
Navodila za namestitev Adobe flash player za 

dostop do E-Učbenikov 

Vsem, ki se ob odprtju iUčbenika pojavi naslednja napaka sledite korakom da 

odpravite težavo. 

 

Tisti ki uporabljate firefox ali kateri drugi brskalnik lahko preskočite na korak 

13, ostali, ki pa uporabljate google chrome pa začnite s prvim korakom. 

 

Namestitev flash za google chrome 

1. Odprite google chrome in v desnem zgornjem kotu kliknite na tri pikice. 

Kot je prikazano na sliki. 

  



2. Odpre se nam okno z več možnostmi. Mi izberemo 'nastavitve'. 

 

3. Pod nastavitvami v levem kotu zgoraj najprej izberemo ' Zasebnost in 

varnost' 

 

  



4. Nato v kvadratku 'Zasebnost in varnost' izberemo 'Nastavitve mesta' 

 

5. Sedaj poiščemo  'Flash' in kliknemo nanj 

 

6. In z klikom na stikalo vklopimo Flash 

 

  



7. Flash je vklopljen, ko se stikalo spremeni v moro barvo kot spodaj na sliki 

 

8. Sedaj lahko nastavitve zaprete. 

9. Odprete iUčbenik in spet se vam bo pojavilo isto okno kot prej 

 

10.  Sedaj kliknemo na eno od spodnjih okenc 

  



11.  In se nam levo zgoraj pojavi okence če želimo izvajati Flash in izberemo 

'dovoli' 

 

12.  Sedaj bi morali imet dostop do iUčbenikov v google Chrome 

 

Namestidev adobe flash player za firefox 

13. Odpremo firefox brskalnik in vanj prilepimo naslednji link: 

https://get.adobe.com/flashplayer/  odpre se nam naslednje okno 

  

https://get.adobe.com/flashplayer/


14.  Moramo biti pozorni, če se nam morda prikaže 'Optional offers', da sta 

oba kvadratka brez kljukic kot je razvidno na spodnji sliki. 

 

15. In kliknemo na Download Flash Player 

 

  



16.  Po nekaj trenutkih se nam pokaže okence kjer izberemo shrani datoteko. 

 

17.  Nato odpremo prenose 

 

18.  In enkrat kliknemo na flashplayer_install .exe 

 



19.  Ko smo kliknili flashplayer_install .exe se nam odpre novo okno kjer 

kliknemo na run. Nato se nam pojavi še eno okno kjer kliknemo 'yes'. 

 

20.  Pri namestitvenem postopku kliknemo 'next' 

 

  



 

21.  Počakamo, da se namestitev konča kliknemo finish in tako smo namestili 

Adobe flash player za mozila firefox. 

 

22.  Sedaj odpremo brskalnik firefox in odpremo željen učbenik. Pokaže se 

nam naslednje okno. Kjer kliknemo na 'Zaženi adobe Flash' 

  



23.  In še enkrat dovolimo uporabo 

 

 


