
RAČUNALNIŠTVO 

 

Nekaj zanimivih povezav do odgovorov na vprašanja, ki se vam pojavljajo o varnosti na 

internetu in do računalniških novic: 

https://www.varninainternetu.si/ 
https://www.racunalniske-novice.com/ 
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-
podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/ 
 

FOTOGRAFIJA 

 

Na spodnjih povezavah najdete zanimive fotografije in koristne nasvete za fotografiranje z 

digitalnim fotoaparatom.  

https://www.digitalna-kamera.si/ 
https://100asa.com/open-gallery 
https://1x.com/ 
 

GLEDALIŠČE 

 

 

Svoje vsebine vam v času, ko so vse kulturne ustanove zaprte, ponujajo tudi gledališča, kot 

so npr. MGL, SNG Drama itd. Za začetek lahko preverite spodnje povezave. 

- Mestno Gledališče Ljubljansko 

https://bit.ly/2UFIO5l 

https://www.varninainternetu.si/
https://www.racunalniske-novice.com/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/informacijske-tehnologije-in-osebni-podatki/piskotki-odgovori-na-pogosta-vprasanja/
https://www.digitalna-kamera.si/
https://100asa.com/open-gallery
https://1x.com/
https://bit.ly/2UFIO5l


 

- SNG Drama na svoji Facebook strani dnevno objavlja vsebine, ki so vam na voljo 

brezplačno. Če spremljate njihovo spletno stran, boste lahko tudi »v živo« spremljali 

predstave iz njihovega arhiva. Te je potrebno gledati, ko so na sporedu, saj jih po 

preteku zopet zaklenejo: 

https://www.facebook.com/sngdramaljubljana/ 

 

Že v petek, 27. marca, bo tako na njihovem Youtube kanalu predstava z naslovom 

»Ko Sem Bil Mrtev«; https://www.youtube.com/user/SNGDramaLjubljana 

Na spletu lahko najdete tudi več posnetkov različnih predavanj, kot npr.: 

- Predavanje prof. dr. Zvezdana Pirtoška: Izginjanje ljubljenega človeka 

https://youtu.be/kJaJQSj3ybQ  

- Predavanje prof. dr. Igorja Grdine: Ljubezni Ivana Cankarja 

https://youtu.be/6fFCGpfe_L8  

 

 

KNJIGE 

 

Tisti, ki radi berete, imate možnost brezplačne izposoje knjig,  a si morate ustvariti 

uporabniški račun. 

Portal Biblos.si: https://www.biblos.si/ 

KUD Logos, Spletna revija za umetnost, duhovnost in kulturo pa ponuja knjige brez 

vpisa. Enostavno kliknete na PDF ali Epub povezavo in knjigo lahko preberete: 

https://bit.ly/2UkVwaL 

AUDIBOOK.SI  je aplikacija, ki vam ponuja knjige v zvočnem načinu.  Najdete jo lahko v 

Trgovinah Google Play (Android) in v App Store (Apple).  Za uporabo se je potrebno 

registrirati. Tukaj lahko najdete tudi knjige, ki so primerne za najmlajše družinske člane: 

https://audibook.si/ 

 

 

https://www.facebook.com/sngdramaljubljana/
https://www.youtube.com/user/SNGDramaLjubljana
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FILM 

Za vse ljubitelje filmov filmov  je Filmoteka, zavod za širjenje filmske kulture, pripravila 

nabor slovenskih filmov, ki si jih lahko ogledate brezplačno. Filmi so na voljo zgolj določen 

čas. Najdete jih na povezavi: https://bsf.si/sl/ 

Filmi, ki bodo na voljo med 26. marcem in 1. aprilom pa so:  

 Šiška deluxe, režiserja Jana Cvitkoviča, ogled filma tukaj 
 Za vedno, režiserja Damjana Kozoleta, ogled filma tukaj 
 Izlet, režiserja Nejca Gazvode, ogled filma tukaj 
 Vitanje v vesolju: Sunita, režiserke Jasne Hribernik, ogled filma tukaj 
 Raj, režiserjev Mitje Lična in Sonje Prosenc, ogled filma tukaj 
 Steklarski blues, režiserja Harryja Raga, ogled filma tukaj 
 Šampanjski Twist, režiserja Harryja Raga, ogled filma tukaj 

 

GALERIJE in MUZEJI 

 

Ko nimate več koncentracije za branje ali pa bi šli raje na sprehod, se lahko odpravite na 

virtualnega, ki ga ponujajo tudi naslednji domači muzeji in galerije: 

Pokrajinski muzej Koper: http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/ 
Slovenski etnografski muzej:  https://www.etno-muzej.si/sl/razstave/virtualni-sprehodi 
Galerija Jakopič:  
Virtualno odprtje razstave Videnje 2020 https://bit.ly/2QK6C6I  
 
Lahko si ogledate tudi Veliko britansko narodno galerijo: 
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours 
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KONCERTI 
 

 

Po obisku galerije si lahko, za piko na i, ogledate še koncert v Berlinski filharmoniji, a se je 

potrebno prej registrirati in vpisati številko kupona: https://bit.ly/2UzNNEF  

 

SPLETNE IGRE 

 

Ko pa ste opravili že vse, lahko razvijate svoje spretnosti v igranju spletnih iger ali v virtualni 

hiši eksperimentov, kamor se lahko odpravite tudi s svojimi najmlajšimi. 

Hiša eksperimentov 
Igra Drench 
Igra Slither 
Igra 2048 
 

 
 

https://bit.ly/2UzNNEF
https://www.he.si/
http://flashbynight.com/drench/
http://slither.io/
https://play2048.co/



