 

Zaženemo Microsoft Edge    v orodni vrstici izberemo gumb Več    izberemo Nastavitve 

(v priročnem meniju). 

V razdelku »Sinhronizirajte svoje vsebine« po želji izklopimo 

sinhronizacijo vsebin. S tem bomo izgubili možnost pregledovanja 

bralnega seznama in seznama priljubljenih tudi na drugih napravah 

z Windows 10, na katere smo prijavljeni s svojim računom. 

Za tem (pri dnu nastavitev) izberemo še gumb Prikaži napredne nastavitve. Nato v podoknu 

vklopimo sledeči dve možnosti: 

 Blokiraj pojavna okna 

 Pošiljaj zahteve »Do Not Track« 

Izklopimo pa sledeče tri možnosti (v istem podoknu): 

 Med vnašanjem prikazuj predloge za iskanje in spletna mesta 

 S predvidevanjem o straneh pohitri brskanje, izboljšaj branje in na splošno izboljšaj 

mojo izkušnjo 

 S filtrom SmartScreen me zaščiti pred zlonamernimi spletnimi mesti in prenosi 
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V okviru naprednih nastavitev spreminjamo tudi 

brskalnikov privzet spletni iskalnik. Kliknemo na 

gumb Spremeni, kot kaže sosednja slika. Pred tem je 

potrebno z brskalnikom Microsoft Edge izbrati 

spletno stran tistega spletnega iskalnika, na katerega 

želimo preklopiti in ga dodeliti za privzetega. Nato 

lahko v nastavitvah kliknemo na želen iskalnik in nato na dnu nastavitev izberemo gumb 

Nastavi za privzeto. 

Razpoložljivi spletni iskalniki so namreč na seznam naprednih nastavitev samodejno dodani 

šele takrat, ko z brskalnikom Edge obiščemo pripadajočo spletno stran. Dva izmed alternativnih 

spletnih iskalnikov za anonimno brskanje sta denimo DuckDuckGo in StartPage. Za dodatno 

povečanje zasebnosti pri brskanju lahko ob tem vklopimo tudi navidezno zasebno omrežje 

(postopek za vklop navideznega zasebnega omrežja oz. VPN je opisan v poglavju 7.3.8.1). 

 

 

g. Nadzor uporabniškega računa (UAC) 

Nadzor uporabniškega računa (angl. User Account Control - UAC) je funkcija, ki uporabnikom 

omogoča nadzor nad spremembami, ki jih nek program želi narediti. Ta nadzor se zagotavlja 

na podlagi obvestil, ki se uporabniku prikažejo vedno, kadar nek program skuša v sistemu 

narediti spremembo (npr. ob zagonu namestitve nekega programa). Z izklopom te nastavitve 

se bo nekoliko povišal nivo zasebnosti uporabnika, saj sistem ne bo vseskozi izvrševal nadzora. 

Poleg tega pa bo upravljanje s sistemom hitrejše, saj ne bo potrebno vedno znova potrjevati 

obvestil o nadzoru uporabniškega računa. 

Po drugi strani pa se z ukinitvijo nadzora uporabniškega računa vsaj teoretično poveča 

možnost, da samodejno ali po pomoti zaženemo nek (zlonameren) program, ki povzroča 

neprijetnosti oz. škodo v sistemu. Nadzor uporabniškega računa se izklaplja na lastno 

odgovornost. Običajni uporabniki naj nadzora uporabniškega računa ne izklapljajo. 

 
Z izklopom filtra SmartScreen bomo precej bolj izpostavljeni zlonamernim spletnim 

mestom in prenosom v brskalniku Edge. Omenjeni filter lahko zadovoljivo 

nadomestimo z uporabo datoteke »hosts«, katere navodila za prenos in namestitev 

so opisana v poglavju 7.3.2.2. 

 
Uporaba spletnih iskalnikov za anonimno brskanje ima tudi slabost: iskanje po 

spletnih straneh je v mnogih primerih manj kakovostno. Algoritmi za iskanje niso tako 

izpopolnjeni kot pri najbolj uveljavljenih spletnih iskalnikih, zato med najdenimi 

rezultati iskanja niso vedno prikazani najbolj relevantni rezultati (oz. najdeni rezultati 

niso najbolj optimalno rangirani), kot to v veliki večini primerov lahko trdimo za 

uveljavljene oz. vodilne spletne iskalnike. 

https://duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/
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Po drugi strani se z ukinitvijo nadzora uporabniškega računa poveča možnost, da samodejno 

ali po pomoti zaženemo nek (zlonameren) program, ki povzroča neprijetnosti oz. škodo v 

sistemu. Nadzor uporabniškega računa lahko torej popolnoma izklopijo zgolj napredni 

uporabniki, kar storijo na sledeč način: 

Nadzorna plošča    Uporabniški računi    v osrednjem delu izberemo možnost: 

 

V oknu nastavitev izklopimo nadzor uporabniškega računa: drsnik pomaknemo na dno 

(na vrednost Nikoli me ne obvesti), kot kaže naslednja slika. Nato izberemo gumb V redu. 

Na koncu lahko zapremo še okno nadzorne plošče. 

 

 

7.3.8.3 Prilagojena priporočila 

Windows 10 v začetnem meniju in na 

zaklenjenem zaslonu prikazuje različna 

priporočila (predloge in oglase). To denimo 

zajema tudi ploščice aplikacij, ki v resnici niso 

nameščene na sistemu. Gre za nekakšne 

povezave do aplikacij v Trgovini Windows 

(npr. povezave do aplikacij Flipboard, Adobe 

Photoshop in Minecraft), ki so kot ploščice 

začetnega menija prikazane na desni sliki 

(z rumenimi obrobami). 
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a. Izklop priporočil: uporabniki Windows 10 Home 

Prilagojena priporočila v okviru t. i. potrošniške izkušnje (angl. Customer Experience) izklopimo 

s spremembo vrednosti v registru. V začetnem meniju vpišemo regedit in na prikazan rezultat 

kliknemo z desnim miškinim gumbom. 

V priročnem meniju izberemo možnost Zaženi 

kot skrbnik. Če se pojavi obvestilo o nadzoru 

uporabniškega računa, ga potrdimo z 

gumbom Da. 

V levem delu okna »Registry Editor« se pomikamo skozi naslednje mape: 

Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ 

CloudContent 

 

V levem delu okna kliknemo na mapo »CloudContent«. Nato na desni strani dvokliknemo na 

DisableWindowsConsumerFeatures. Pojavi se manjše okno, v katerem vrednost v polju 

»Value data« spremenimo na 1. Spremembo potrdimo s klikom na gumb OK in zapremo še 

okno Registry Editor. Narejene spremembe bodo veljavne po ponovnem zagonu naprave. 

 

b. Izklop priporočil: uporabniki ostalih izdaj Windows 10 

Odpremo začetni meni, vpišemo izraz gpedit.msc in program zaženemo kot skrbnik: z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na prikazan rezultat in izberemo možnost Zaženi kot skrbnik, 

kot prikazuje sledeča slika: 

 
 

V levem delu okna »Local Group Policy Editor« se pomikamo skozi naslednje mape: 

Lokalni računalnik - pravilnik \ Konfiguracija računalnika \ Administrative Templates \ 

Windows Components \ Cloud Content 

V levem delu okna kliknemo na mapo »Cloud Content« in na desni strani dvokliknemo na 

možnost Turn off Microsoft consumer experiences. 
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Pojavi se novo okno, v katerem izberemo 

možnost Enabled (kot prikazuje sosednja 

slika) in spremembo potrdimo s klikom na 

gumb OK. 

Zapremo tudi okno »Local Group Policy 

Editor«. Narejene spremembe bodo 

postale veljavne po ponovnem zagonu 

naprave. 

 

7.3.8.4 Namigi, sistemska obvestila in ikone 

Namige in sistemska obvestila prilagajamo na sledečem mestu: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Sistem    Obvestila in dejanja (izberemo v levem seznamu). 

Namige o sistemu Windows izklopimo v 

osrednjem delu (razdelek »Obvestila«), kot kaže 

sosednja slika.  

Na tem mestu nastavljamo tudi druge vrste obvestil, vendar pa je vse ostale možnosti v 

povezavi z obvestili zelo priporočljivo pustiti vklopljene. Te namreč ne vplivajo na raven 

zasebnosti, po drugi strani pa ponujajo koristne informacije, ki se nam sproti prikazujejo 

(npr. v obliki nemotečih pojavnih pasic z obvestili v desnem spodnjem delu zaslona in v 

Središču za opravila). 

Na tem mestu urejamo tudi vklop in prikaz sistemskih ikon v območju za 

obvestila. Tudi za te je najbolje, da so vklopljene. V območju za obvestila pa 

lahko večino vklopljenih (prikazanih) ikon skrijemo tako, da posamezno ikono 

»primemo« in jo pomaknemo nad ikono  (»Pokaži skrite ikone«). Vse skrite 

ikone po potrebi ponovno prikažemo s klikom na ikono , kot kaže desna slika. 

 

7.3.8.5 Izklop deljenja posodobitev 

Windows 10 ima privzeto vklopljeno deljenje posodobitev. To pomeni, da se sistemske 

posodobitve in aplikacije iz Trgovine Windows preko omrežja »vsak z vsakim« 

(angl. peer-to-peer oziroma P2P) prenašajo kar med samimi uporabniki. S tem se 

razbremenjujejo Microsoftovi strežniki, saj omenjenih vsebin ne zagotavljajo edini. Deljenje 

posodobitev je še posebej pomembno pri koriščenju interneta v tistih lokalnih omrežjih, kjer je 

pomemben element hitrost prenosa podatkov. 
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Slabosti deljenja posodobitev sta predvsem nižja hitrost in večji strošek nalaganja podatkov 

(angl. upload). Podatki se namreč prenašajo tudi iz naše naprave k drugim. To je problematično, 

če nam internetni ponudnik nastavi podatkovno kapico. Deljenje posodobitev je zato možno 

izklopiti na naslednji način: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Windows Update (izberemo v 

levem seznamu). 

V osrednjem delu izberemo možnost . Za tem pa v razdelku 

»Izberite, kako se nameščajo posodobitve« izberemo še možnost:

. 

Sedaj imamo poleg privzetih nastavitev (za deljenje posodobitev v celotnem spletu) dve sledeči 

možnosti: 

 Posodobitve prejemamo oz. oddajamo zgolj z/na naprave v lokalnem omrežju. Pri tem 

deljenje posodobitev ostane vklopljeno, ob tem pa vklopimo tudi možnost 

»Računalniki v 

mojem lokalnem 

omrežju« (kot 

prikazuje slika na 

desni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deljenje posodobitev popolnoma izklopimo (tako za naprave v spletu, kot tudi za naprave 

v lokalnem omrežju) na način, kot prikazuje sledeča slika. 
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7.3.8.6 Šifriranje podatkov z BitLocker 

Nekatere izdaje Windows 10 (Pro, Education in Enterprise) ponujajo možnost šifriranja celotne 

particije oz. celotnega (izmenljivega) diska. Disk je v omenjenih izdajah možno šifrirati z 

vgrajenim orodjem BitLocker. S šifriranjem pogona obvarujemo občutljive informacije pred 

vdori v računalnik. Vdor je lahko posledica pridobljene zlonamerne programske opreme ali pa 

fizične odtujitve naprave. Pred vsakokratnim dostopanjem do šifriranega pogona je zato 

potrebno vnesti geslo ali uporabiti pametno kartico. 

Če prijavne podatke izgubimo ali pozabimo (torej tudi po pomoti), postanejo nedostopni 

vsi podatki na šifriranem pogonu. Zato skrbno hranimo varnostno kopijo ključa, ki nam ga 

ponudi BitLocker tik pred pričetkom šifriranja. »Rezervni ključ« (tj. ključ za obnovitev) je najbolje 

shraniti na ločeno mesto. V poslovnem okolju je ključ za obnovitev možno pridobiti tudi na 

spletu, če uporabljamo samodejno šifriranje naprave BitLocker v navezi z imenikom Microsoft 

Azure AD. 

 

 

Da preverimo, če ima naša naprava vgrajen ustrezen čip, sledimo naslednjemu postopku: 

Nadzorna plošča    Šifriranje pogona BitLocker. 

Nato v levem spodnjem delu okna izberemo možnost:  

 
Šifriranje celotnega pogona lahko traja precej časa. Zato je za uporabnike 

Windows 10 Home in druge manj zahtevne uporabnike bolj priročno, da ne šifrirajo 

celotne particije oz. pogona, temveč le posamezne mape ali datoteke z občutljivo 

vsebino. Velikost šifriranih datotek in map ni navzgor omejena. Za šifriranje 

posameznih elementov se lahko uporabi katerega izmed orodij tretjih oseb 

(npr. brezplačna programa AxCrypt ali pa 7-Zip za hkratno stiskanje in šifriranje 

elementov). Prednost šifriranja posameznih datotek oziroma map je tudi ta, da se 

lahko šifrirane datoteke brez večjih skrbi nalaga v oblak; četudi bi kdo do njih pridobil 

neupravičen dostop, jih ne bi mogel odpreti oz. pregledovati njihove vsebine. 

 
Skozi celoten postopek šifriranja naj bo zagotovljeno neprekinjeno električno 

napajanje naprave. Šifriramo lahko le particije oz. pogone, ki so formatirani v 

datotečnem sistemu NTFS. 

Za šifriranje z orodjem BitLocker uradno potrebujemo v napravi vgrajen tudi čip TPM 

(angl. Trusted Platform Module) različice 1.2 ali novejšega. Šifriramo lahko tudi brez 

omenjenega čipa, vendar je pred šifriranjem potrebno prilagoditi nekaj dodatnih 

sistemskih nastavitev. Navodila za usposobitev orodja BitLocker so v nadaljevanju 

sicer opisana tudi za primer, ko v napravi ni vgrajenega ustreznega TPM čipa. 

http://www.axcrypt.net/
http://www.7-zip.org/
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V kolikor se nato v osrednjem delu okna »Trusted Platform Module (TPM) Management on Local 

Computer« prikaže 

obvestilo Compatible 

TPM cannot be found 

(kot kaže sosednja slika), 

v napravi najverjetneje 

nimamo vgrajenega 

(združljivega) čipa. 

 

a. Naprave brez (združljivega) TPM čipa 

Preden pričnemo s pripravo orodja BitLocker, je potrebno pri napravah brez združljivega TPM 

čipa narediti sledeče prilagoditve: 

Odpremo začetni meni, vpišemo izraz gpedit.msc in program zaženemo kot skrbnik (s tipkami 

Ctrl, Shift in Enter). Odpre se okno »Local Group Policy Editor«. V levem delu okna se pomikamo 

med sledečimi mapami: 

Lokalni računalnik - pravilnik \ Konfiguracija računalnika \ Administrative Templates \ 

Windows Components \ BitLocker Drive Encryption \ Operating System Drives 

V levem delu okna kliknemo na mapo »Operating System Drives« in nato v desnem delu okna 

dvokliknemo na možnost Require additional authentication at startup: 

 

Nato v novem oknu vključimo naslednji dve 

možnosti, kot kaže sosednja slika: 

 Enabled 

 Allow BitLocker without a compatible TPM 

(requires a password or a startup key on a 

USB flash drive) 

Na koncu spremembo potrdimo z gumbom Apply 

in nato okno zapremo z gumbom OK. 

Okno »Local Group Policy Editor« sedaj prav tako 

zapremo. 

Za tem sledimo postopku v sledeči točki, ki je sicer 

namenjena tudi uporabnikom z napravami, v 

katerih je že vgrajen združljiv TPM čip. 
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b. Naprave z združljivim TPM čipom 

Sledimo naslednjim korakom: 

1) Odpremo Raziskovalec in z desnim miškinim gumbom kliknemo na izbran pogon oz. 

particijo (in ne na mapo ali datoteko). Nato v priročnem meniju izberemo sledečo možnost: 

. 

 

2) Za tem se bo aktiviralo orodje BitLocker in prikazalo se bo pripadajoče okno. V našem 

primeru nimamo pametne kartice, ki jo lahko uporabimo za odklepanje pogona. Zato v 

oknu izberemo (obkljukamo) možnost Odkleni pogon z geslom, kot prikazuje sledeča 

slika: 

 

 

V polji za vnos gesla dvakrat vpišemo isto geslo. Geslo mora imeti vsaj 8 znakov. 

Priporočljivo je vpisati edinstveno geslo, ki ga ne uporabljamo tudi za prijavo v kakšno 

drugo (spletno) storitev. Pri tem je mnogo bolj varno, če je geslo sestavljeno iz velikih in 

majhnih črk, pa tudi drugih simbolov. Pogoj je sicer zgolj (najmanjša) dolžina gesla. 

 

3) V naslednji točki določimo, na kakšen način bi 

radi shranili obnovitveni ključ. Imamo štiri 

različne možnosti, kot prikazuje sosednja slika. 

Obnovitveni ključ je priporočljivo shraniti na 

ločeno mesto (lahko tudi v Microsoftov račun). 
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4) Za tem, ko smo naredili varnostno kopijo ključa, izberemo še obseg šifriranja. Šifriramo 

lahko celoten disk (vključno z nezasedenim prostorom) ali zgolj zasedeni prostor na disku. 

Slednja možnost je hitrejša, vendar pogone, ki so že bili v uporabi, raje šifriramo v celoti. 

S tem zaščitimo tudi datoteke, ki smo jih sicer že izbrisali, a bi se jih z ustreznimi orodji 

morda kljub temu še dalo obnoviti (če bi nastala skrajna potreba za obnovo podatkov). 

 

5) Izberemo bodisi nov način šifriranja (če šifriramo lokalni disk, ki ni izmenljiv) bodisi 

združljivostni način (če šifriramo izmenljiv disk). Prvi način je bolj priporočljiv, saj uporablja 

sodoben šifrirni algoritem XTS-AES, vendar pa nov način šifriranja ni združljiv s starejšimi 

različicami Windows. Pri šifriranju izmenljivega diska zato raje uporabimo združljivostni 

način. 

 

6) V naslednjem koraku omogočimo (obkljukamo) pregled sistema. S tem še pred pričetkom 

šifriranja zagotovimo, da so vse sistemske nastavitve ustrezne in da ne bo prišlo do 

nepričakovanih napak. 

 

7) Sledi še ponovni zagon sistema, da pričnemo s postopkom šifriranja. Po ponovnem zagonu 

se pojavi prijavni zaslon BitLocker. V pripadajoče polje vnesemo geslo, ki smo ga določili v 

drugem koraku. Nato pritisnemo Enter. 

 

8) Šifriranje pogona bo nato potekalo v ozadju, mi pa lahko med samim postopkom normalno 

nadaljujemo z delom na napravi. 

 

9) Če želimo preveriti, ali je šifrirni postopek končan, odpremo: 

Nadzorna plošča    Šifriranje pogona BitLocker. 

Ko bo postopek šifriranja končan, bomo v osrednjem delu okna (ob izbranem šifriranem 

pogonu) videli oznako »BitLocker je vklopljen«. Na tem mestu lahko prav tako urejamo 

dodatne nastavitve v zvezi s šifriranjem: sprememba gesla, odstranitev gesla, izklop 

šifriranja oz. izklop orodja BitLocker. 

 

Tudi v Raziskovalcu bomo ob usposobljenem orodju BitLocker lahko na ikoni 

šifriranega pogona videli podobo ključavnice. Gre za indikator, ki kaže, da je pogon 

šifriran z orodjem BitLocker (ikona šifriranega sistemskega pogona je vidna na desni 

sliki). 
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7.4 Odpravljanje težav 

Na trgu je ogromno različnih tipov naprav. Vsaka naprava s težavo ima običajno posebne 

okoliščine, ki se rešujejo na edinstven način. V tem poglavju so zato večinoma predstavljene 

iztočnice za pričetek reševanja osnovnih in splošnih problemov, ki se nanašajo na sistemske 

nastavitve. Za reševanje zapletenejših in specifičnih nevšečnosti se podrobne informacije 

običajno poiščejo na spletu. Če je problem strojne narave, bo seveda potreben fizičen poseg 

za popravilo ali zamenjavo določene komponente oz. (periferne) naprave. 

7.4.1 Težave z omrežjem 

Vzrok za težave z internetnim omrežjem lahko tiči na različnih mestih. Lahko gre za težavo oz. 

začasno prekinitev na strani internetnega ponudnika (telekomunikacijskega operaterja), za 

težave z domačim usmerjevalnikom oz. modemom, za strojne težave na naši napravi 

(npr. problemi z omrežno kartico) ali pa za napačne sistemske nastavitve. 

V kolikor sumimo, da vzrok izvira v napačnih sistemskih nastavitvah, se lotimo odpravljanja 

težave na sledeč način: 

Nadzorna plošča    Odpravljanje težav    Omrežje in internet. 

V razdelku »Omrežje« nato izberemo želeno možnost. Na voljo je odpravljanje težav za: 

 internetne povezave, 

 mape v skupni rabi, 

 domačo skupino, 

 omrežno kartico, 

 dohodne povezave. 

Če imamo težave z internetno povezavo, izberemo možnost Internetne povezave in jo 

zaženemo kot skrbnik (z desnim miškinim gumbom kliknemo na pripadajočo vrstico in nato v 

priročnem meniju izberemo »Zaženi kot skrbnik«): 
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Nato se odpre okno za 

odpravljanje težav. Kliknemo 

gumb Naprej in zaznavanje težav 

se bo pričelo. V kolikor bo orodje 

prepoznalo težave, jih bo 

samodejno odpravilo. Če težave 

še niso odpravljene, sledimo 

nadaljnjim navodilom v oknu 

orodja. 

V kolikor težave na ta način še 

vedno nismo uspeli odpraviti, bo 

treba za najdbo rešitve preiskati 

specifičen primer. 

 

7.4.2 Težave s strojno opremo in UWP aplikacijami 

Težave s strojno opremo, tiskalniki, snemanjem ali predvajanjem zvoka (vključno s programom 

Windows Media Player) in UWP aplikacijami se pričnejo reševati na podoben način kot težave 

z omrežjem. Najprej odpremo sledeče okno: 

Nadzorna plošča    Odpravljanje težav    Strojna oprema in zvok. 

Nato s seznama izberemo 

vrsto strojne opreme, ki nam 

povzroča težave. Pripadajoče 

orodje za reševanje težav 

zaženemo kot skrbnik 

(z desnim miškinim gumbom 

kliknemo na pripadajočo 

vrstico in nato v priročnem 

meniju izberemo »Zaženi kot 

skrbnik«). Za tem sledimo 

preprostim navodilom, ki nam 

jih ponudi orodje. 

 

Sicer pa tudi tukaj velja, 

da v primeru neuspešnosti 

reševanja težave preverimo za 

informacije na spletu ali 

poiščemo pomoč strokovnjaka 

(lahko tudi na ustreznih spletnih forumih ali pa na spletnih straneh tehnične podpore 

proizvajalca tiste strojne opreme, ki ne deluje pravilno). 
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7.4.3 Težave s predvajalno napravo ali mikrofonom 

Težave s predvajalno napravo (npr. z zvočniki ali s slušalkami) ali z mikrofonom se pojavljajo v 

nemalo primerih. V takšnem slučaju je mnogokrat problem le v napačnih sistemskih 

nastavitvah. Te se včasih spremenijo brez posredovanja uporabnika (npr. ob posodobitvi 

sistema ali ob posodobitvi samega programa za klice in sporočanje). Tovrstne težave (poleg 

postopka, opisanega v poglavju 7.4.2) običajno rešujemo na načine, ki so opisani v 

nadaljevanju. 

 

7.4.3.1 Prilagajanje predvajalne naprave 

Če se zgodi, da zvoka (iz zvočnikov, slušalk itd.) ni zaznati, z desnim miškinim gumbom 

kliknemo na ikono za nastavitev glasnosti (»Speakers«) v območju za obvestila. Nato v 

priročnem meniju izberemo Predvajalne naprave: 

 

 

Pojavi se novo okno in v pripadajočem seznamu vidimo vse razpoložljive predvajalne naprave. 

Nato preverimo naslednje možnosti: 

 Če je na seznamu katera izmed naprav onemogočena, bo imela posivljeno ikono: . 

Poleg ikone bo prav tako vidna oznaka »Onemogočeno«. V takšnem primeru na to oznako 

oz. ikono kliknemo z desnim miškinim gumbom in v priročnem meniju izberemo Omogoči. 

 

 Če imamo na našo napravo priključenih več predvajalnih naprav, je morda potrebno v 

danem primeru izbrati ustrezno privzeto napravo. Če je denimo treba zvok omogočiti preko 

vmesnika HDMI, se HDMI izhod v takšnem primeru izbere kot privzetega. V seznamu 

poiščemo pripadajočo ikono oz. vrstico z HDMI izhodom (angl. HDMI Output ali HDMI out). 

Z desnim miškinim gumbom kliknemo na njo in v priročnem meniju izberemo 

Nastavi kot privzeto napravo. 
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 Za prilagoditev kakovosti 

zvoka v oknu izberemo 

(označimo) aktivno napravo. 

Nato izberemo gumb 

Lastnosti, kot kaže desna 

slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za tem v novem oknu 

izberemo zavihek Izboljšave. 

Nato lahko po želji izbiramo 

vrste izboljšav in prilagajamo 

tudi pripadajoče nastavitve 

za posamezne izboljšave (z 

izborom gumba Nastavitve), 

kot kaže desna slika. 

 

Spremembe bodo opazne po 

kliku na gumb Uporabi. 

Na ta način lahko sproti 

prilagajamo in preverjamo 

izboljšave zvoka. 
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Nato izberemo še zavihek 

Dodatno, kjer določimo 

frekvenco vzorčenja in bitno 

globino predvajanega zvoka. 

Za večino naprav je 

priporočeno izbrati 24-bitno 

globino studijske kakovosti. 

Spremembe potrdimo z gumbom Uporabi in okno zapremo z izborom gumba V redu. 

 

 V kolikor je glasnost zvočnika, slušalk ali druge predvajalne naprave prenizka, kliknemo na 

ikono zvoka (Speakers) v območju za obvestila in povečamo glasnost, kot kaže sledeča 

slika. 

 

 

 Če pa želimo zvok začasno popolnoma izklopiti, v pojavnem oknu kliknemo še na drugo 

ikono zvočnika (kot kaže sledeča slika). 

 

Nato se bo ikona za zvok v območju za obvestila spremenila. Izgledala bo tako: . 

Za ponoven vklop zvoka ta postopek ponovimo ali pa zgolj spremenimo nivo glasnosti. 

 

7.4.3.2 Prilagajanje snemalne naprave (mikrofona) 

Težave s snemalnimi napravami (npr. z mikrofonom) se rešujejo na podoben način kot za 

predvajalne naprave. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na ikono za nastavitev glasnosti 

(»Speakers«) v območju za obvestila. Nato v priročnem meniju izberemo Snemalne naprave: 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

296 

Za tem težave rešujemo na podoben način kot pri predvajalnih napravah: 

 Če je na seznamu katera izmed naprav onemogočena, bo imela posivljeno ikono: . 

Poleg ikone bo prav tako vidna oznaka »Onemogočeno«. V takšnem primeru na to oznako 

oz. ikono kliknemo z desnim miškinim gumbom in v priročnem meniju izberemo Omogoči. 

 

 Če imamo na napravo priključenih več snemalnih naprav, je morda potrebno v danem 

primeru izbrati privzeto napravo. V seznamu poiščemo pripadajočo ikono oz. vrstico z 

izbrano snemalno napravo. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na njo in v priročnem 

meniju izberemo Nastavi kot privzeto napravo. 

 

 V kolikor naprava ni dovolj občutljiva na zajem zvokov, jo najprej v seznamu označimo in 

nato izberemo gumb Lastnosti (kot prikazuje sledeča slika): 

 

 

V novem oknu izberemo zavihek Ravni. Nato povečamo občutljivost mikrofona glede na 

zahteve posamezne naprave. Za tem izberemo gumb Uporabi. 
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Na koncu se pomaknemo še 

na zavihek Dodatno in po 

potrebi nastavimo privzeto 

obliko snemanja, kot kaže 

sosednja slika. Izberemo 

gumb Uporabi in okno 

zapremo z gumbom V redu. 

 

7.4.3.3 Težave s programom Skype 

V kolikor uporabljamo klasični program za komunikacijske storitve Skype (torej ne UWP 

aplikacije), se včasih lahko zgodi, da po posodobitvi programa mikrofon ne deluje. Običajno je 

problem zgolj v nastavitvah, kar bomo morda lahko rešili na sledeč način: 

Zaženemo program Skype    vpišemo se v svoj račun    v menijski vrstici odpremo Orodja 

  v priročnem meniju izberemo Možnosti    nadaljujemo s postopkom glede na vrsto 

težave, s katero se srečujemo: 

a. Reševanje težav z mikrofonom ali zvočniki 

V levem zgornjem delu okna z možnostmi izberemo odsek 

Splošno, v njem pa Nastavitve zvoka (kot kaže sosednja slika). 

 

 

 

 

 

V kolikor imamo na napravo priključenih več mikrofonov pri polju Mikrofon izberemo ustrezno 

snemalno napravo. Za testiranje izbranega mikrofona opravimo brezplačen preizkusni klic. Klic 

aktiviramo s klikom na povezavo »Preizkusni klic je brezplačen«, ki se nahaja na dnu okna z 

možnostmi: 

 

V kolikor imamo na napravo priključenih več predvajalnih naprav pri polju Zvočniki izberemo 

ustrezno predvajalno napravo oz. zvočnik. Za testiranje delovanja izbrane naprave pri polju 

kliknemo na gumb: . 
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b. Izboljšanje kakovosti spletne kamere 

V levem delu okna z možnostmi izberemo odsek Splošno in v njem Nastavitve videa. 

Nato v desnem delu okna izberemo gumb Nastavitve spletne kamere: 

 

Za tem poljubno spreminjamo dodatne nastavitve filtrov za zajem videa. Spremembe so 

opazne sproti (brez pritiskanja na gumb »Uporabi«). Če želimo narejene spremembe 

ponastaviti in v začetno stanje povrniti vse nastavitve kamere, kliknemo na gumb Default. 

Ko smo z urejanjem lastnosti kamere končali, okno zapremo z gumbom V redu. Okno s 

splošnimi možnostmi pa zapremo s klikom na gumb Shrani. 
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7.4.4 Težave z gonilniki 

Težave z gonilniki niso neobičajne. Ob obilici različnih kombinacij komponent, ki se danes 

pojavljajo na trgu, je v določenih primerih potrebno posredovanje uporabnika (npr. po 

namestitvi sistema ali po priključitvi nove naprave). Gonilniki poskrbijo za pravilno oz. 

optimalno delovanje komponente oz. naprave. Veliko večino osnovnih gonilnikov sicer vsebuje 

(ali pa samodejno prenese s spleta in namesti) že kar sam Windows 10. 

 

Če neka komponenta ne deluje pravilno, sledimo običajnemu postopku za reševanje težav: 

1) Pripadajočo programsko opremo oz. gonilnike najprej poskusimo poiskati na spletu, po 

možnosti na spletni strani s tehnično podporo od samega proizvajalca komponente oz. 

naprave. Iskanje po spletu je na prvem mestu zaradi ažurnosti informacij: četudi je neki 

napravi oz. komponenti programska oprema priložena, je ta do trenutka njene dejanske 

uporabe v večini primerov že zastarela. 

 

 
Določene komponente in naprave (npr. ločene grafične kartice, naprednejše spletne 

kamere, miške, tipkovnice, igralne konzole itd.) bodo morda pravilno delovale tudi 

brez namestitve namenske programske opreme. Prav tako brez nje morda ne bomo 

imeli opaznih težav. Vendar pa je za njihov najboljši izkoristek zelo priporočljivo kljub 

temu namestiti pripadajočo namensko programsko opremo. Praviloma jo prenesemo 

s spleta, saj najnovejše posodobitve prinašajo mnogo optimizacij in popravkov. Poleg 

tega nam bo namenska programska oprema ponudila številne možnosti finega 

prilagajanja in bo iz komponente oz. naprave »iztisnila« vse zmogljivosti. 
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2) V kolikor za našo komponento na spletu nismo našli 

ustrezne programske opreme, odpremo 

Upravitelja naprav (tipki Win in X, nato ga 

izberemo v priročnem meniju). V pripadajočem 

seznamu Upravitelja naprav poiščemo napravo, ki 

povzroča težave. V kolikor naprava še nima 

nameščenega nobenega gonilnika, bo v seznamu 

prikazana z ikono klicaja (kot denimo kaže sosednja 

simbolična slika). 

 

Nato na izbrano napravo kliknemo z desnim miškinim gumbom in v priročnem meniju 

izberemo Posodobitev gonilnikov. Pojavi se novo okno, v katerem izberemo Samodejno 

poišči posodobljeno programsko opremo: 

 

 

Sistem bo nato na vseh mestih (vključno s poizvedbo na spletu) poskusil najti in namestiti 

ustrezen gonilnik: 

 

V kolikor se za tem prikaže obvestilo, da je sistem našel ustrezno programsko opremo oz. 

posodobitev za napravo, bomo pripadajoč gonilnik lahko namestili, s čimer bomo težavo 

najverjetneje tudi uspešno rešili. 

 

V kolikor pa sistem ni mogel najti ustreznih gonilnikov oziroma je javil, da je najprimernejša 

programska oprema za napravo že nameščena, bo potrebno pomoč poiskati na spletnih 

forumih. Običajno se v takšnem primeru namestijo gonilniki za sorodno komponento ali pa 

za isto komponento - vendar za starejšo različico Windows (v združljivostnem načinu), ki 

prav tako zadovoljivo deluje. V nekaterih drugih primerih pa je potrebno prilagoditi (tudi) 

določene vrednosti v sistemskem registru. To zavisi od posameznih primerov, ki jih na tem 

mestu žal ne moremo obravnavati. Takih primerov je namreč veliko, vendar so v veliki večini 

rešljivi (npr. prilagoditev optimalne svetlosti zaslona, vklop oz. nastavitev dodatnih 

funkcijskih tipk na tipkovnici ali miški brez priloženih gonilnikov itd.). 
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7.4.5 Težave s prikazom ikon v območju za obvestila 

7.4.5.1 Ponastavitev prikaza sistemskih ikon 

V določenih okoliščinah (npr. po obsežni sistemski posodobitvi) določene sistemske ikone 

izginejo iz območja za obvestila. To težavo rešimo na sledeč način: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Sistem    Obvestila in dejanja (izberemo v levem seznamu). 

Za tem v osrednjem delu okna izberemo:  

Prikaže se seznam sistemskih ikon, ki jih poljubno vklopimo (ali izklopimo): 

 

 

Če so možnosti za vklop sistemskih ikon posivljene in jih ni možno vklopiti, sledimo 

naslednjemu postopku: 

 

V kolikor so nekatere ikone posivljene kljub temu, da pripadajočih storitev nismo izklapljali, s 

skrbniškimi pravicami odpremo Registry Editor. V začetni meni vpišemo regedit in pritisnemo 

tipke Ctrl, Shift in Enter    v levem delu okna »Registry Editor« se pomikamo med sledečimi 

mapami: 

Computer \ HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ 

Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ TrayNotify 

 
Če smo v poglavju 7.3.8.2 c (stran 279) izklopili lokacijsko storitev (lokacijo za napravo), 

bo gumb Lokacija posivljen. Če želimo uporabljati lokacijske storitve in imeti možnost 

prikaza pripadajoče ikone, najprej razveljavimo omenjeno nastavitev. 
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V levem delu okna kliknemo na mapo »TrayNotify«. Za tem v desnem delu okna z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na sledeči dve vrednosti in v priročnem meniju izberemo Delete 

posebej za vsako izmed njiju: 

 IconStreams 

 PastIconsStream 

 

Za tem, ko smo obe vrednosti izbrisali, okno »Registry Editor« zapremo. Narejene spremembe 

bodo postale veljavne po ponovnem zagonu naprave. 

 

7.4.5.2 Ponastavitev prikaza ostalih ikon 

Če želimo ponastaviti tudi prikaz vseh drugih ikon, ki so sicer vidne ali pa so v območju za 

obvestila skrite zgolj v okviru pripadajočega gumba , odpremo: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Sistem    Obvestila in dejanja (izberemo v levem seznamu). 

Nato v osrednjem delu okna (v razdelku »Hitra opravila«) izberemo: 
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Za tem pa ponovno vklopimo prikaz 

vseh ikon z nastavitvijo, prikazano na 

desni sliki. Alternativno na omenjenem 

mestu nastavitev vklapljamo/izklapljamo 

le ikone posameznih programov. Ko smo s spremembami končali, zapremo okno z 

nastavitvami. 

 

7.5 Obnovitev sistema 

Obnovitev sistema je priročna funkcija. Načeloma je ne uporabljamo, če zanjo nimamo 

posebnega razloga (kar se zgodi malokdaj): npr. večje in nerešljive sistemske težave ali prodaja 

naše rabljene naprave, ki bi jo radi prej ponastavili in izbrisali vse naše osebne podatke. Glede 

na namen obnavljanja sistema zato obstajata dva različna pristopa: 

 obnovitev na podlagi ustvarjene obnovitvene točke, 

 ponastavitev s ponovno namestitvijo operacijskega sistema. 

 

7.5.1 Obnovitev iz obnovitvene točke 

Ustvarjanje obnovitvenih točk je v sistemu Windows 10 privzeto onemogočeno. Razlog je v 

sodobnejših možnostih obnovitve (t. i. ponastavitve) sistema, ki so opisane v 

poglavju 7.5.2. Če želimo ustvarjanje obnovitvenih točk kljub temu omogočiti, pa sledimo 

navodilom v tem poglavju. 

Pri obnovitvi iz obnovitvene točke se razveljavijo neželene sistemske spremembe. Sistemske 

nastavitve se s tem povrnejo na določeno stanje iz preteklosti (tj. na trenutek, ko je bila 

ustvarjena obnovitvena točka). Pri tem načinu ne prihaja do nobenih izgub osebnih datotek in 

programov, postopek tovrstne obnovitve pa je relativno hiter. 

7.5.1.1 Omogočanje ustvarjanja obnovitvenih točk 

1) Vklopimo okno Sistem (tipki Win in X, nato v priročnem meniju izberemo »Sistem«). 

2) Za tem v levem zgornjem delu okna izberemo Zaščita sistema: 
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3) V oknu Sistemske lastnosti med razpoložljivimi pogoni označimo sistemski disk (običajno 

Lokalni disk C) in nato kliknemo gumb Konfiguriraj: 

 

4) V novem oknu (razdelek »Obnovi nastavitve«) vključimo zaščito sistema. Za tem v razdelku 

»Uporaba prostora na disku« določimo največjo velikost na disku, ki se bo namenjala 

ustvarjanju obnovitvenih točk. Načeloma zadostuje že 5-odstotna uporaba, na dovolj 

velikih diskih pa še manj. Mi smo nastavili velikost na 2 % in potrdili spremembo s klikom 

na gumb V redu. Za tem zapremo še okno »Sistemske lastnosti« z izborom gumba V redu. 
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7.5.1.2 Ročno ustvarjanje obnovitvene točke 

Obnovitvene točke se praviloma ustvarjajo samodejno: denimo pred posodobitvami sistema 

Windows oz. sistemskih programov ali pred namestitvijo posebnih (zahtevnih) programov, ki 

bi lahko vplivali na stabilnost delovanja sistema Windows. V kolikor želimo obnovitev ustvariti 

ročno, se pomaknemo na sledeče mesto: 

Nadzorna plošča    Obnovitev    Konfiguriraj obnovitev sistema. 

V novem oknu na jezičku »Zaščita sistema« kliknemo gumb Ustvari, kot kaže sledeča slika. 

 

Nato v novo pojavno okno vnesemo opis (želeno ime) obnovitvene točke in izberemo gumb 

Ustvari. 
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7.5.1.3 Obnovitev na obnovitveno točko 

Obnovitev sistema na določeno obnovitveno točko, ki je bila ustvarjena v preteklosti, je možno 

izvesti na naslednji način: 

Nadzorna plošča    Obnovitev    Odpri obnovitev sistema. 

1) Pojavi se okno »Obnovitev sistema«. Izberemo gumb Naprej. 

2) V pripadajočem polju izberemo želeno obnovitveno točko, ki je bila ustvarjena v preteklem 

času in za katero predvidevamo, da je takrat sistem deloval še brez težav. Po želji lahko 

preverimo tudi morebiten vpliv na programe s klikom na gumb Preveri, na katere 

programe to vpliva. 

3) Izberemo gumb Naprej in sledimo preostalim navodilom čarovnika. Napravo bo potrebno 

na koncu ponovno zagnati. 
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7.5.2 Ponastavitev sistema 

7.5.2.1 Ponastavitev naprave 

Ponastavitev naprave pomeni, da se sistem Windows 10 ponovno namesti. Pri tem imamo na 

voljo dve možnosti ponastavitev: 

 ponastavitev z ohranitvijo osebnih datotek in programov, 

 ponastavitev z izbrisom osebnih datotek in programov. 

Prva možnost je primerna takrat, kadar se srečujemo s velikimi sistemskimi težavami, ki jih ne 

zmore rešiti niti strokovnjak. Druga možnost je primerna denimo v primeru, kadar bomo svojo 

napravo odstopili oz. prodali drugi osebi in zato želimo s sistema odstraniti tudi svoje osebne 

podatke (npr. osebne datoteke, programe in nastavitve). V tem primeru gre torej za popolno 

osvežitev sistema, saj se ob ponovni namestitvi sistema ne ohrani sledi uporabnika.  

V obeh primerih se sistemske nastavitve in programi obnovijo, da se zagotovi brezhibno 

delovanje sistema po ponastavitvi. Ponastavitev se nanaša zgolj na sistemski disk 

(lokalni disk C). V kolikor imamo v računalniku več particij oziroma pogonov, je potrebno 

za ostale pogone poskrbeti posebej. Ob tem je potrebno omeniti še, da ponastavitev sistema 

ni povezana z obnovitvijo sistema in obnovitvenimi točkami iz poglavja 7.5.1. 

 

 
Podatki pri popolni osvežitvi (tj. z odstranitvijo vseh datotek, programov in nastavitev) 

so sicer izbrisani in do njih običajen uporabnik ne more dostopati, vendar pa lahko 

fizične sledi podatkov na disku še ostanejo in bi se lahko del podatkov teoretično 

izsledilo s pomočjo posebnih programskih orodij. 

V kolikor želimo podatke narediti nedosegljive tudi za tovrstna orodja, je potrebno 

uporabiti posebne metode. Zanje potrebujemo namenska orodja in poglobljeno 

znanje, zato jih ne bomo podrobno obravnavali. Na tem mestu zgolj omenjamo 

sledeči dve znani metodi. Dokaj učinkovita metoda je nizkonivojsko formatiranje 

(angl. low-level format), ki celoten disk prepiše z ničlami. Vendar tudi ta metoda ni 

100-odstotno zanesljiva. Še boljša je metoda večkratnega namenskega prepisovanja 

podatkov (kot je npr. Guttmanova metoda). Ta predstavlja nekakšno »nadgradnjo« 

metode nizkonivojskega formata. Poleg procesa nizkonivojskega formatiranja se 

namreč na celoten disk večkrat zapišejo tudi naključni podatki. Posledično prvotno 

zapisani osebni podatki na disku niso več dosegljivi niti fizično oz. je verjetnost 

povrnitve (osebnih) podatkov tudi z naprednimi programskimi orodji zelo nizka. 
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Postopek ponastavitve naprave opravimo na sledeč način: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Obnovitev (izberemo v levem 

seznamu). 

V desnem delu okna v razdelku »Ponastavite ta računalnik« izberemo gumb Začni: 

 

V novem oknu izberemo možnost Ohrani moje datoteke, če želimo ohraniti osebne podatke 

in nastavitve. Če ne želimo ohraniti nobenih osebnih podatkov, programov in nastavitev 

(če torej želimo opraviti popolno osvežitev sistema), pa izberemo možnost Odstrani vse: 

 

Nato sledimo navodilom čarovnika. Pri tem je potrebno opozoriti, da celoten postopek 

ponastavitve lahko traja tudi več ur, saj se celoten operacijski sistem ponovno namesti. 

 

7.5.2.2 Napredni zagon 

Napredni zagon uporabimo v primeru, kadar so bile poškodovane oz. odstranjene sistemske 

(zagonske) datoteke. Za to funkcijo potrebujemo zagonski USB ključ ali namestitveni optični 

medij (DVD, Blu-ray itd.). Na ta način bomo ponovno zagnali napravo, nakar bo možno sistem 

(oz. neustrezne sistemske datoteke) samodejno popraviti na podlagi zagonskega USB-ja oz. 

optičnega medija. 

 

 
Veliko starejših naprav ne podpira zagona z zagonskega USB ključa. V takšnih primerih 

uporabimo zagonski optični medij. Po drugi strani pa številne (mobilne) naprave 

nimajo (več) vgrajenih optičnih naprav za uporabo optičnih medijev. V teh primerih 

pa najverjetneje lahko uporabimo zagonski USB ključ. 
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Za ponoven zagon naprave, ki bo omogočil zagon z zagonskega USB-ja oz. optičnega medija, 

najprej na napravo priključimo/vstavimo ustrezen USB ključ ali optični medij. Pri tem mora biti 

izdaja sistema Windows 10 enaka kot tista, ki je trenutno nameščena na napravi. Poleg tega 

mora biti enaka tudi arhitektura operacijskega sistema: ločiti je potrebno med 32-bitnim in 

64-bitnim operacijskim sistemom. Ko smo zagotovili ustrezen zagonski USB ključ ali optični 

medij, se pomaknemo na sledeče mesto: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Obnovitev (izberemo v levem 

seznamu). 

V desnem delu okna v razdelku »Napredni zagon« izberemo gumb Znova zaženi zdaj. Naprava 

se bo nato nemudoma ponovno zagnala in pričeli bomo lahko s popravilom operacijskega 

sistema. 

 

 

7.5.3 Ponastavitev z namestitvijo predhodne različice Windows 

Vrnitev na predhodno različico Windows je na voljo samo v primeru, če smo Windows 10 

namestili kot nadgradnjo. Poleg tega je ta možnost na voljo samo 1 mesec od dneva 

nadgradnje na Windows 10. Po preteku tega obdobja pa ponastavitev na predhodno različico 

Windows ni več mogoča. Postopek, ki je opisan v tem poglavju, takrat posledično ne bo več na 

voljo za uporabnike Windows 10. 

Vrnitev na predhodno različico Windows ni priporočljiva. En razlog je že sama tehnična 

podpora: Windows 10 kot najnovejši operacijski sistem nudi najdaljšo tehnično podporo. Poleg 

tega je Windows 10 tudi najbolj učinkovit in prilagodljiv operacijski sistem. Zato se vrnitve 

lotimo samo v izjemnih primerih, denimo: 

 kadar Windows 10 ne nudi podpore za neko kritično komponento v napravi, 

 kadar prihaja do hujših nerešljivih težav, 

 kadar z Windows 10 ni možno upravljati določene periferne naprave, ki jo nujno 

potrebujemo pri svojem delu. 
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Če se ponastavitvi oz. prehodu na predhodno različico Windows ne moremo izogniti, se 

pomaknemo na sledeče mesto: 

Nastavitve (tipki Win in I)    Posodobitev in varnost    Obnovitev (izberemo v levem 

seznamu). 

V desnem delu okna v razdelku »Vrnite se nazaj na Windows 7« ali pa »Vrnite se nazaj na 

Windows 8.1« (odvisno od tega, iz katerega operacijskega sistema smo opravili nadgradnjo na 

Windows 10) izberemo gumb Začni. 

 

Pričel se bo postopek povrnitve na Windows 7 oziroma na 8.1 (odvisno od našega primera 

predhodne nadgradnje). Pri tem se bodo iz varnostne kopije povrnile tudi vse osebne 

nastavitve in programi, ki smo jih uporabljali v predhodni različici Windows. Pogoj za uspešno 

izveden postopek vrnitve je tudi, da varnostne kopije nismo posebej brisali (kar smo sicer 

opisali in poudarili že v poglavju o čiščenju sistema 7.3.5). 

 

 
Tudi s prihodnjimi nadgradnjami (začenši z Windows 10 Redstone 1) je po opravljeni 

nadgradnji iz starejših različic Windows 10 možna vrnitev na predhodno različico 

sistema Windows 10. To je seveda možno le takrat, kadar prehod na novejšo 

nadgradnjo Windows 10 (npr. na Redstone 1) dejansko opravimo s postopkom 

nadgradnje - in ne denimo po sveži namestitvi sistema (npr. ob nakupu nove naprave 

s prednameščeno najnovejšo različico sistema Windows 10). 

Vendar pa bo prehod na prejšnjo različico Windows 10 na voljo le 10 dni od 

opravljene nadgradnje. Po preteku tega obdobja pa ponastavitev na predhodno 

različico Windows 10 ne bo več mogoča. Sistem bo namreč po tem obdobju 

samodejno izbrisal vse sledi (tj. varnostno kopijo) starejše oz. predhodne različice 

Windows 10. 
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8 Nadgradnje 

8.1 Brezplačna nadgradnja 

Microsoft je s prihodom Windows 10 prvič v zgodovini ponujal možnost brezplačne nadgradnje 

iz predhodnih različic Windows (tj. iz izbranih izdaj Windows 7 in Windows 8.1). Nadgradnjo so 

lahko izkoristili upravičeni uporabniki v obdobju enega leta od uradnega izida Windows 10: 

uraden rok za izvedbo brezplačne nadgradnje je bil tako 29. julija 2016. 

Upravičene naprave, na katerih so uporabniki izkoristili brezplačno nadgradnjo na Windows 10, 

so bile deležne edinstvenega načina licenciranja: pri prvi aktivaciji (po končani nadgradnji) se 

je podatek o veljavnosti licence (t. i. digitalna pravica, angl. digital entitlement) za nadgrajeno 

napravo shranila na Microsoftovih strežnikih. Podatek o aktivaciji torej po novem za omenjene 

naprave ni več shranjen na sami napravi, saj se ta informacija za vsako posamično napravo 

preverja kar na daljavo (preko spleta). Posledično ni več potrebno nadaljnje (ročno) vnašanje 

aktivacijskega ključa na teh napravah. Ko je Windows 10 aktiviran, v prihodnje samodejno 

prihaja do morebitnih aktivacij preko spleta. Digitalna pravica bo torej na teh napravah ostala 

tudi po nadaljnjih nadgradnjah Windows 10, ki bodo na voljo v prihodnosti. 

 

 
Aktivacija z digitalno pravico, katere so bili deležni upravičeni uporabniki, ki so 

izkoristili brezplačno nadgradnjo na Windows 10, je še posebej uporabna denimo po 

menjavi diska ali po ponovni (sveži) namestitvi sistema. Digitalna pravica namreč velja 

tako dolgo, dokler se v napravi ne menjuje »kritične« strojne opreme 

(npr. matične plošče). Na njo je namreč vezana identifikacija naprave (digitalna 

pravica), s katero Microsoftovi strežniki preverjajo veljavnost licence. Uporabniki, ki so 

svoj sistem nadgradili s sistemom brezplačne nadgradnje, posledično nimajo skrbi z 

aktivacijskim ključem. Sistem aktivacije z digitalno pravico namreč samodejno poskrbi 

za aktivacijo preko spleta. Zato omenjeni uporabniki za aktivacijo potrebujejo zgolj 

aktivno spletno povezavo. 

 

Brezplačna nadgradnja je precej pospešila prehod na Windows 10. Danes je posledično vse 

manj uporabnikov, ki še uporabljajo starejše različice sistemov Windows. Ti uporabniki bodo 

ob poteku uradne podpore primorani čimprej posodobiti svoj sistem. V nasprotnem primeru 

bodo namreč bistveno bolj izpostavljeni (spletnim) varnostnim grožnjam. 

Brezplačna nadgradnja na Windows 10 je tako v preteklosti vsaj posredno zmanjšala omenjeno 

»napetost«, do katere pri nekaterih zamudnikih prihaja ob poteku podpore starejših različic 

Windows. Po preteku obdobja brezplačne nadgradnje (konec julija 2016) je bilo namreč 

aktivnih več kot 350 milijonov naprav. 
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8.2 Nadaljnje možnosti nadgradenj 

Obstoječi uporabniki Windows 10 Home, Pro, Education in Enterprise imajo tudi v prihodnje 

možnosti brezplačnih nadgradenj na najnovejše razpoložljive izdaje Windows 10. To velja tako 

za tiste uporabnike, ki so Windows 10 namestili na podlagi brezplačne nadgradnje v 

omenjenem preteklem obdobju, kot tudi za vse ostale uporabnike, ki Windows 10 uporabljajo 

na podlagi običajne namestitve. Vsi omenjeni uporabniki bodo lahko predvidoma 

1-krat do 2-krat letno brezplačno nameščali nove nadgradnje. Nadgradnje za razliko od 

posodobitev (tj. sprotnih varnostnih popravkov) prinašajo tudi posodobljene in nove 

funkcionalnosti ter spremembe v grafičnem vmesniku (tj. kozmetične nadgradnje in popravke). 

To posledično pomeni, da »naslednje« različice Windows najverjetneje ne bo več. 

 

 
Na pripadajočo napravo z aktiviranim Windows 10 lahko kadarkoli (ponovno) 

namestimo kar najnovejšo različico Windows 10 (torej z namestitvenim medijem z 

aktualno verzijo Windows 10, ki že vsebuje najnovejšo pripadajočo nadgradnjo). Pri 

tem je edini pogoj, da uporabimo enako izdajo (Home, Pro itd.) in ustrezno 32-bitno 

ali 64-bitno različico operacijskega sistema. 

 

S konceptom nadgradenj sistema Windows 10 je doseženih več sledečih ugodnih učinkov. 

 Za naprednejše uporabnike to pomeni, da bodo bolj pogosto deležni novosti. Ne bo jim 

potrebno več čakati nekaj let, da bi bili deležni vidnejših izboljšav. 

 Za domače oz. preproste uporabnike pa pogoste nadgradnje pomenijo, da se bodo vsem 

prihodnjim novostim in spremembam lahko prilagajali sproti. Nadgradnje namreč hkrati 

predstavljajo postopne dopolnitve v načinu uporabe sistema. Zato se bodo lahko bistveno 

lažje znašli in se ne bodo soočali s »šoki« zaradi nenadnih velikih sprememb pri osnovni 

uporabi. 

 Podjetja bodo imela lažji nadzor nad svojo programsko opremo. Windows 10 namreč 

prinaša številne prednosti: v širšem smislu ima dobro podporo za starejšo (poslovno) 

programsko opremo tretjih oseb, ki bo zagotovljena tudi s prihodnjimi nadgradnjami. V 

ožjem smislu pa bodo imela podjetja (pri uporabi poslovnih izdaj Pro ali Enterprise) nadzor 

nad časom nameščanja nadgradenj. To pomeni lažje delo za sistemske administratorje, ki 

bodo svoje sisteme lahko posodabljali pogosto, a vendar glede na njihove specifične 

zahteve. 

 V okviru samega podjetja Microsoft pa to pomeni nekoliko manj stresno delo za razvijalce 

operacijskega sistema. Windows 10 namreč odpravlja tudi napetosti, ki so se pojavljale s 

postavljanjem zaključnih rokov pri izdelavi predhodnih različic Windows. Po novem pa 

bodo nadgradnje bolj prilagodljive. V kolikor se neka funkcionalnost ne bo uspela 

implementirati do določenega roka za dokončanje nadgradnje, se bo implementacija te 

funkcionalnosti zgolj »premaknila« na naslednjo nadgradnjo. V preteklosti je bilo to sicer 

prav tako mogoče. Vendar pa je bilo to precej manj zaželeno oz. ugodno, saj je odložitev 

funkcionalnosti običajno pomenila nekajletno čakanje uporabnikov. 
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8.3 Postopek nadgradnje 

Celoten postopek nadgradnje na najnovejšo različico Windows 10 je preprost in od uporabnika 

ne zahteva veliko pozornosti. To poglavje se nanaša na uporabnike z napravami, na katerih je 

že nameščen Windows 10. Poglavje je torej zanimivo za obstoječe uporabnike Windows 10, ki 

se zanimajo za namestitev (morebitne) nove razpoložljive nadgradnje. 

V kolikor nismo spreminjali privzetih nastavitev, se bodo nadgradnje nameščale 

samodejno. To se bo zgodilo v povprečju 1-krat do 2-krat na leto, v roku nekaj dni od 

uradnega izida razpoložljive nadgradnje. Prednost Windows 10 je torej ravno v preprostem 

postopku nadgradnje, ki od uporabnika ne zahteva veliko pozornosti. Poleg tega pa novosti, 

ki jih bodo v prihodnosti prinašale periodične nadgradnje, ne bodo predstavljale večjega 

bremena niti manj veščim uporabnikom, saj bo Windows 10 še naprej ostajal preprost za 

uporabo. 

Navodila v tem poglavju so torej namenjena le naprednim uporabnikom, ki želijo svoj sistem 

Windows 10 nadgraditi ročno in iz posebnih razlogov (npr. zaradi odložitve nadgradenj, ki so 

jo predhodno posebej nastavili). 

 

8.3.1 Priprava na ročno nadgradnjo 

Razpoložljivost aktualne nadgradnje najprej preverimo na uradni spletni strani z zgodovino 

posodobitev Windows 10. Pri tem moramo poznati še svojo obstoječo različico (verzijo) 

Windows 10, ki jo trenutno uporabljamo. Postopek, kako to preverimo, je opisan v 

poglavju 7.2.4.3. 

Treba je poudariti, da se vse 32-bitne različice nadgrajujejo na pripadajočo 32-bitno različico 

Windows 10, vse 64-bitne pa na 64-bitno različico. Windows 10 prav tako vedno nadgrajujemo 

na enako izdajo (npr. Home, Pro …). Sistem bo po končani nadgradnji praktično nemudoma 

pripravljen na redno uporabo. Pri nadgradnji se namreč ohranijo vsi osebni podatki, programi 

in nastavitve (razen če to v postopku nadgradnje izrecno odklonimo). Zato so prilagoditve po 

opravljeni nadgradnji opravljene v hitrem času (npr. morebitne fine sistemske nastavitve, 

namestitev manjkajočih sprotnih posodobitev ipd.). 

 

Verjetnost za izgubo podatkov pri postopku nadgradnje je zelo nizka. V kolikor imamo na 

sistemskem disku pomembnejše osebne podatke, je priporočljivo periodično ustvarjanje 

varnostnih kopij. Pri tem jo je priporočljivo opraviti tudi pred pričetkom nadgradnje - kljub 

temu, da sistem samodejno naredi svojo varnostno kopijo. 

 
Številni (večinoma manj vešči) uporabniki svojih naprav s preteklimi različicami 

Windows niso redno posodabljali. Razlog za to je predvsem v tem, da so se privadili 

uporabi obstoječega okolja. Število uporabnikov, ki še niso prešli na Windows 10, tudi 

danes ni majhno, kar je razumljivo. Vendar pa nov način pogostih nadgradenj v okviru 

Windows 10 poleg preglednejšega uporabniškega vmesnika prinaša tudi obilico 

frekventnih izboljšav delovanja in poenostavitev v upravljanju sistema. 

https://support.microsoft.com/sl-si/help/12387/windows-10-update-history
https://support.microsoft.com/sl-si/help/12387/windows-10-update-history
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Pred samim pričetkom nadgradnje je priporočljivo opraviti tudi dodaten (preventiven) pregled 

sistema za odpravo morebitne zlonamerne programske opreme, da zmanjšamo verjetnost za 

pojav napak pri postopku nadgradnje. Za to uporabimo nameščen protivirusni program in nato 

denimo še brezplačen program Malwarebytes Anti-Malware. Oba programa naj bosta tudi 

ustrezno posodobljena. 

 

 
V kolikor nadgradnjo opravljamo na prenosni napravi, je priporočljivo prej napolniti 

baterijo in napravo pustiti priključeno na električno omrežje. S tem se izognemo 

neželenim prekinitvam procesa nadgradnje. Celoten postopek (čas prenosa in 

namestitve) namreč lahko na manj zmogljivih napravah oz. ob počasnejši spletni 

povezavi traja nekaj ur. 

 

Pred nadgradnjo je potrebno zagotoviti tudi dovolj prostora na sistemskem disku. Sam 

postopek nadgradnje zahteva okrog 10 gigabajtov podatkov. Vključno s kasnejšimi 

posodobitvami in prilagoditvami pa je lahko zasedenega prostora še več. Gre namreč za to, da 

nadgradnja dejansko predstavlja vnovično namestitev operacijskega sistema. Poleg tega je 

potrebno zagotoviti tudi zanesljivo spletno povezavo, kadar nadgradnje ne nameščamo 

lokalno oz. s pomočjo namestitvenega medija. Pri sprotnem prenosu nadgradnje s spleta pa se 

na napravo običajno prenese več gigabajtov podatkov za njeno namestitev. 

V nadaljevanju sta predstavljeni dve možnosti, s pomočjo katerih je Windows 10 možno 

nadgraditi na najnovejšo verzijo. 

 Nadgradnja v okviru sistemske storitve Windows Update predstavlja običajen postopek. 

Ta je priporočljiv za večino uporabnikov. 

 Drugi način bo izveden s pomočjo Microsoftovega orodja Media Creation Tool. Ta 

postopek dopušča obe možnosti: neposredno nadgradnjo sistema s prenosom preko 

spleta ali pa zgolj spletni prenos namestitvenih datotek v obliki arhivske datoteke 

(npr. za ustvarjanje lokalnega namestitvenega medija). 

 

8.3.2 Ročna nadgradnja preko Windows Update 

Če smo predhodno odložili nadgradnjo, pripadajoče nastavitve za odložitev nadgradnje 

ponastavimo. Pri tem si pomagamo z navodili iz poglavja 7.3.4.2, vendar pa pripadajoče 

nastavitve v tem primeru izklopimo (torej nasprotno od napotkov iz omenjenega poglavja). 

Nato sledimo sledečim navodilom, ki predstavljajo običajen postopek za namestitev 

nadgradnje preko spleta. Najprej odpremo okno Nastavitve (pritisnemo tipki Win in I). 

V novem oknu izberemo Posodobitev in varnost in nato v okviru rubrike Windows Update 

v desnem delu okna izberemo gumb Preveri, ali so na voljo posodobitve: 

 

https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
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Nadgradnja se bo po pregledu sistema začela prenašati, v kolikor je na voljo za prenos. V 

nasprotnem primeru pa se bodo prenesle in namestile zgolj razpoložljive varnostne 

posodobitve in popravki. Nadgradnje običajno postanejo razpoložljive v roku nekaj dni po 

uradnem izidu. 

 

8.3.3 Ročna nadgradnja z Media Creation Tool 

Nadgradnja z orodjem Media Creation Tool se uporabi v primeru, kadar običajen postopek 

(preko storitve »Windows Update«) ne ponudi nadgradnje. Lahko se zgodi, da najnovejša 

nadgradnja ne bo takoj (tj. v prvih dneh od njenega uradnega izida) na voljo za prenos preko 

storitve Windows Update. V tem primeru po želji uporabimo orodje »Media Creation Tool« kot 

legitimno alternativo pri tovrstnih nekajdnevnih zamikih. 

 

 
Microsoft v prvih dneh od izida vsake nove nadgradnje le-te preko storitve Windows 

Update ne ponudi na voljo za prenos vsem uporabnikom naenkrat. To počne 

postopoma (v intervalih). Načrtno zamikanje razpoložljivosti prenosov nadgradnje 

tako zmanjša (prerazporedi) obremenjenost Microsoftovih strežnikov. Tu je potrebno 

imeti v mislih, da je upravičenih naprav za nadgradnjo več sto milijonov. Če bi 

razpoložljivost prenosa nadgradnje omogočili vsem uporabnikom naenkrat, bi se 

gotovo srečevali s prezasedenostjo strežnikov. Kljub temu pa lahko vsi napredni in 

neučakani uporabniki zelo hitro po izidu s spleta prenesejo orodje Media Creation 

Tool (torej takoj po razpoložljivosti nove različice tega orodja). Preko omenjenega 

orodja je namreč omogočen takojšen prenos najnovejše nadgradnje ne glede na 

Microsoftovo zamikanje razpoložljivosti v okviru storitve Windows Update. 

 

Orodje Media Creation Tool lahko uporabimo tako za neposredno nadgradnjo naprave na 

najnovejši različico Windows. Lahko pa ga uporabimo tudi zgolj za spletni prenos 

namestitvenih datotek sistema Windows. V tem primeru sproti določimo jezik, izdajo in vrsto 

(32-bitno ali 64-bitno različico) operacijskega sistema. Nato s spleta prenesemo namestitvene 

datoteke v obliki arhivske datoteke (z datotečno pripono .ISO). Omenjeno datoteko lahko 

kasneje uporabimo za kreiranje namestitvenega pogona (npr. optičnega medija ali USB ključa). 

Ta pride prav denimo pri lokalnem nadgrajevanju ali nameščanju operacijskega sistema na 

tistih napravah, ki imajo nezanesljivo ali zelo počasno spletno povezavo. Končni rezultat 

nadgradnje pa je seveda enak ne glede na vrsto postopka nadgradnje. 

V nadaljevanju je opisan primer postopka za namestitev nadgradnje Windows 10. 

1) Orodje Media Creation Tool najdemo na sledeči spletni strani: 

https://www.microsoft.com/sl-si/software-download/windows10 

Orodje prenesemo s klikom na gumb: . 

 

https://www.microsoft.com/sl-si/software-download/windows10
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2) Po prenosu sledi namestitev orodja. Pred tem zapremo vse ostale odprte programe. 

Najbolje bo, če omenjeno orodje odpremo s skrbniškimi (administratorskimi) pravicami. 

Poiščemo preneseno datoteko in z desnim miškinim gumbom kliknemo na njo. Prikaže se 

priročni meni, iz katerega izberemo možnost Zaženi kot skrbnik: 

 

3) Prikaže se okno namestitvenega programa. Licenčne pogoje sprejmemo s klikom na gumb 

Sprejmi: 

 

4) V naslednjem koraku imamo dve možnosti: takojšnja nadgradnja ali ustvarjanje 

namestitvenega medija. V našem primeru izberemo prvo možnost in kliknemo Naprej: 

 



Uporabniška navodila: Microsoft Windows 10 
 

 

317 

5) Sledil bo prenos namestitvenih datotek in priprava na nadgradnjo: 

 

6) Po končanem prenosu s klikom na gumb Sprejmi sprejmemo licenčne pogoje za 

namestitev nadgradnje Windows 10. 

 

7) Nato bo izvedeno še zadnje preverjanje pred pričetkom namestitve nadgradnje: 
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8) Na koncu le še izberemo, kaj vse želimo ohraniti pri nadgradnji. Priporočljivo je, da 

ohranimo vse osebne datoteke in aplikacije (kot kažeta spodnji dve sliki). Če pa želimo 

ohraniti le osebne podatke (tj. svoje osebne datoteke brez aplikacij) ali morda ne želimo 

ohraniti ničesar, potem v oknu izberemo eno izmed preostalih dveh možnosti. Za tem 

izberemo gumb Naprej. V naslednjem koraku nadgradnjo pričnemo s klikom na gumb 

Namesti. 

 

9) Sledi nadgradnja sistema. Ta korak bo trajal dlje časa. Naprava se bo najverjetneje večkrat 

samodejno ponovno zagnala. Ta korak bo trajal daljši čas. Nam v tem koraku ni potrebno 

narediti ničesar. 

10) Po končani nadgradnji se bo pojavil pozdravni zaslon. Najverjetneje bomo takrat lahko 

prilagodili hitre nastavitve. Sledila bo priprava na prvi zagon nadgrajenega sistema 

Windows 10. Po pojavu namizja bo postopek nadgradnje zaključen. 

 

 
Po končani nadgradnji na Windows 10 bodo na disku ostale še sistemske datoteke s 

prejšnje različice Windows (večinoma v mapi »Windows.old«). Gre torej za nekakšno 

začasno varnostno kopijo, zato teh datotek ni priporočljivo brisati. V primeru težav 

(npr. pri večjih problemih s kompatibilnostjo strojne opreme) je namreč na podlagi 

omenjenih sistemskih datotek možen precej lažji prehod (povrnitev) na predhodno 

nameščeno različico v roku desetih dni po nadgradnji. Po preteku tega obdobja pa bo 

(v kolikor ne bo zaznanih težav s kompatibilnostjo) sistem samodejno izbrisal vse stare 

sistemske datoteke s predhodne različice Windows. Na ta način bo samodejno 

prihranjenih več gigabajtov (lahko tudi več 10 GB) prostora. Za sprostitev prostega 

prostora na sistemskem disku nam torej ni potrebno skrbeti. 

Priporočljivo pa je sistem po nadgradnji čim prej celovito testirati. S tem se izognemo 

morebitnim nevšečnostim in posledično problemom pri prehodu na prejšnjo različico 

Windows 10, kar je sicer precej redek pojav. 
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V kolikor uporabljamo klasičen trdi disk (in ne polprevodniški disk oz. SSD), se lahko 

zgodi, da delovanje računalnika po nadgradnji postane zelo počasno. V tem primeru 

lahko uporabimo enega izmed namenskih programov za globinsko defragmentacijo 

diska, kot je npr. brezplačen program O&O Defrag Free Edition. Med postopkom 

globinske defragmentacije je priporočljivo izklopiti vse ostale programe. Prvikrat bo 

postopek trajal dlje časa, vendar bo občutno pohitril delovanje in odzivnost sistema. 

Globinske defragmentacije ni potrebno izvajati, če sistem po nadgradnji ostane 

odziven. Pri sveži namestitvi operacijskega sistema (torej ne pri nadgradnji) globinske 

defragmentacije ravno tako ni smiselno izvajati. Zadovoljiv proces defragmentacije na 

klasičnih trdih diskih namreč samodejno opravlja že sam sistem. 

Če kot sistemski disk uporabljamo polprevodniški oz. negibljivi disk (SSD), se 

procesa defragmentacije v nobenem primeru ne smemo posluževati zaradi 

drugačne tehnologije shranjevanja podatkov. Namestimo zgolj programsko opremo 

SSD-ja (v kolikor je ta priložena). Tudi sam operacijski sistem v tem primeru samodejno 

izklopi proces defragmentacije, tako da nam za to ni potrebno skrbeti. 

 

 

https://www.oo-software.com/en/free
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9 Zaključek 

9.1 Novosti pri sledečih nadgradnjah 

9.1.1 Redstone 1 

Windows 10 se s hitrim tempom razvija še naprej. Z nadaljnjimi nadgradnjami se obetajo 

novosti, ki bodo poleg večje stabilnosti in varnosti prinesle tudi nove funkcionalnosti. 

Nadgradnja Redstone 1 (znana tudi kot Windows 10 Anniversary Update) je tako že izšla  

2. avgusta 2016. Prinaša številne priročne funkcije in izboljšave, izmed katerih jih je nekaj 

predstavljenih v nadaljevanju: 

1) Začetni meni je dobil nekaj 

opaznih sprememb: 

pomembne bližnjice v levem 

spodnjem kotu menija so po 

novem prikazane zgolj v 

obliki pripadajočih ikon. 

Poleg tega je seznam vseh 

nameščenih aplikacij vseskozi 

prikazan. Po novem so 

prikazani do trije nedavno 

nameščeni programi (in ne zgolj eden). 

 

2) Microsoft Edge je po novem deležen številnih 

izboljšav. Dobil je sposobnost dodajanja 

razširitev (angl. extensions), kar je bila tudi ena 

izmed težko pričakovanih novosti. Nadalje je 

pridobil zmožnost prikazovanja oken s pozivom 

pred prenosom datotek z interneta (za določanje 

lokacije prenosov). S tem uporabnik pridobi 

kontrolo nad prenašanjem vsebin. Delo z zavihki 

je prav tako olajšano, saj jih lahko pripenjamo. 

Edge po novem podpira tudi številne nove 

tehnologije, med katerimi je denimo podpora 

spletnim obvestilom (angl. web notifications). 

Posodobljen brskalnik olajšuje tudi delo za 

uporabnike naprav z zaslonom na dotik, saj je 

podprto navigiranje z gestami. 
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3) Windows Ink je nova funkcionalnost, ki najbolj pride prav uporabnikom digitalnih peres v 

navezi z zasloni na dotik. Olajšano je ustvarjanje zapiskov, zaslonskih slik, njihovo urejanje 

in deljenje z drugimi. Za izdelovanje skic sta po novem na voljo denimo delovna površina 

(angl. Windows Ink Workspace) in digitalno ravnilo, ki je vidno tudi na spodnji sliki. 

 

 

4) Samolepljivi listki so postali precej bolj uporabni. Njihovo ustvarjanje in urejanje je po 

novem tesno povezano s funkcionalnostmi Windows Ink, Cortano in iskalnikom Bing. V 

kolikor je Cortana 

omogočena na napravi, je 

denimo kar preko listkov 

možno ustvariti 

opomnike. Datum, ki ga 

zabeležimo na listek, bo 

sistem samodejno 

prepoznal. To bo lahko 

izkoristila Cortana kot čas 

za opomnik, če bomo 

tako želeli. Poleg tega so 

listki po novem povezani s storitvijo Bing. Tako se bodo denimo informacije o nekem 

vrednostnem papirju, katerega oznako si bomo zabeležili na listek, samodejno dopolnile z 

osnovnimi informacijami s spleta. Poleg tega je možen tudi neposreden klic telefonske 

številke kar iz listka, v kolikor si jo zabeležimo na samolepljiv listek. 
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5) Windows Hello je funkcionalnost, ki 

postaja dosegljiva za širok spekter 

naprav (in ne le za napravi Microsoft 

Surface Pro 4 in Surface Book, ki sta 

sicer bili podprti že do sedaj). 

Windows Hello po novem omogoča 

biometrično sistemsko prijavo, 

odklepanje naprav in prijavo v 

različne aplikacije (npr. v Trgovino 

Windows). S tem se povečuje varnost 

prijave in uporabe posameznih 

(zaščitenih) aplikacij. Gesla torej pri uporabi Windows Hello ni potrebno vpisovati, saj se 

vpisni podatki pridobijo na podlagi prepoznave prstnih odtisov (preko čitalnika prstnih 

odtisov) ali prepoznave oči oz. šarenic (preko spletne kamere). Ta funkcionalnost pride še 

posebej prav poslovnem okolju. Če se v podjetju uporablja Windows 10 Enterprise, pri 

čemer zaposleni za vpis uporabljajo imenik Microsoft Azure AD, je po novem možno 

službene naprave odklepati kar z mobilnim telefonom. Mobilni telefon mora pri tem imeti 

nameščen Windows 10. V tem primeru takšen mobilni telefon z drugimi službenimi 

napravami komunicira preko povezave Bluetooth. 

 

6) Cortana je po novem mnogo bolj široko uporabna na 

napravah, kjer je omogočena. Podpira več jezikov, med 

njimi žal ni slovenščine. Sicer do Cortane lahko dostopamo 

neposredno iz zaklenjenega zaslona. Cortana je precej bolje 

integrirana s (spletnim) koledarjem, pa tudi z mobilnimi 

napravami: obvestila je po novem možno pregledovati tudi 

na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android. 

Cortana ima po novem tudi izboljšan iskalnik datotek 

(iskanje je možno tudi po datotekah v okviru spletnega 

pisarniškega paketa Office 365). Obvlada tudi bolj zahtevna 

opravila (npr. zna nas opomniti na nakup nekega izdelka, 

ki smo ga v preteklosti mimogrede slikali in ga dodali na 

seznam bodočih opomnikov oz. nakupov). 

 

7) Skype UWP aplikacija po novem nadomešča naslednje tri UWP aplikacije: Sporočila, Skype 

Video in Telefon. Skype UWP je torej sodobna UWP aplikacija za komuniciranje, ki 

poenostavlja uporabo neposrednega sporočanja. V eno aplikacijo so torej po novem 

združene vse storitve: video klici, glasovni klici, besedilna sporočila in deljenje datotek. 
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8) Kozmetične nadgradnje so po novem prav tako številne in hitro opazne. Izbirati je možno 

med temno in svetlo temo (do sedaj je bila na voljo zgolj slednja). Posamezna okna je 

možno pripenjati na vsa (virtualna) namizja hkrati. Obvestila v Središču za opravila 

vključujejo tudi slikovna obvestila. Pri tem so po novem obvestila tematsko grupirana, zato 

je možno prilagajati prioriteto posamezne skupine obvestil. 

 

 

9) Podpora sodobnim tehnologijam in komponentam: vgrajen protivirusni program 

Windows Defender je po novem bolj inteligenten, saj ga je možno uporabljati skupaj z 

drugimi protivirusnimi programi tretjih oseb. Podpora za sodobne komponente pa pride 

prav predvsem pri mobilnih napravah. Po novem so podprti sodobni sistemi na čipu 

(angl. system on chip), kot sta denimo Snapdragon 820 in 830. 

 

9.1.2 Redstone 2 

Spomladi (predvidoma aprila) 2017 je na vidiku naslednja 

nadgradnja: Redstone 2. Prinesla bo številne izboljšave 

tudi na mobilnih izdajah Windows 10. Predvidoma naj bi 

mobilni telefoni postali sposobni poganjati tudi klasične 

(32-bitne) programe. To bi dosegli tako, da bi se tovrstni 

programi izvajali »na daljavo« (tj. na oddaljenih 

strežnikih). Skupaj s to nadgradnjo bo najverjetneje 

predstavljena tudi nova linija mobilnih telefonov: 

Microsoft Surface Phone. 
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9.1.3 Spremenjene minimalne sistemske zahteve 

Z različico Windows 10 Redstone 1 se spreminjajo tudi minimalne sistemske zahteve. Te sicer 

(v okviru izdaj Home, Pro, Education in Enterprise) veljajo le za nove naprave, na katerih je 

»na sveže« nameščen Windows 10 Redstone 1 ali novejši. Za obstoječe (starejše) naprave, na 

katerih nadgradnjo Redstone 1 namestimo na podlagi predhodne različice Windows 10 

(npr. z nadgradnjo iz Windows 10 Threshold 2 oz. iz različice 1511), pa sprememb zaenkrat ni: 

zanje torej veljajo sistemske zahteve, ki so opisane v poglavju 3.2.1. 

Nove naprave (začenši z različico Windows 10 Redstone 1) z nameščenimi izdajami Home, Pro, 

Education in Enterprise po novem potrebujejo: 

 najmanj 2 GB delovnega pomnilnika, 

 minimalno dolžino diagonale zaslona: 7" (17,78 cm). 

Zahteva po minimalni dolžini zaslona se spreminja le za naprave z vgrajenimi zasloni (npr. za 

naprave »vse v enem« oziroma »all-in-one«). Za ostale (»ločene«) monitorje pa tovrstnih zahtev 

glede velikosti diagonale zaslona tudi vnaprej ne bo. Sicer zanje še naprej obstaja zgolj 

minimalna zahtevana ločljivost zaslona, ki pa je obstajala že do sedaj. Zgoraj omenjene 

minimalne zahteve bodo veljale tako za 32-bitne kot tudi za 64-bitne različice operacijskih 

sistemov. 

Uporabniki Windows 10 Mobile in Mobile Enterprise pa bodo za namestitev nadgradnje 

Redstone 1 potrebovali mobilno napravo s sledečimi (spremenjenimi) minimalnimi zahtevami: 

 dolžina diagonale zaslona: 3,5" - 8,99", 

 najmanj 1 GB delovnega pomnilnika, 

 najmanj 8 GB prostora na vgrajenem shranjevalnem nosilcu. 

V tem primeru pa omenjene spremenjene zahteve veljajo za vse (nove in stare) mobilne 

naprave. Vse ostale sistemske zahteve pa ostajajo enake. 

 

 
Do povečanja minimalnih zahtev sicer ne prihaja toliko zaradi večje zahtevnosti 

samega operacijskega sistema. Velik pomen za zviševanje minimalnih zahtev ima 

danes zahtevnejši način upravljanja naprav: delo danes vključuje hkratno uporabo 

večjega števila aplikacij, ki so tudi zelo zmogljive. Poleg tega pa se tudi preko spleta 

in med napravami pretaka vse večje število podatkov (npr. bogate spletne vsebine in 

vse več razpoložljivih multimedijskih vsebin v ultra visoki ločljivosti - angl. Ultra High 

Definition oz. UHD). Posledično naprava za svoje tekoče delovanje potrebuje nekoliko 

več sistemskih sredstev, da lahko zagotavlja tekoče in nemoteno upravljanje velikega 

števila aplikacij naenkrat. 
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9.2 Sklep 

Kot se je izkazalo že v uporabniških navodilih, lahko povzamemo, da Windows 10 resnično 

predstavlja sodoben in zmogljiv operacijski sistem. Ravnodušnih ne bo pustil le manj zahtevnih 

in neveščih uporabnikov, temveč tudi tiste naprednejše: številne možnosti prilagajanja, 

povezovanja in integracije z (mobilnimi) napravami, kakor tudi dovršen in intuitiven grafični 

uporabniški vmesnik so le nekatere značilnosti, ki govorijo v prid Windows 10. 

V teh uporabniških navodilih smo skušali čim bolj jasno in objektivno opisati in razčistiti tudi 

številne nejasnosti in zaplete, ki begajo nekatere uporabnike pri delu z operacijskim sistemom. 

Kot smo spoznali, je zahvaljujoč številnim informacijam na spletu možno rešiti malodane vse 

prepreke. Slednjih pa glede na dejstvo, da je aktivnih uporabnikov Windows 10 že 

več 100 milijonov, v resnici niti ni tako veliko. V teh uporabniških navodilih smo skušali zajeti 

vsaj tiste najbolj pogoste in običajne. Ponudili smo tudi nekaj iztočnic za morebitno nadaljnje 

raziskovanje in prilagajanje sistema. Predvsem pa upamo, da smo delo olajšali manj veščim 

uporabnikom Windows 10. Za njih je ta priročnik tudi prvenstveno namenjen. Namen teh 

uporabniških navodil je bil namreč ta, da čim večjemu krogu uporabnikov prinese obilo 

uporabnih, zanimivih, sodobnih, a hkrati tudi razumljivih informacij. 
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Viri 
Uporabniška navodila so nastala deloma na podlagi lastnih preizkušanj, večinoma pa s 

črpanjem informacij s spleta. V nadaljevanju so navedene povezave do vseh domačih 

(izhodiščnih) spletnih strani, s pomočjo katerih smo si pomagali pri raziskovanju in pripravi 

priročnika: 

1) about.com 

2) anandtech.com 

3) arstechnica.com 

4) askvg.com 

5) blogs.perficient.com 

6) blogs.windows.com 

7) computerweekly.com 

8) ghacks.net 

9) gizmodo.com 

10) gsmarena.com 

11) howtogeek.com 

12) islovar.org 

13) labnol.org 

14) microsoft.com 

15) msdn.microsoft.com 

16) neowin.net 

17) petri.com 

18) reddit.com 

19) shortcutworld.com 

20) techcrunch.com 

21) technet.microsoft.com 

22) technipages.com 

23) techradar.com 

24) techtimes.com 

25) tekrevue.com 

26) thefreedictionary.com 

27) thewindowsclub.com 

28) time.com 

29) webopedia.com 

30) wikipedia.org 

31) winbeta.org 

32) windows.microsoft.com 

33) windowscentral.com 

34) xbox.com 

35) zdnet.com 

http://www.about.com/
http://www.anandtech.com/
http://arstechnica.com/
http://www.askvg.com/
http://blogs.perficient.com/
https://blogs.windows.com/
http://www.computerweekly.com/
http://www.ghacks.net/
http://gizmodo.com/
http://www.gsmarena.com/
http://www.howtogeek.com/
http://www.islovar.org/
http://www.labnol.org/
https://www.microsoft.com/
https://msdn.microsoft.com/
http://www.neowin.net/
https://www.petri.com/
https://www.reddit.com/
https://www.shortcutworld.com/
https://techcrunch.com/
https://technet.microsoft.com/
http://www.technipages.com/
http://www.techradar.com/
http://www.techtimes.com/
https://www.tekrevue.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thewindowsclub.com/
http://time.com/
http://www.webopedia.com/
https://www.wikipedia.org/
http://www.winbeta.org/
http://windows.microsoft.com/
http://www.windowscentral.com/
http://www.xbox.com/
http://www.zdnet.com/
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