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NAVODILO ZA OBJAVLJANJE NA SPLETNIH STRANEH KULTURNO MEDIJSKEGA CENTRA SLOVENIJE

Od Kulturnega centra Maribor smo prejeli povabilo za sodelovanje pri urejanju oziroma objavljanju
prispevkov na spletni strani Kulturno medijskega centra Slovenije KMCS https://homocumolat.com/.
Sedaj lahko začnemo objavljati svoje prispevke, katerekoli sestavke, knjižne recenzije in vse, kar je
aktualno danes, kar ni časovno omejeno, kar se lahko bere zdaj in čez 5 let … Pazimo le, da nismo
žaljivi, in kakorkoli nestrpni do posameznika in družbe. Pred objavo moramo napraviti prvi korak, to je
registracija.
1. REGISTRACIJA

Na mejl smo dobili povabilo za objavljanje na spletni strani KMCS, kot je prikazano na sliki 1.

Slika 1

Za sprejem povabila se moramo vpisati v račun »WordPress com.account«. Torej kliknemo na
povezavo v točki 1 (rdeča puščica).

Pred nami je slika 2, v katero bomo vpisali uporabniško ime (Username) in svoj e-mejl. Pri izbiri
uporabniškega imena bodimo pozorni na izbiro. Predlagamo, da uporabite svoje ime in priimek.

2

vlasta črčinovič

vlastacrcinovic@gmail.com

če kliknemo na kvadratek pred besedilom
Subscribe to WordP…, bomo nekajkrat letno na
svoj mejl prejeli novičke WordPressa.
Kliknemo še na Create Account in počakamo na
sporočilo, ki ga bo WordPress.org poslal na naš
mejl.

Izberemo pogovorni jezik slovenščina, čeprav
na tej strani ne učinkuje.
Slika 2

Po potrditvi, bomo na mejl prejeli obvestilo »WordPressa« v tej obliki:

Slika 3

Kot vidimo na sliki 3, kliknemo na moder pravokotnik »Click here to Confirm Now« in s tem potrdimo
račun.
3

Kmalu dobimo na mejl potrditev Kulturnega medijskega centra Slovenije. Pred nami je slika 4. Kliknemo
na modro besedilo »Kulturno medijski center Slovenije«.

Slika 4

Pojavi se slika 5, začetna stran KMCS.

Slika 5

Na levi strani kliknemo na »My Site« (rdeča puščica).
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Pred nami je slika 6 .

Slika 6

S puščico se postavimo na« »WP nadzorna plošča«.
Pojavi se slika 7.

Slika 7

Na sliki 7 kliknemo na »Profil«.
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Odpre se stran Profil. Na tej strani se premaknemo navzdol, do rubrike »Ime in priimek«.

Slika 8a

Nadaljujemo z izpolnjevanjem rubrik (slika 8a):
»Uporabniško ime« – to je ime, pod katerim bodo predstavljeni naši prispevki in po katerem bomo
prepoznavni. Uporabniškega imena ne moremo sami spreminjati! Spremeni ga lahko le administrator
z višjimi pravicami! Nato nadaljujemo z zapisom imena, priimka, vzdevka (to je obvezno polje), ime v
javnosti prikaži kot.
Prijavo nadaljujemo na isti strani, z izpolnjevanjem rubrik, ki so razvidne iz slike 8b.

Slika 8b

Izpolnjevanje profila nadaljujemo s kontaktnimi informacijami. Izpolnimo polja, ki so obvezna, torej Epošta. Prilepimo svojo fotografijo – »Profilna slika«.
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Slika 8c

Nadaljujemo na isti strani v rubriki »Upravljanje računa« – slika 8c. »Novo geslo: ustvari geslo«. (Geslo
naj vsebuje vsaj osem znakov, in to male črke, velike črke, številke in znake. Geslo si zapišemo, saj se
bomo z njim in uporabniškim imenom prijavljali na spletno stran KCMS.) Kliknemo »Posodobi profil«
in postali smo aktivni uporabnik spletnega portala.
2. PONOVNA PRIJAVA

V primeru, da nismo izbrali možnosti avtomatske prijave, se pojavi pogovorno okno, v katerega
vpišemo »uporabniško ime (Username) ali svoj elektronski naslov« in v rubriko »Password« svoje
geslo. Če kliknemo kvadratek pred »Remember me«, si bo sitem zapomnil naše uporabniško ime in
geslo. Kliknemo še »Log in« in že smo na želeni spletni strani KMCS.

Slika 9
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Uspešno smo se registrirali in uredili svoj profil, sedaj pa smo v zadregi, kako nadaljevati z objavo. Za
olajšanje dela sledijo v nadaljevanju kratka navodila.
3. ZAČETNA STRAN – OBJAVA PRISPEVKA

Smo na prvi strani želene spletne strani. V temnem polju na levi strani orodne vrstice so rubrike: My
Site (moja stran) in Reader (bralnik) in na desni strani Write (piši), naša fotografija in zvonček. S
kazalcem miške se postavimo na »Write« in kliknemo. (Prispevke lahko objavljamo na dva načina. V
nadaljevanju je naveden postopek, za katerega ocenjujemo, da je enostaven.)

Slika 10

4. DODAJ NOV PRISPEVEK

Slika 11

Postavimo se na »Add title« (dodaj naslov) in vpišemo avtorja knjige in naslov dela, za katero smo
napisali recenzijo: npr. Dušan Hedl, Podjetništvo v kulturi. (Kot smo omenili na začetku, lahko
objavljamo kar želimo. Poleg recenzij še avtorske sestavke in vse, kar je aktualno danes, kar ni časovno
omejeno, kar se lahko bere zdaj in čez 5 let … Pazimo le, da nismo žaljivi, ali kakorkoli nestrpni do
posameznika in družbe.)
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V večjem polju začnemo vnašati besedilo. V predstavljenem primeru smo napisali recenzijo, zato
najprej napišemo svoje ime in priimek.
Piše: Vlasta Črčinovič Krofič
V naslednji vrstici še enkrat ponovimo ime in priimek avtorja in njegovega dela:
Dušan Hedl, Podjetništvo v kulturi
Dodamo še založbo: Kulturni center Maribor, Frontier 2013
Nadaljujemo s pisanjem vsebine. Pišemo lahko direktno na spletno stran, ali vsebino prilepimo iz
datoteke, ki smo jo predhodno ustvarili in shranili med svojimi datotekami. Za lepljenje/prenašanje
datotek velja enak postopek copy – paste kot ga uporabljamo pri urejanju vsebin dokumentov v wordu
(označimo besedilo, ki ga želimo prenesti, kliknemo kopiraj/copy, se postavimo na mesto kamor
vsebino prenašamo in izberemo ukaz prilepi/paste).

Slika 12

5. UREJANJE ODSTAVKOV

Za urejanje prispevka je na voljo orodna vrstica slika 13.

Slika 13
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6. NADALJNJE UREJANJE BESEDILA

Shrani osnutek – osnutek se samodejno
shranjuje. Ne bo odveč, če ga sami
shranimo. Predogled – pojavi se sestavek,
v obliki, v kateri bo objavljen.

Stanje – z osnutkom nismo zadovoljni, zato
ga še enkrat urejamo.
Vidljivost – ostane javno
Objavi – če se postavimo na uredi, se
pojavi datum, kjer izbiramo datum in čas
objave. Če gane izberemo, bo sestavek
takoj objavljen.

Dovolimo še objavo na naših družabnih
omrežjih Facebook in Linkedin, tako da se
postavimo na Uredi Settings.

Slika 14

Na desni strani imamo še več možnosti. Ustavili se bomo ob tistih, ki jih lahko oziroma moramo
obvezno izpolniti »Kategorije« - slika 15.
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Kategorije
V rubriki kategorije imamo na voljo paleto
možnosti. Izberemo le eno izmed ponujenih,
tako da kliknemo na kvadratek pred rubriko:
npr. kultura, humanistika, literarna košarica,
recenzije …

Oznake – dodaj novo oznako
Izpolnjevanje te rubrike je zelo pomembno. V
oznake vpišemo ključne besede iz našega
dokumenta. Obvezno napišemo: Kulturni center
Maribor, Frontier, ime in priimek avtorja dela,
naslov dela, ime in priimek pisca besedila in še
vse ostale ključne besede, za katere presodimo,
da bo naše pisanje zajelo čim več surfarjev na
spletu.

Slika 15

7. PRIKAZ SLIKE, FOTOGRAFIJE

Besedilo sestavka pritegne več bralcev, če vsebuje fotografijo. Kadar je tema predstavitev knjige,
prilepimo med odstavke naslovnico knjige. Naslovnico izberemo izmed ponujenih, ki se nahajajo v
datoteki Kulturnega centra Maribor, in ki jih sistem sam ponudi. Slike, le avtorske, lahko izberemo iz
svojih datotek. Slik ne kopiramo s spleta, ker so te običajno zaščitene. V primeru nedovoljene uporabe
(kraje)/kopiranja slik, so zagrožene denarne kazni!
Program torej ponuja dodajanje slike v meniju na desni strani ekrana v rubriki »prikazana slika«. Ko
kliknemo na omenjeno možnost, se odpre pogovorno okno »Določi prikazano sliko«.

Slika 16
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Ko kliknemo na Določi prikazano sliko, se pojavita dva zavihka: naloži datoteke in predstavnostna
knjižnica. Pri opciji »naloži datoteke«, izberemo sliko iz svojega arhiva. Sliko shranimo in prenese se v
galerijo slik zavihka »predstavnostna knjižnica«. Izbrano sliko označimo. Na njej se pojavi kljukica, na
desni strani ekrana pa pogovorno okno.

Sliko potrdimo s »Select«.
Slika 17

Slika se prenese na stran, kjer urejamo besedilo, nakar jo umestimo/prilepimo na ustrezno mesto.
Kliknemo na sliko in pojavi se pogovorno okno za urejanje. Kliknemo na svinčnik – slika 18.

Slika 18
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Pojavi se okno za urejanje slike – slika 19.

Slika 19

V rubriko »Napis« – slika 19 vpišemo ime in priimek avtorja in naslov del. V našem primeru »Dušan
Hedl, Podjetništvo v kulturi«. Spremembo potrdimo v desnem spodnjem kotu slike – »posodobi«.
8. OGLED PRED OBJAVO

Pred objavo si moramo ogledati postavitev dokumenta.

Slika 20

V zgornji orodni vrstici – slika 20 kliknemo rubriko »Predogled« in pred nami je dokument, ki smo ga
urejali – slika 20.
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Slika 21
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9. POPRAVKI

Ugotovili smo, da so v besedilu potrebne dopolnitve in popravki. Vrnemo se na zavihek:
»Uredi prispevek …« - slika 22

Slika 22

Spet lahko urejamo prispevek.
V primeru, da smo zapustili program pred objavo prispevka, se le-ta shrani v osnutke. Ob vnovični
prijavi na spletno stran delo nadaljujemo, tako da po registraciji na desni strani orodne vrstice
izberemo Write.
Odpre se pogovorno okno – slika 23, kjer poiščemo besedo »Osnutki«.
Kliknemo na osnutke in pojavi se naš prispevek, ki ga dopolnjujemo. Ko kliknemo nanj, se odpre v
prvotni obliki – slika 23 in spet ga lahko spreminjamo, dopolnjujemo, vse do objave.

Slika 23

10. OBJAVA PRISPEVKA

Slika 24

Ko smo s prispevkom zadovoljni, v orodni vrstici na desni strani kliknemo »Objavi« in prispevek je
objavljen.
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11. OBJAVA NA DRUŽABNEM OMREŽJU

Vrnemo se na objavljen prispevek in kliknemo na ikono za »Twiter« in »Facebook«, izberemo možnost
javno in prispevek bo viden na družabnih omrežjih. Bodimo prvi, ki všečkamo stran, zato kliknimo na
»Všeč mi je«.

Slika 25

12. ZAKLJUČEK

Program ponuja še več možnosti za urejanje in oblikovanje našega prispevka.

Maribor 2019
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