
NAVODILA ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA PROGRAMA ŠOLSKI EKOVRTOVI  

 

V navodilih za uporabo spletne strani Šolski ekovrt so povzete najbolj pomembne točke prijave in 

urejanja vsebin. 

 

1. Prijava na spletni strani šolski ekovrt 

V brskalnik  vnesemo naslov: http://www.solskiekovrt.si/. 

Vpišemo podatke: uporabniško ime in geslo, ki ste ga prijeli na vaš e-naslov. 

 

Z vpisom si zagotovite dostop do strokovnih gradiv za člane Mreže šolskih ekovrtov. Hkrati dobite 

dostop za dodajanje novih prispevkov. 

 

2. Dostop do gradiv 

Gradivo najdete v zavihku učilnica, pod kategorijo gradivo. 

http://www.solskiekovrt.si/
http://www.solskiekovrt.si/


3. Dodajanje novih vsebin 

 S prijavo v sistem si mentorji zagotovite tudi dodajanje vsebin, vendar svojih zapiskov ne morete 

objaviti, lahko pa  jih shranite s klikom na Pošlji v revizijo. Administrator bo poslano pregledal in 

objavil. 

3.1. Dodajanje novice 

V meniju Šolski ekovrt izberemo nadzorno ploščo. V nadzorni plošči izberemo zavihek prispevki in 

nato kategorijo dodaj novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred nami se pojavi urejevalnik, ki je razdeljen na: naslov, vsebina, kategorije, oznake. 

 

3.2. Naslov 

Vpišemo naslov vsebine. Naslov lahko kasneje tudi spremenimo. 

 

  



3.3. Vsebina 

Urejevalnik za vsebino deluje podobno kot urejevalnik v Microsoft Wordu. 

Poleg osnovnih možnosti urejanja teksta, je v spuščenem meniju, kjer piše Odstavek, možno 

spremeniti oblikovanje teksta, kar je primerno predvsem za naslove. V kolikor označimo tekst in 

izberemo stil »Naslov 2«, se izbrani tekst obarva modro in poveča. S klikom na zavihek besedilni 

prikaz, si lahko ogledamo negrafični prikaz, ki vsebuje tudi html kodo. 

 

3.4. Kategorije 

Obkljukamo, v katero kategorijo spada (lahko v več kot eno), kar vpliva na to, kje na strani se bo 

vsebina prikazovala. 

 

3.5. Oznake 

Oznake so oznake, ki se uporabljajo pri šolah za označitev regije. Ko pričnemo z vnosom, se 

samodejno prikažejo že vpisane oznake. 

 

3.6. Fotografije 

Fotografije v objavo dodamo tako da kliknemo na dodaj predstavnostne datoteke, izberemo zavihek 

naloži datoteke. Preden fotografije naložijo jih je potrebno pripraviti za objavo na spletu. Fotografije 

naj ne bodo večje od 250KB. Ko smo fotografijo dodali v zavihku predstavnostna knjižnica izberemo 

fotografijo, pojavi se zelena kljukica, in kliknemo na vstavi v prispevek. Na enak način  naložimo tudi 

pdf datoteke. Velikost pdf datotek naj ne presega 2MB. 

 

 



 

 

3.7. Objava 

 

  



3.7. Objava 

 

Ko smo vsebino uredili, pošljemo v revizijo, in počakamo, da administrator odobri objavo. 
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