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NAVODILA ZA UPORABO ADMINISTRACIJE SPLETNE STRANI
WWW.CENTERJANEZALEVCA.SI

Vsebina te datoteke in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku.
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1. DOSTOP

URL: www.centerjanezalevca.si/wp-admin
Uporabniško ime: Vaš email
Geslo: vaše geslo

Menjava gesla: Vpišite se v administracijo in kliknite „profl“. Najdite „ustvarite geslo“ in vpišite novo 
geslo. V primeru, da se ne morete vpisat v uredniški sitem zaradi pozabljenega gesla lahko uporabite 
povezavo „ste pozabili geslo“ pod vpisnimi polji.

2. PRISPEVKI

1. NOVICE

• Kliknite „prispevki“ 
• Izberite že objavljeno objavo za urejanje ali „dodaj novo“, da bi dodali novo objavo
• Vpišite naslov. To bo tudi osnova za unikatni URL npr. www.centerjanezalevca.si/naslov_novice
• V grafčni urejevalnik vnesite besedilo. Če kopirate z drugega programa (npr. Word) uporabite zavihek

„besedilni prikaz“, ki se nahaja zgoraj desno nad grafčnem urejevalnikom. Tako se vam bo počistlo 
oblikovanje iz drugega programa. Nato spet preklopite na „grafčni prikaz“ kjer lahko oblikujete 
besedilo.

• Da bi dodali multmedijske datoteke (fotografjo, pdf) kliknite gumb „dodaj predstavnostno datoteko. 
Pred nalaganjem iz računalnika fotografjo pomanjšanje na max. 1920Px dolge stranice in naj ne bo 
več kot 500kb velika. Dober in enostaven program za manjšanje fotografj je RIOT 
(htp://luci.criosweb.ro/riot/) ali pa spletna različica htps://tnypng.com/

• Na desnem polju „kategorije“ izberite kategorijo „Novice“ in / ali „Za starše“ če se objava tče izključno
staršev.

• Na desnem polju „enote“ Izberite vašo enoto. Objava se bo avtomatsko objavila tudi na prvi strani 
Centra Janeza Levca tako da ni potrebno izbrat „CJL“

• Če želite pred objavo videt predogled kliknite v polju „objavi“ gumb „predogled“
• Z „objavi“ lahko določite želeni datum objave novice
• Ko zaključite z urejanjem v polju „objavi“ kliknite „objavi“, kar bo prikazalo objavo na spletni strani
• Če želite skrit objavo v polju „objavi“ spremenite stanje v „osnutek“. Tako bo objava vidna v 

administracije ne pa na spletni strani.

2. DOGODKI

• Postopek je ist kot pri novicah z izjemo
◦ Izberite pri polju „kategorije“  - „dogodki“
◦ Pojavi se vam polje „events – date and tme“ kamor vpišete 

▪ Začetek dogodka : datum dogodka
▪ Začetek dogodka – ura: Ob kateri uri se bo dogodek pričel. Ura ni obvezna in če ni vpisana se 

pokaže na začetku dneva
▪ Konec dogodka: datum konca dogodka (ni nujno)
▪ Konec dogodka – ura: Ob kateri uri se bo dogodek končal (ni nujno)

◦ Z „objavi“ določite datum kdaj želite, da se objava objavi za javnost. 

3. FOTOGALERIJE
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• Postopek je ist kot pri novicah z izjemo:
◦ Izberite pri polju „kategorije“  - „fotografje“
◦ Določite prikazno fotografjo, ki se bo prikazala v mrežnem prikazu fotogalerij
◦ Da bi dodali galerijo kliknite  „dodaj predstavnostno datoteko“ in na levi strani izberite „ustvari 

galerijo“. Obkljukajte želene fotografje in klinite spodaj desno „ustvari novo galerijo“. Na „uredi 
galerijo“ lahko urejate vrstni red fotografj in podnapise. Ko zaključite kliknite „vstavi galerijo“.

3. PASICE

• Kliknite na „pasice“ v levi navigaciji
• Izberite že objavljeno pasico za urejanje ali „dodaj novo“, da bi dodali novo pasico
• Vnesite naslov pasice
• Vnesite vsebino pasice v grafčni urejevalnik. Tukaj lahko vstavite tudi hyperpovezavo do želene 

podstrani ali datoteke.
• V polju „enote“ določite na kateri enot naj se pasica pokaže. Vsaka enota ima lahko objavljene 2 

pasici hkrat.
• Z prikazno sliko lahko dodate želeno grafko za ozadje pasice
• Ko zaključite z urejanjem kliknite „objavi“

!Od točke 4. naprej lahko dostopajo samo administratorji s statusom „skrbnika“!

4. STRANI

SPLOŠNO

• Vse statčne strani so shranjene pod „strani“
• Kliknite že obstoječo, da bi jo uredili ali pa „dodaj novo“, da bi dodali novo
• Vnesite naslov strani, kar bo osnova za unikatni URL naslov npr. 

www.centerjanezalevca.si/naslov_strani
• Pod „icons“ izberite ikono, ki se pojavi ob naslovu. Ikone in kode si lahko ogledate na 

www.centerjanezalevca.si/admin
• V grafčni urejevalnik dodajte vsebino. Uporabljate lahko različne headinge H2, H3 in postavitve 

besedila v stolpce
• Da bi dodali nov odsek v polju „blocks“ dodajte nov „block“ kjer mu vpišete naslov, določite ozadje 

(belo/sivo), ikono ter ponovno vnesete besedilo. To lahko ponavljate brez omejitev in stran bo dolga 
kot bo dolg vnos vaše vsebine.

• Če stran pripada pod določeno enoto morate v polju „atribut strani“ določit katera stran (enota) je 
nadrejena

• Tukaj tudi določite predlogo kot sledi:
◦ Privzeta predloga: za vse
◦ Predloga enota: za uvodno stran za posamezno enoto
◦ Predloga enota (aktualno): za stran z vsemi skupnim prikazom objav (novice/dogodki/fotografje 

skupaj)
◦ Predloga enota (kategorija): za stran z posameznimi objavami (novice/dogodki/fotografje 

posamezno)
◦ Predloga enota (za starše): za stran z prikazom objav za starše
◦ Kontakt: za stran z kontaktom

• Če želite da se stran pojavi v meniju kliknite v polju „unit menu“ prostorček „dodaj stran v meni za 
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posamezno enoto“ in določite naslov v meniju
• Ko končate z urejanjem kliknite „objavi“ oz. „posodobi“

PREHRANA:

• Do prehrane lahko dostopate ko ste enkrat vpisani neposredno na naslovu 
www.centerjanezalevca.si/prehrana. Nad njo je črna vrstca in „uredi stran“ vam odpre administracijo 
te strani

• Vsebino lahko spreminjate v grafčnem urejevalniku ali pa v „blocks“
• Jedilnik lahko posodobite tako, da greste na prvi „block“ z naslovom Jedilnik. Nato kliknete „dodaj 

predstavnostno datoteko“ in naložite nov PDF. Ko je naložen kliknite nanj in na levi kopirajte URL do 
datoteke. Pojdite nazaj na „blocks“ in kliknite na eno izmed ikon PDF in ikonico svičnik, ki se odpre 
nadnjo. Odložite povezavo v „povezava na“. Tako bo ikona PDF kazala na nov dokument, ki ste ga 
naložili. 

OPOMBA (21.6.2017): URL naslovi za jedilnike so fksni in zato lahko zamenjavo naredite tudi preko FTP 
naslova in sicer tako, da zamenjate naslednje datoteke z enako poimenovanimi:

• /pdf/jedilnik.pdf
• /pdf/jedilnik_lahko_branje_malice.pdf
• /pdf/jedilnik_lahko_branje_kosilo.pdf

VSTOPNE STRANI ZA ENOTE

• Vsaka enota ima svojo prvo stran, do katere lahko dostopate na enak način kot do „prehrane“, ali pa v 
administraciji poiščete enoto z enakim naslovom strani.

• Spreminjate lahko opis v grafčnem urejevalniku.
• Z „Zemljevidom“ lahko določite točko v zemljevidu za to enoto
• Z „Informacije“ določite kaj se prikaže ko kliknete na točno na zemljevidu s to enoto
• „Prikazna slika“ je uvodna fotografja za enoto

ZA ZAPOSLENE

• Do strani dostopate z povezavo v nogi in geslom „zaposleni“
• Za dopolnitev dokumentov uporabljajte odseke z „blocki“

KONTAKT

• Vsaka enota ima svojo kontaktno stran, kjer ima napisan hiter kontakt in vizitko enote
• Kontaktni obrazec je skupen
• Zemljevid se pojavi avtomatsko glede na lokacijo določeno na strani od enote na zavihku „informacije“

5. KONTAKTNI OBRAZEC

• Kliknite „contact“ v levi navigaciji
• Kliknite na „stk“ kontaktni obrazec
• V zavihku „from“ lahko posodobite, dodate ali izbrišete e-naslove za pošiljanje:

v obliki: „Ime, ki se prikaže|ime@centerjanezalevca.si“

Primer:
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<div class="col-8">
[select* send-to
"Glavna pisarna|center.janezalevca@centerjanezalevca.si" 
"Računovodstvo|jozica.primc@centerjanezalevca.si" 
"Odjava prehrane|prehrana.zujl@guest.arnes.si" 
"Centralna kuhinja|boris.jelic@centerjanezalevca.si"…</div>

6. OPTIMIZACIJA ZA ISKALNIKE

• na koncu vsake strani in prispevka imate v obliki „yoast SEO“ ki vam svetuje, kako 
izpolnit vsebino, da bo optmizirana za želeno ključno besedo

• Da bi spremenili meta opis kliknite na drugi zavihek in nato „edit snippet“ ter določite
„meta descripton“
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