Spletna pomoč – odgovori na pogosta vprašanja
V1.2

V.: Kako na zemljevidu najdem lete?
Kliknite točko na zemljevidu, da začnete iskanje. Nato iz menija, ki se prikaže na zaslonu, izberite
želeno možnost, da si ogledate informacije o letih. Rezultati bodo prikazani na zemljevidu, podatki o
letih pa bodo navedeni spodaj v podoknu z rezultati.
V.: Kako si ogledam podatke o letu?
Ko opravite iskanje na zemljevidu ali v iskalnih poljih, kliknite puščico na vrhu podokna z rezultati, da
prikažete podatke o letu. Če želite skriti podatke, znova kliknite puščico.
V.: Kako začnem novo iskanje na zemljevidu?
Znova iščite na zemljevidu, tako da kliknete želeno točko. S tem boste začeli novo iskanje z nove
lokacije.
V.: Kako se premikam po zemljevidu?
Zemljevid povečujete/pomanjšujete in premikate z gumboma + in – na desni strani zaslona.
Če je na zemljevidu prikazanih veliko črt, ga lahko povečate, da bodo črte jasneje vidne.
V.: Kako začnem znova, počistim zemljevid ali izvedem novo iskanje?
Kliknite

na vrhu zaslona, da osvežite zemljevid.

V.: Zakaj so na zemljevidu točke različnih oblik?
Te točke označujejo središča, mesta, destinacije direktnih letov in destinacije letov s prestopanjem.
Njihova legenda je prikazana pri dnu zaslona. Legendo skrijete ali prikažete s klikom puščice na
jezičku.
V.: Zakaj so na zemljevidu črte poti različnih barv?
Barve označujejo različne vrste poti. Pomagajo vam pri odločitvi o tem, katero pot/let izbrati. V
legendi pri dnu zaslona so navedene vrste poti in njihove barve. Legendo skrijete ali prikažete s
klikom puščice na jezičku.
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V.: Destinacije, poti, leti – kako se iskanja razlikujejo med seboj in katerega potrebujem?
Destinacije – kam lahko grem? Na zemljevidu prikaže vse destinacije (mesta/letališča), kamor lahko
letite. Črte prikazujejo omrežje možnih destinacij, na dnu zaslona pa so informacije o letih.
Poti – kako lahko potujem tja? Prikaže različne vrste letov med izbranima mestoma. Na zemljevidu
izriše poti, v rezultatih iskanja na dnu zaslona pa prikaže informacije o letih, da imate na voljo vse
potrebne podatke na pregleden način. ]
OPOMBA: ta možnost ni prikazana na vseh zemljevidih.
Leti – kdaj lahko odpotujem? Poišče lete med izbranima mestoma na izbrane datume. Izberete
lahko datum odhoda in povratka ter si ogledate ustrezajoče lete.

Uporaba obrazca za iskanje
V. Kako v obrazcu za iskanje izberem destinacijo?
V okvirčka Grem iz/Grem v vpišite ime mesta ali letališča oziroma kodo letališča ter na prikazanem
seznamu izberite ustrezno možnost.
V.: Kako med seboj zamenjam lokaciji prihoda in odhoda, da si ogledam povratno pot?
Kliknite
letu.

, da v iskanju zamenjate lokacijo odhoda in prihoda ter prejmete podatke o povratnem

Q. Kako v iskanju izberem prednostno letalsko družbo oziroma družbe?
V polju Z letalsko družbo lahko izberete prednostnega letalskega prevoznika. Izberete ga s puščico v
iskanjem polju. Če želite izbrati več letalskih družb, kliknite
zraven iskalnega polja, da odprete
seznam letalskih prevoznikov, med katerimi lahko izberete in označite želene. Ko končate, kliknite V
redu ali Prekliči.
Q. Kako izvedem iskanje, ki vključuje lete s prestopanjem, in kako poiščem samo direktne lete?
Če označite potrditveno polje pri Vključi povezave, bodo v rezultatih leti s prestopanjem (pri katerih
morate na poti do cilja zamenjati letalo) in direktni leti. Če izberete to možnost, bo pogosto
prikazano veliko število letov.
Če želite prikazati samo direktne lete, pri katerih vam ni treba zamenjati letala, pred iskanjem
počistite potrditveno polje pri Vključi povezave.
Q. Kako poiščem samo direktne lete?
Če označite potrditveno polje pri Direktni leti, bodo v rezultatih prikazani samo leti, ki med
izhodiščem in destinacijo potekajo brez prekinitve. Če želite prikazati tudi lete s postanki na poti,
počistite to potrditveno polje.
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Q. Kako prikažem samo lete, katerih operaterji so izbrane letalske družbe?
Če označite potrditveno polje pri Vključi skupne oznake, bodo prikazani vsi leti, katerih operater je
posamezna letalska družba, ki jih obenem tudi trži. Prikazanih rezultatov je lahko veliko. Če želite
prikazati samo lete, pri katerih letalo upravlja izbrana letalska družba, pred iskanjem počistite to
potrditveno polje.
Q. Kako izberem datume za iskanje letov?
Datum odhoda in povratka izberete tako, da kliknete v polje z datumom in izberete datum na
koledarju.
Polje Datum povratka lahko pustite prazno ali pa izberete datum povratka, s čimer prikažete lete za
povratek na izbrani datum (datumi v preteklosti ne bodo upoštevani).
Datum +/- 3 dni – če izberete to potrditveno polje, bodo prikazani tudi leti 3 dni pred in 3 dni po
izbranih datumih. Na ta način lahko dobite popolnejšo sliko, saj vsi leti ne potekajo vsak dan. Če
želite omejiti iskanje na določen dan, pred iskanjem počistite to potrditveno polje.

Q. Kako začnem iskanje?
Ko izberete možnosti za iskanje, kliknite gumb Iskanje. Rezultati se prikažejo na zemljevidu in spodaj
v podoknu z rezultati.
Q. Kako osvežim zemljevid/iskanje in začnem novo iskanje?
Če želite začeti novo iskanje, kliknite

na vrhu zaslona in začnite znova.

Q. Kako si ogledam seznam najdenih letov?
Rezultati iskanja se prikažejo na dnu zaslona. Kliknite puščico na jezičku, da razširite prikaz in si
ogledate rezultate. Prikazani so iskalni pogoji in število vrnjenih rezultatov.
Če je rezultatov veliko, so razdeljeni na strani. Številke strani so prikazane na levi. Seznam rezultatov
lahko skrajšate z gumbi za filtriranje.
Q. Iskanje ni vrnilo rezultatov. Kaj lahko storim?
Če niste dobili rezultatov, poskusite uporabiti bolj splošne iskalne pogoje ali drug datum odhoda.
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Q. Kako filtriram rezultate iskanja in kateri filtri so na voljo?
Seznam rezultatov za destinacije in seznam rezultatov za poti je mogoče razvrstiti po destinaciji,
številu postankov ali razdalji. Kliknite gumb za razvrščanje
in izberite želeno možnost.
Seznam rezultatov bo osvežen, leti pa bodo prikazani v izbranem vrstnem redu.
Seznam rezultatov za lete lahko filtrirate na različne načine in tako zmanjšate število rezultatov. To
storite z gumbi za filtriranje.
Postanki: če izberete možnost brez postankov, bo prikazanih manj rezultatov kot če izberete
lete z enim ali dvema postankoma.
Skupna oznaka: če izberete možnost da, bodo prikazani vsi leti, ki so na voljo, če pa izberete
ne, bodo prikazani samo leti, kjer je letalo v lasti letalske družbe.
Letalska družba: s tem filtrom prikažete samo polete z izbrano letalsko družbo.
Trajanje: z drsnikom lahko izberete krajši čas potovanja in prikazanih bo manj letov ali pa
samo direktni leti. Rezultati bodo prikazani le, če je trajanje nastavljeno na izvedljivo
minimalno vrednost.
Čas odhoda: drsnik lahko premikate na obeh koncih in zožite časovni razpon odhoda ter tako
lažje najdete iskani let.
Čas prihoda: drsnik lahko premikate na obeh koncih in zožite časovni razpon prihoda.
Preko mesta: s tem filtrom lahko izberete mesto, preko katerega naj poteka vaše potovanje,
in prikazani bodo samo leti, ki potekajo preko tega mesta.
Letalo: če imate željo glede vrste letala, izberite vrsto letala na seznamu in prikazani bodo
samo leti z izbrano vrsto letala.
Razvrsti po: s to možnostjo spremenite vrstni red prikaza rezultatov.

Q. Katere informacije so na voljo na seznamu najdenih letov in kaj pomenijo?
Vrste informacij zlahka razberete na podlagi naslovov posameznih stolpcev.
Grem iz – to je mesto odhoda. Prikazani so ime letališča/mesta, koda letališča in država.
Grem v – to je ciljno mesto. Prikazani so ime letališča/mesta, koda letališča in država.
Postanek/povezava preko – prikazuje lokacije na poti, kjer ima let postanek ali pa
morate prestopiti na drug let.
Letalska družba – tukaj je prikazano ime letalske družbe za pot/let.
Dnevi letenja – prikazani so dnevi, ko potekajo leti na tej poti. Ta možnost je prikazana,
če v iskanju letov izberete možnost +/- 3 dni. Prikazani bodo datumi vseh dni v tednu in

4

za vsak dan, ko letalo leti na tej poti, bo prikazana ikona letala
pregled razpoložljivosti letov.

, s čimer dobite hiter

Trajanje – tukaj je prikazano trajanje leta v urah in minutah.
Razdalja – prikazuje razdaljo poleta.
Q. V kakšnem vrstnem redu so prikazani rezultati?
Rezultati za destinacije in poti so prikazane v abecednem vrstnem redu.
Rezultati za lete so prikazani glede na čas odhoda.
Skozi rezultate se lahko hitro premikate z drsnim trakom na desni.
Če kazalec miške podržite na katerem od rezultatov, se obarva v drugem odtenku.

Q. Kaj stori gumb Podrobnosti in kako se vrnem na rezultate?
Če si želite ogledati podrobnejše informacije o poti ali letu, kliknite gumb za podrobnosti
na desni. Na seznam rezultatov se vrnete s klikom gumba

.

Q. Si lahko ogledam Googlov zemljevid letališča ali mesta?
Googlov zemljevid letališča ali mesta si lahko ogledate tako, da na strani s podrobnostmi kliknete
ikono
zraven imena mesta ali letališča. S tem se odpre novo okno z Googlovim zemljevidom, ki si
ga lahko ločeno ogledate.
Q. Kako si ogledam aktualen urnik današnjih letov za izbrano pot?
Pri iskanju destinacij ali poti si lahko ogledate aktualne urnike letov za tekoči dan s klikom povezave
Današnji leti na tej poti.

Kako rezerviram lete?
Kliknite gumb

, da odprete stran za rezerviranje izbranih letov.

5

