
SKUPNA RABA DATOTEK IN MAP V STORITVI 

ONEDRIVE  

V storitvi OneDrive imate možnost, da s študenti delite datoteke/mape, s pomočjo opcije 

»Share«  

(Pazite, da študentom ne ponudite tudi kakšnih drugih datotek!) 

 

 
 

1. Najprej izberite datoteko/mapo, ki jih želite deliti. Označite jo tako, da se z miško 

pomaknete na datoteko/mapo in kliknete v levo polje. Označene datoteke imajo polje s 

kljukico obarvano modro .   (Bodite pazljivi, katere datoteke ponudite študentom!) 

 

2. Klik na gumb  ali  (ta se vam pokaže, če se z miško pomaknete na datoteko), 

vam odpre okno za deljenje povezave. 

 

  
Svetujemo, da kliknete na polje “Anyone with the link can edit”, da se vam odprejo vse 

možnosti deljenja datoteke/mape.  

(Kot privzeto lahko uporabniki datoteko tudi urejajo!)  



3. Klik na  je najhitrejši način, s katerim lahko omogočite skupno rabo datoteke 

ali mape. (povezava se vam kopira v odložišče takoj ob kliku). 

 
 To povezavo lahko prilepite v besedilno sporočilo ali objavite na spletnem mestu. 

 

Pozor:  

Osebe katerim to povezavo posredujete, lahko vašo povezavo posredujejo ostalim 

osebam. Privzeto, lahko vse osebe, ki imajo dostop do te povezave datoteke ali mape 

tudi urejajo!  
 

 

MOŽNOSTI NASTAVITEV DOSTOPNE POVEZAVE 

Ko v oknu za deljenje datoteke/mape kliknete na polje   se vam odpre okno 

z širšim naborom nastavitev, kdo vse lahko dostopa do povezave.  

(Bodite previdni, kakšen dostop omogočite osebam!) 

 

1. Izberite s kom želite deliti povezavo za 

skupno rabo 

 

Možnosti so naslednje: 

Anyone with the link – omogočite dostop vsem, ki 

imajo povezavo do datoteke/mape 

 

People in Univerza v Ljubljani with the link - 

imetniki računa UL, ki imajo dostop do povezave bodo 

imel dostop tudi do datoteke/mape.  

(Vpisati se bo moral s svojim domenskim računom in 

geslom) 

 

People with existing access – osebe, ki imajo že 

dostop do datoteke/mape. Namenjena le deljenju 

povezave z osebami, ki imajo že dostop. 

(Ne spreminja obstoječih pravic do dostopa) 

 

Specific people - možno dostopa določenim osebam 

(dopisati e-naslov oseb/e).   



2. Izberite dodatne možnosti  

 

Dodatne možnosti: 

 

1. Možnost urejanja »Allow editing« je označena z modro kljukico (označena kot 

privzeta). 

POZOR: Če želite, da imajo študentje le možnost ogleda datoteke/mape, to 

možnost odznačite. 

 

2. Določite veljavnost povezave do določenega datuma (po izteku, povezava neha 

delovati) 

3. Omogoča, da datoteko ali mapo zaklenete z geslom. Ob kliku na povezavo se osebam 

pokaže okno, kamor morajo vpisati geslo, ki ste ga določili. 

 
4. Možnost “Block download” omogoča le branje/ogled, ne pa prenosa datotek.  

Ta opcija obstaja le za Office datoteke in je onemogočena (označena s sivo barvo), če 

imate označeno polje »Allow editing«, ker ste tako že v osnovi osebam omogočili 

urejanje datotek. 

 

3. Za potrditev kliknite »Apply«, za preklic »Cancel« 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ob potrditvi, se vam odpre okno za pošiljanje povezave.  

 
1. Izpisan povzetek nastavitev, nastavljenih za povezavo do skupne rabe te datoteke ali 

mape 

2. Obstajata dva načina, kako lahko delite povezavo 

a. Če želite osebam poslati povezavo preko e-pošte, tukaj vnesite njihov e-naslov 

(sporočilo je ni obvezno). S klikom na gumb »Send« pošljete povezavo 

b. Povezava se vam kopira v odložišče. To povezavo lahko prilepite v besedilno 

sporočilo ali objavite na spletnem mestu. 
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