
Iskanje v spletu 
V svetovnem spletu je danes nepregledna množica spletnih strani, zato je za učinkovito iskanje podatkov zelo koristno, da 
imamo na voljo ustrezne načine iskanja. Podatke lahko iščemo prek posebnih spletnih strani (npr. Google) ali pa tako, da jih 
vpišemo neposredno v brskalnik. 

Spletni iskalniki 
Najbolj učinkovit način iskanja podatkov v svetovnem spletu ponujajo iskalniki (angl. search engine) - posebna spletna mesta, ki 
v ogromni zbirki podatkov hranijo vsebino praktično vseh spletnih strani. Spletni iskalniki  s pomočjo posebnih programov 
neprestano spremljajo, kaj se dogaja v celotnem svetovnem spletu, tako da imajo bolj ali manj ažurne podatke o vsebini 
spletnih strani.  

Ko v okence za iskanje zapišemo neko ključno besedo, po kateri iščemo, nam iskalnik vrne seznam spletnih strani, ki so z njo 
povezane. Na spodnji sliki vidimo spletno stran iskalnika Google (www.google.si), kamor smo vpisali ključni besedi (spletni 
slovar), iskalnik pa je vrnil seznam spletnih strani, povezanih s ključnimi besedami. 

 

 
 

Naštejmo nekaj najpomembnejših spletnih iskalnikov: Google (www.google.com), Yahoo! (www.yahoo.com), Live Search 
(www.live.com), Altavista (www.altavista.com), My Web Search (www.mywebsearch.com), Ask (www.ask.com), v Sloveniji pa 
je najbolj priljubljen iskalnik Najdi.Si (www.najdi.si). 

 

  



Rezultat iskanja so navadno spletne strani, na katerih je najdeno iskano besedilo. Včasih pa bi radi namesto besedila poiskali kaj 
drugega, npr. slike, videoposnetke in podobno. Na spletni strani iskalnika imamo za to na voljo povezave, s katerimi lahko to 
storimo. Na Googlovi spletni strani najdemo te povezave vzdolž levega roba spletne strani (Vse, Slike, Videoposnetki...). Če nas 
npr. zanimajo slike Damjana Murka, bomo v okence zapisali ti dve ključni besedi, nato pa kliknili na povezavo Slike. 

 

 

  



Iskalnik Google 
Ker je Google gotovo daleč najbolj priljubljen spletni iskalnik, si zasluži, da si podrobneje ogledamo, kako poteka iskanje 
podatkov na njem.  

Osnovno iskanje 

Osnovni postopek iskanja poteka tako, da v brskalnik najprej zapišemo spletni naslov www.google.com (ali www.google.si) in 
pritisnemo tipko Enter, da se prikaže Googlova spletna stran. Zdaj v okence vnesemo ključne besede, ki nas zanimajo, npr. 
Damjan Murko.  

 

 
 

Po kliku na gumb Iskanje Google nam iskalnik vrne rezultate poizvedbe, kjer vidimo vsebino najdene spletne strani in povezavo 
nanjo, tako da si lahko najdeno spletno stran takoj ogledamo. Rezultati so razporejeni glede na relevantnost, ki pa je včasih 
vprašljiva. Zgoraj je izpisano še število zadetkov oz. najdenih spletnih strani in čas iskanja na Googlovem iskalniku. Na levi lahko 
namesto besedila poiščemo slike, videoposnetke, objave na forumih in še kaj, kar je povezano s ključnimi besedami. Če 
namesto gumba Iskanje Google uporabimo gumb Klik na srečo, nam iskalnik samodejno prikaže vsebino prve, torej po 
njegovem prepričanju najbolj relevantne spletne strani.  

 



 

Podrobno iskanje 

Kadar osnovno iskanje da preveč rezultatov, si lahko pomagamo s podrobnim iskanjem, kjer uporabimo nekaj filtrov, ki nam 
skrčijo število najdenih spletnih strani. Googlov iskalnik običajno pri iskanju upošteva vse ključne besede, ne glede na njihov 
vrstni red. Če npr. zapišemo ključni besedi elektronska pošta, je to enako,  kakor bi zapisali pošta elektronska). Po potrebi pa se 
lahko odločimo za drugačen način iskanja, kjer iščemo celotno besedno zvezo (samo elektronska pošta in ne elektronska ali 
pošta) ali pa celo izvzamemo nekatere besede. Poleg tega lahko iskanje omejimo zgolj na eno spletno mesto oz. domeni in 
upoštevamo razne časovne, regijske ter jezikovne omejitve. Možnosti pri iskanju je zares veliko. Podrobnega iskanja se lotimo 
tako, da na Googlovi spletni strani kliknemo na gumb Možnosti, nato pa izberemo ukaz Napredno iskanje: 

 

 
 

Zdaj se odpre okno, kamor zapišemo parametre podrobnega iskanja. Poleg posameznega okenca je na desni njegov kratek 
opis.  



 
 

 

Tudi v osnovnem oknu iskalnika Google si lahko pomagamo z nekaterimi operatorji: 

 

Operator Pomen 

"" iščemo točno besedno zvezo (npr. "športno društvo") 

- izključimo besedo iz iskanja (npr. športno društvo -ljubljana) 

.. uporabimo razpon števil ali datumov (npr. bicikel 100..200) 

OR iščemo eno ali drugo besedo (npr. društvo športno OR kulturno) 

site: omejimo rezultate iskanja na določeno spletno mesto (npr. društvo site:najdi.si) 

filetype: omejimo iskanje na tip datoteke (npr. športno društvo filetype:pdf) 

 

  



Nastavitve Googlovega iskalnika 

Googlov iskalnik lahko prilagodimo svojim potrebam, tako da npr. že vnaprej omejimo iskanje na strani, ki so napisane v 
določenih jezikih (npr. slovenščina, angleščina ipd). Postopek poteka tako, da na Googlovi spletni strani kliknemo na gumb 
Možnosti, nato pa izberemo ukaz Nastavitve iskanja: 

 

 
 

V levem delu okna kliknemo na povezavo Jeziki, nato pa izberemo jezike spletnih strani, ki jih bomo želimo upoštevati pri 
iskanju: 

 

 
 

Na koncu kliknemo še na gumb Shrani, tako da bodo nastavitve veljale tudi v prihodnje. Poleg izbire jezika imamo na voljo tudi 
nastavitve, povezane s prikazom rezultatov iskanja (povezava Rezultati iskanja) in naše lokacije (povezava Lokacija). 

Iskalnik Najdi.si 
Najdi.si je največji slovenski spletni iskalnik, ki ga najdemo na naslovu www.najdi.si. Podobno kakor Googlov iskalnik omogoča 
iskanje spletnih strani, slik, videoposnetkov, novic, slovarjev, zemljevidov ipd. Iskalnik Na levi so razporejeni zaznamki s 
povezavami, ki jih lahko prilagajamo svojim potrebam (npr. Brezplačni SMS, Novice, Avtomobili, Igre...). Osrednji del okna 
vsebuje novosti na slovenskem spletu, spodaj pa lahko preverimo, katere besede najpogosteje iščejo drugi obiskovalci te 
spletne strani. Poleg tega najdemo na spletni strani še novice, vremenske podatke, horoskop, sporede in še marsikaj 
koristnega.  



V zgornjem delu iskalnika najdemo okence, kamor vpišemo iskane besede, nato pa kliknemo na gumb Najdi. Po želji lahko 
iskanje omejimo na slovenske spletne strani ali pa iščemo po celotnem svetovnem spletu. 

 

 
 

Na spodnji sliki vidimo primer rezultatov, ki jih vrne iskanje: 

 

 

Wikipedia 
Wikipedia je brezplačna spletna enciklopedija, ki je plod sodelovanja ogromnega števila avtorjev. Vsak registriran uporabnik 
lahko vanjo dodaja, ureja ali briše članke, ki pokrivajo najrazličnejše tematike. Velika večina člankov je verodostojnih, seveda pa 
se zaradi prostega dostopa do dodajanja in urejanja člankov pojavljajo tudi članki, katerih vsebina je včasih vprašljiva. Danes 
Wikipedia vsebuje prek 10 milijonov člankov oz. gesel v praktično vseh svetovnih jezikih. Tudi v slovenščini jih je več kot 
100.000. Wikipedio najdemo na naslovu www.wikipedia.org, slovensko različico pa na naslovu sl.wikipedia.org. Oglejmo si 
slednjo: 

 



 
 

Na desni so prikazane posamezne kategorije (npr. Družboslovje, Ljudje, Tehnika...) po katerih lahko brskamo članke. Desno 

zgoraj pa je nameščeno okence za iskanje člankov, kamor vpišemo geslo, ki nas zanima. Po kliku na gumb  se prikažejo 
rezultati iskanja: 

 

 
 

Če želimo tudi sami prispevati ali dopolniti kak članek, se moramo najprej registrirati in ustvariti uporabniški račun. To 
naredimo s klikom na povezavo Prijavite se/registrirajte se. 

 


