
Povezave na isti spletni strani 
Kadar je naša spletna stran dolga, si pri navigaciji po njej lahko pomagamo s povezavami na sidra, t.j. razne 
elemente v okviru iste spletne strani, na katere skočimo ob kliku na povezavo. S sidri lahko učinkovito izdelamo 
kazalo obsežnejšega dokumenta, ki nam omogoča preprosto navigacijo po njem. Najprej moramo določiti sidro 
oz. element na spletni strani. Kliknemo torej pred besedilo, ki predstavlja sidro. V primeru na spodnji sliki smo 
kliknili pred naslov Povezave na druga spletna mesta. 
 

 
 
Poženemo ukaz Insert/Named Anchor ali pa v paleti Insert izberemo možnost Named Anchor. Zdaj se odpre 
istoimensko pogovorno okno, kamor vpišemo ime sidra. Kliknemo na gumb OK in zapremo pogovorno okno. V 
dokumentu se zdaj prikaže ikona sidra . 
 

 
 
Zdaj označimo del besedila, ki ga želimo povezati s pravkar ustvarjenim sidrom (glej primer na spodnji sliki).  
 



 
 
Poženemo ukaz Insert/Hyperlink ali pa v paleti Insert izberemo možnost Hyperlink, da se odpre istoimensko 
pogovorno okno. V seznamu Link poiščemo ime sidra, ki smo ga ustvarili v prejšnjem koraku 
(#Druga_spletna_mesta) in kliknemo na gumb OK. 
 

 
 
Označeno besedilo postane hiperpovezava, ki kaže na izbrano sidro. Ob kliku na to povezavo, ki je podčrtana in 
obarvana modro, se torej pomaknemo na sidro. 

Povezave na druge spletne strani 
Izdelava povezav na druge spletne strani našega spletnega mesta je preprosta. Najprej označimo besedilo, ki ga 
želimo uporabiti kot povezavo (slika spodaj). Ob kliku nanj se bomo torej pomaknili na neko drugo spletno 
stran.  
 



 
 
Poženemo ukaz Insert/Hypelink ali pa v paleti Insert izberemo možnost Hyperlink, da se odpre istoimensko 
pogovorno okno. V okencu Text se samodejno pojavi označeno besedilo. Zdaj kliknemo na gumb  poleg 
okenca Link in v pogovornem oknu Select File izberemo drugo spletno stran, kamor se bomo pomaknili ob kliku 
na ustvarjeno povezavo. Kliknemo na gumb OK in zapremo pogovorno okno. Ko zapremo še pogovorno okno 
Hyperlink, se v dokumentu pojavi povezava, ki jo prepoznamo po modrem podčrtanem besedilu (slika spodaj). 
Če kliknemo na povezavo, se v pregledovalniku lastnosti na dnu zaslona v okencu Link izpiše celotna pot do 
povezave. 
 

 
 
Če radi odprli in urejali spletno stran, na katero kaže povezava, kliknemo na povezavo, nato pa poženemo ukaz 
Modify/Open Linked Page. 

Povezave na druga spletna mesta 
Seveda zlahka ustvarjamo tudi povezave, ki kažejo na spletne strani na drugih spletnih mestih. Najprej 
označimo besedilo, ki ga želimo uporabiti kot povezavo (slika spodaj). 
 



 
 
Poženemo ukaz Insert/Hypelink ali pa v paleti Insert izberemo možnost Hyperlink, da se odpre istoimensko 
pogovorno okno. V okencu Text se samodejno pojavi označeno besedilo. Zdaj v okence Link zapišemo URL 
naslov spletne strani, kamor se bomo pomaknili ob kliku na ustvarjeno povezavo.  
 
 
 
 
 
Kliknemo na gumb OK in zapremo pogovorno okno.  
 

 
 
V dokumentu se pojavi povezava, ki jo prepoznamo po modrem podčrtanem besedilu. Ob kliku nanjo se v 
pregledovalniku lastnosti na dnu zaslona v okencu Link izpiše celotna pot do povezave. 
 

V seznamu Target izberemo možnost _blank, če želimo, da se spletna stran odpre v novem zavihku 
brskalnika. 



 
 
Če povezave ne potrebujemo več, jo lahko izbrišemo, tako da kliknemo nanjo in poženemo ukaz 
Modify/Remove Link. 

Povezave za elektronsko pošto 
Program omogoča tudi izdelavo povezave za elektronsko pošto. Ko uporabnik klikne na tako povezavo, se mu 
zažene privzeti program za elektronsko pošto, v polje Za pa se samodejno doda naslov, ki ga določimo na naši 
spletni strani. Najprej označimo besedilo, ki ga želimo uporabiti kot povezavo za elektronsko pošto. Nato 
poženemo ukaz Insert/Email Link  ali pa v paleti Insert izberemo možnost Email Link. 
 

 
 
Zdaj se odpre pogovorno okno Email Link. Označeno besedilo se samodejno izpiše v okencu Text, medtem ko v 
okence Email vnesemo e-poštni naslov, kamor bo obiskovalec naše spletne strani ob kliku na povezavo poslal 
elektronsko sporočilo. 
 

 



 
V dokumentu se pojavi povezava, ki jo prepoznamo po modrem podčrtanem besedilu. Ob kliku nanjo se v 
pregledovalniku lastnosti na dnu zaslona v okencu Link izpiše naslov elektronske pošte. 
 

 

Uporaba slike za povezavo 
Doslej smo spoznali, kako izdelamo povezave do drugih spletnih strani iz besedila. Povezave pa lahko 
ustvarjamo tudi iz slik. Ko torej uporabnik klikne na sliko, se prikaže neka druga spletna stran. Postopek je 
nekoliko drugačen kot pri besedilu. Kliknemo na sliko in v pregledovalniku lastnosti v okence Link zapišemo URL 
naslov spletne strani, kamor se bomo pomaknili ob kliku na ustvarjeno povezavo. Druga možnost je, da s klikom 
na gumb  poleg okenca Link odpremo pogovorno okno Select File in tam označimo spletno stran. 
 

 

Spreminjanje barv povezav 
Spoznali smo, da je besedilo, ki smo ga uporabili za povezave do drugih spletnih strani ali elektronske pošte, 
podčrtano in obarvano modro. To so privzete lastnosti povezav, ki pa jih lahko poljubno spremenimo, tako da 
poženemo ukaz Modify/Page Properties.  
 
 

Namesto omenjenega ukaza lahko v pregledovalniku lastnosti kliknemo na gumb Page Properties. 



 
 
 
 
Odpre se pogovorno okno Page Properties. V seznamu Category izberemo možnost Links (CSS), nato pa 
kliknemo na gumb poleg okenca Link color in v paleti izberemo primerno barvo povezave. Če ne želimo imeti 
podčrtanih povezav, v seznamu Underline style izberemo možnost Never underline. 
 

 
 
Barvo lahko spremenimo tudi za že obiskane povezave (Visited links), povezave, kjer uporabnik zapelje kazalec 
nadnje (Rollover links) in povezave, kjer uporabnik klikne nanje (Active links). 
 


