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1 Prijava v sistem 

Za prijavo v sistem potrebujete uporabniško ime in geslo, katera vam dodeli glavni administrator 

uredniškega sistema. Dostop do urejevalnika spletnih vsebin je na voljo na: 

https://www.slovenia.info/credo/login 

 

Ob kliku na zgornji link se vam odpre okno, kjer vpišete vaš e-naslov in geslo. 

E-naslov: ime.priimek@slovenia.info 

Geslo: «vaše geslo« 

 

Slika 1: Vstop v urejevalnik 

https://www.slovenia.info/credo/login
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2 Urejevalnik spletnih vsebin portala Slovenia.info – CMS 

(Content management system) - CREDO 

Po uspešni prijavi se odpre osnovna stran sistema, ki nudi podatke o zadnjih objavljenih vsebinah, ki 

jih je skrbnik urejal, ter povezave do ključnih opravil. Za stran STO so prisotni moduli:  

- Urejanje vsebin na poslovnih straneh  

- Vsebine (vsebinski gradniki, multimedia, obvestila) 

- Šifranti (predavatelji, uporabniki, značke) 

- Datoteke 

3 Dodajanje nove strani 

Kliknemo na desni gumb na miški na področju, pri katerem želimo dodati podstran. Kliknemo na 

ikono »Dodaj podstran«.  

 

V sredinskem polju se bodo prikazala polja za vnos nove vsebine, ki jih uredimo.  Navodila za vnos 

sledijo v nadaljevanju. 

Stran se bo pojavila v drevesni strukturi šele po kliku na gumb Objavi oz. Shrani. 

 

 

 

 

 

 Urejanje strani – osnovni podatki 
 

Za urejanje strani lahko poiščemo želeno stran v drevesni strukturi v Credu in kliknemo na ime oz. 

ikono. 
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Naslov 

Vsaki novi vsebini najprej določimo Naslov strani in Naslov v navigaciji. Načeloma gre za isti naslov, 

razen v primerih, ko je ta naslov zelo dolg. V tem primeru lahko za Naslov v navigaciji vnesemo le 

skrajšan naslov, ki se uporablja le v navigaciji oz. menijih (spustni ipd.). 

Ob vnosu naslova strani v polje Naslov strani se avtomatsko ustvari tudi Naslov v navigaciji in Prijazen 

URL. 

 

Prijazen URL 

To je naslov, ki se bo prikazoval v URL vrstici brskalnika. Če ga želimo popraviti, ga vnesemo v pregledni 

obliki, obvezno brez šumnikov ter s pomišljaji med besedami.  

 

Na voljo je tudi vnosno polje kjer vpišemo Povzetek strani. Ta vnos se lahko prikaže v seznamih na 

določenih straneh. 

  

 

V naslednjih 2 poljih lahko strani dodelimo Naslovno sliko strani in Malo sliko. 

 V polje Naslovna slika strani vnesemo sliko, ki bo prikazana čez celotno širino strani. 

 

Primer: 
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Šablona (struktura strani) 

Iz spustnega menija imamo možnost izbrati ustrezno šablono glede na tip vsebine, ki jo želimo vnesti. 

Privzeta izbira je šablona enega stolpca: 

 

 

Nastavitve vidnosti – »Stran naj se prikazuje v« in »Veljavnost« 

Za vsako stran lahko v sklopu »Stran naj se prikazuje v« izberemo, kje bo vidna. Posamezna vsebina je 

lahko preko označitve s kljukico vidna v: 

- meniju: možnost prikaza v glavni navigaciji na vrhu strani  

- rezultatih iskanja: izberemo, če želimo, da se stran pojavi v rezultatih iskanja po strani 

(privzeto). Izbira se upošteva v datoteki sitemap.xml, kar je pomembno za SEO, zato izbiro 

priporočamo za vse strani, ki jih želimo imeti vidne v iskalnikih, kot so Google. 

- drobtinicah: izbira pomeni, da se stran pokaže v tekstovnih orientacijskih povezavah na vrhu 

posamezne podstrani. Primer: 

 

 

Možne izbire v sklopu Veljavnost: 

- Neomejena: izbira pomeni, da stran nima datumske omejitve prikaza 

- Omejena: izbira pomeni, da se stran, čeprav je objavljena, začne prikazovati šele ob izbranem 

datumu OD in skrije ob izbranem datumu DO. Lahko je izbrana le ena možnost (od, do) ali obe 

hkrati.  
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Shranjevanje in objavljanje 

Ko odpremo posamezno vsebinsko stran, lahko po izvedenih spremembah s klikom na opcije desno 

zgoraj izberemo naslednje možnosti: 

- Shrani: vsebina se bo shranila v Credu, vendar ne bo vidna na strani za uporabnike 

- Shrani in objavi: vsebine se shrani v Credu in posodobi tudi na spletni strani 

- Prekliči urejanje strani: zapustimo urejanje brez shranjevanja 

- Predogled strani: možnost ogleda neshranjenih sprememb na spletni strani 

 

 

V koliko želimo vsebino za novo stran skopirati iz drugega jezika, lahko izberemo možnost s klikom na 

povezavo Kopiraj vsebino iz drugega jezika desno zgoraj. 

Privzeto je vsaka stran omogočena za trenutno izbrani zavihek jezika. Če želimo vsebino skriti za 

izbrano jezikovno verzijo, moramo odkljukati opcijo Jezik omogočen na desni strani. 

 

Izbira Objavi verzijo po shranjevanju objavi spremembo za izbrano urejanje jezika. Če torej 

spremenimo slovensko in angleško verzijo, shraniti pa želimo le slovensko, moramo označiti to opcijo 

le pri slovenski verziji. 

 

V sklopu Verzije vidimo 

- Urejate verzijo: trenutna verzijo urejane strani. Če je verzij več kot 1, imamo možnost izbrati 

tudi starejše verzije iz Zgodovine dokumenta, ki se nahaja nižje na strani. 

- Objavljena verzija: če je številka objavljene verzije večja od urejane, pomeni, da obstaja verzija 

strani, ki še ni bila objavljena. V tem primeru se opozorilo izpiše tudi v okvirju na vrhu urejane 

strani. 

- Status: možni statusi so osnutek (če je stran nova ali le shranjena) in objavljeno (če je zadnja 

verzija strani objavljena) 

Sklop Meta podatki strani 
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Pod pasom za vnos vsebin, v sklopu SEO, se nahaja polje pas za vnos meta podatkov. 

Prvi 2 polji v tem sklopu sta pomembni z vidika iskalnikov saj lahko tukaj vpišemo ključne besede (3-5) 

in meta opis (dolžine cca. 155 znakov ).  Ključne besede v iskalniku Google niso več relevantne, zato 

priporočamo le izpolnitev meta opisa. 

Primer: 

 

Dodatni podatki dokumenta 

V tem sklopu urejanja vsebin vnesemo besedilo nad naslovom, besedilo ter izbirno video, ki se pojavi 

na glavnem benerju na vrhu te strani.  

 

Po potrebi lahko izberemo tudi stilske Classe na body-u. 

 

Besedilo nad naslovom: 

 

V to polje vnesemo besedilo katero želimo da se pojavi nad glavnim naslovom. Slika spodaj prikazuje 

prikaz podnaslova na strani/banner-ju: 
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Sam tekst znotraj polje je lahko znotraj span elementa (<span> { napišemo podnaslov } </span>) ali pa 

brez. Če je brez je podnaslov bele barve. Polje je tudi case-sensitive, kar pomeni da če vmes velike/male 

črke, se potem tudi prikazujejo kot velike/male črke 

 

Besedilo na banner-ju: 

 

Izbira video posnetka ki se prikaže na bannerju strani: 

 

V vnosno polje Youtube video ID, vpišemo ID youtube videoposnetka. Primer kje najdemo video id iz 
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Youtube video povezave(id je vse kar je za znakom =, označeno z rdečo):  

 

Če obkljukamo Prikaži ikono za zvok, se na bannerju prikaže tudi ikona s katero lahko uporabnik vklopi 

zvok videoposnetka, privzeto je zvok izklopljen. Slika se pojavi v spodnjem desnem kotu banner-ja, slika 

ikone: 

 

 

Če se za banner izbere video, je potrebno tudi naložiti sliko za banner. Ta slika se bo prikazala na 

mobilnih napravah ter na računalnkih preden se naloži video. 

 

Primer izbire slike za banner: 

 

Prikaz bannerja z videoposnetkom na mobinih napravah, prikazana je slika ki je izbrana pod vnosnim 

poljem Naslovna slika strani(glej sliko zgoraj): 
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Klik na gumb Oglejte si video, odpre le tega čez celo stran. 

 

Odštevalnik na banner-ju  

 

Izberite datum in uro izteka odštevalnika, ki se prikazuje na naslovnem bannerju.  

 

Skrij drobtinice 

V sklopu dodatni podatki dokumenta se nahaja tudi možnost, da na strani, ki jo trenutno urejamo, 

skrijemo prikaz drobtinic, torej povezav, kot je primer spodaj: 

 

Sklop Zgodovina strani 

V pasu Zgodovina strani na dnu strani imamo pregled vseh dosedanjih sprememb na tej strani. Privzeto 

je prikazanih zadnjih 20 sprememb. 

Vsako shranjeno spremembo strani si lahko ogledamo in jo ponovno objavimo. 

 

Ob izbiri možnost Urejanje se odpre izbrana starejša verzija strani, kjer se na vrhu izpiše opombe o tej 

verziji strani. S klikom na Shrani in objavi starejšo verzijo lahko objavimo kot najnovejšo in jo naredimo 

vidno na spletnem mestu. 
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Vnos nove vsebine  
 

Ko je nova stran ustvarjena, na desni strani v sklopu »Struktura strani« dodajamo vrstice (prva je 

običajno že nastavljena). To storimo tako, da kliknemo na gumb Dodaj novo vrstico. Odpre se polje 

Dodajanje nove vrstice:  

 

Pod Število stolpcev izberemo, koliko stolpcev želimo imeti v eni vrstici. V okencu Ozadje lahko 

izberemo obliko ozadja (barva, paralaksa…) Pri barvnih oz. sivih ozadjih ter paralaksi običajno 

odkljukamo kvadratek spodaj v delu Celotna širina vrstice? Če izberemo paralakso in želimo, da se 

zadaj prikazuje neka fotografija, moramo v delu Slika v ozadju dodati še željeno fotografijo dimenzije 

2000x1000.  

Ko imamo določeno vrstico, kliknemo zeleni gumb Dodaj.  

Na levi stani lahko izberemo, kateri element želimo dodati v posamezni vrstici: Vsebino, Gradnik ali 

HTML.  

 

- Vsebina je namenjena običajnemu vnosu besedila, fotografij, tabel… 

- Gradnike urejamo v Modulih na vrhu strani, pri postavljanju dotične strani pa nastavimo tiste 

opcije, za katere želimo, da se prikazujejo.  
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Če želimo še dodatno urediti posamezen stolpec znotraj vrstice, kliknemo na ikono za nastavitve 

znotraj stolpca:  

 

Odpre se polje Urejanje stolpca, kjer lahko vnesemo ime stolpca v okence Naziv celice, naknadno 

nastavimo Širino celice…  

 

Po ustreznih nastavitvah kliknemo gumb Shrani.  

Kopiranje  

4 Urejanje strani  

Urejanje strani s pomočjo vizualnega sestavljalnika (visual composer) 
Zaradi sodobnega oblikovanja spletnih strani so se morali prilagoditi tudi urejevalniki vsebine. 

Tako je običajno vsebina razdeljena po horizontalnih pasovih z drugačnim ozadjem ali drugo obliko, 

znotraj posameznega pasu pa lahko vključimo več stolpcev. 
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Ko ustvarimo stran je zaradi lažjega  urejanja priporočljivo pravilno poimenovati posamezne vrstice in 

stolpce: 

 

 

Celice dodajamo s klikom na + na desni strani posameznega pasu.  

 

Vrstici (ki lahko vsebuje več celic) lahko spremenimo oblikovne lastnosti s klikom na ikono zobnika. 

Izberemo lahko sledeča ozadja: 

 

 

Pas lahko odstranimo s klikom na x. 
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Vrstni red pasov lahko spremenimo, če primemo celotni pas (desni rob pasu, kjer je črtkano) in ga 

prestavimo nižje/višje. 

Posamezne celice je možno prestavljati po strukturi na način drag&drop. 

 

Kopiranje / lepljenje vrstice 

S klikom na  (kopiraj vrstcio) lahko kopiramo celotno vrstico. Po kliku se nam vrstica shrani v 

odložišče, nato izberemo gumb . Odpre se nam pojavno okno, kamor 

prilepimo celotno vrstvio (Ctrl + v) in izberemo »Prilepi vrstico«.  

 

Kopirana nova vrstica se bo pojavila na dnu strukture, s pomočjo funkcije drag/drop   jo lahko 

poljubno prestavimo na ustrezno mesto znotraj strukture.  

 

Prav tako lahko kopiramo/prilepimo poljubne stolpce znotraj posamezne vrstice v drugo vrstico. Za 

kopiranje stolpca izberemo gumb  (kopiraj 

stolpec). Kopija stolpca se shrani v odložišče, v poljubni vrstici izberemo gumb 

 (prilepi stolpec). Odpre se nam pojavno 

okno, kamor prilepimo celotni stolpec (Ctrl + v) in izberemo »Prilepi stolpec«.  
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Vsebina – »struktura strani« 
Vsebino lahko urejamo tako, da spreminjamo tekst neposredno v vnosnem polju ali pa s pomočjo 

gumbov za oblikovanje: 

- urejanje sloga pisave (krepko, poševno, podčrtano, prečrtano), 

- urejanje stilov besedila, povezav, 

- kopiranje, rezanje ali lepljenje blokov besedila, 

- nastavitev seznamov (alinej) oz. številčnih seznamov 

- dodajanje zaznamkov, 

- dodajanje posebej definiranih koščkov vsebine (chunks), 

- vstavljanje povezav, slik, dokumentov, tabel, 

- urejanje besedila s pomočjo HTML ukazov. 

 

 

S stilskega in uporabniškega vidika priporočamo, da se ne uporablja izključno velikih črk, temveč 

pišemo v obliki stavkov (začetnice z veliko, ostale črke z malo), da ne podčrtujemo besedila z 

namenom, da bi ga poudarili (uporabniki utegnejo podčrtano besedilo zamenjati za povezavo) ter da 

ne pretiravamo z odebeljenim besedilom (odebeljenih naj bo največ 10 % besed). Več o napotkih za 

urejanje vsebin si preberite pod točko 8. 
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Ko dodajamo vsebino, jo razdelimo v odstavke, tako da za vsebino pritisnemo tipko Enter. Vsebina 

mora biti v svojem odstavku, da ji lahko kot celoti dodelimo katerikoli stil (od naslova, alinej do vseh 

dodatnih stilov, razen osnovnih stilov za urejanje besedila). 

Bolj natančno lahko določene dele vsebine urejamo tako, da pri označevanju besedila držimo tipko 

Shift in pritiskamo smerni tipki levo/desno za označevanje besedila. V novo vrstico (če ne želimo 

narediti novega odstavka) lahko dodajamo vsebino tako, da pritisnemo tipki Shift + Enter.  

 

Vsebinske sklope med seboj lahko ločimo z jasnimi naslovi. Kot glavni naslov (Naslov 1) se šteje že 

naslov strani, zato za podnaslove znotraj te vsebine uporabimo Naslov 2, ki ga izberemo iz 

»dropdown« menija Oblika.  Za podpodnaslove pa uporabimo Naslov 3 ali Naslov 4. 

 

 

Vnos ikone za pdf, zip, doc, excel 
Pri tekstovnih povezavah v vsebini imamo možnost dodati ikono pred povezavo. S tem uporabnik ve, 

da se bo ob kliku na povezavo odprl ali shranil dokument v tej obliki (pdf, zip, doc, xml). 

To uredimo tako, da kliknemo v Credo oknu za vsebino na povezavo (ni potrebno označevati),  spodaj 

v sivem robu se pojavi zapis p >> a: 

 

 

Nato pa izberemo v meniju Slog ustrezno možnost: 
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Vnos slike 

Sliko vnesemo s klikom na ikono »Vstavi/uredi sliko«.  

 

 

 

Odpre se nam vnosno okno, kjer izpolnimo sledeča polja:   

S klikom na desno ikono (prebrskaj na strežniku) izberemo sliko, ki jo želimo vnesti. Če slike še ni na 

strežniku jo s klikom na ikono  (levo zgoraj) na strežnik prenesemo iz svojega računalnika. Pred 

prenosom je nujno sliko ustrezno poimenovati, fotografije pa naložiti v ustrezne mape na strežniku, 

da si olajšamo kasnejše iskanje (npr. fotografije za novice TTA shranimo v to mapo, dokumente iz 

Raziskav v to mapo). V kolikor želite ustvariti svojo mapo pritisnete na gumb  
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Opis slike - vnesemo smiselno ime fotografije (npr. ime produkta). To ime je pomembno z vidika 

iskalnikov. 

Dimenzije -  velikost fotografije prilagodimo zahtevam na strani, vendar je pomembno, da ohranimo 

razmerje. Priporočena velikost naslovnih fotografij je 2000x1000, preostalih slik na strani pa 

1200x650px.  

 

 

Vnos internih in zunanjih povezav v besedilu 

 
Vnos interne povezave 

Interna povezava je povezava znotraj našega portala Slovenia.info, zunanje povezave pa so vse druge 

povezave (drugi portali in spletne strani). 

OPOMBA: Za dodajanje povezav med različnimi jeziki (slo->ang, ang->de .) lahko uporabimo 

samo možnost B (dodajanje povezave preko gradnika). 

4.1.1 Opcija A – Vnos  povezave znotraj istega jezika 

Povezavo vstavimo tako, da se najprej na ustrezno mesto postavimo z miško ali označimo besedilo, ki 

ga želimo opremiti z aktivno povezavo. 

Za vnos povezave kliknemo ikono . 

V oknu, ki se odpre, izberemo ustrezno stran iz strukture v polju Cilj 
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Če smo pred tem izbrali tekst, se v Prikazno besedilo (Display text) vpiše označen tekst, sicer lahko 

vpišemo poljubnega. 

 

 

 

V polje Naslov vnesemo tekst, ki se pojavi kot meta oznaka in služi SEO optimizaciji ciljne strani. 

V izbirniku Cilj izberemo, ali se ob kliku na povezavo uporabniku odpre novo okno. 
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Če želimo, da je link oblikovan, moramo dodati še pravi stil. To naredimo tako, da kliknemo na link in 

v orodni vrstici izberemo stil »Slog« - »Gumb«. 

 

 

 

4.1.2 Opcija B - Vnos interne povezave med različnimi jeziki 

Za vnos povezave na  spletno stran slovenia.info se najprej z miško postavite tam kjer želite imeti 

povezavo in nato kliknemo na ikono Vstavi  povezavo:  

 

Spodnji primer je uporabljen v primeru, da želimo iz nemške novice povezati  nek članek ali stran v 

angleškem jeziku. 

 

 

V pop-up oknu uredimo sledeče možnosti: 

- Na stran: izberemo stran iz seznama, 

kamor želimo ustvariti povezavo 

- Odpri v novem oknu: izberemo, če 

želimo, da se po kliku stran odpre v 

novem oknu 
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- Naziv povezave: vpišemo tekst, ki bo 

služil kot besedilo povezave 

- Jezik: pustimo privzeto (če želimo 

ostati na isti jezikovni različici) ali 

izberemo ustrezno jezikovno različico 

strnai 

- Predloga: brez predloge je povezava 

samo kot tekst, predloga linkButton pa 

ustvari gumb. 

 

 

 

 

Tako vstavljena povezava se prikaže na strani na spodnji način:  

 

V kolikor polje Css class na povezavi pustimo prazno, se ustvari tekstovna povezava. 

 

 

4.1.3 Opcija C – vnos interne povezave  

Za vnos povezave na spletno stran sloveina.info se najprej z miško postavite tja, kjer želite imeti 

povezavo in nato kliknemo na ikono »vstavi interno povezavo« .  

Odpre se nam polje za vnos/urejanje povezave. Urejamo lahko »prikazano besedilo«, ki se pojavi na 

strani in vsebuje povezavo do željenega cilja.  

V polje »poišči interno povezavo po imenu strani«, vnesemo »ključno besedo« in sistem avtomatsko 

ponudbi obstoječe strani, ki vsebujejo »ključno besedo«. Izberemo željeno stran in s klikom na gumb 

»V redu« vstavimo povezavo.  
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4.1.4 Vnos drugih povezav ali zunanje povezave 

V kolikor gre za zunanjo povezavo, ki kaže na eno izmed strani, ki niso v drevesni strukturi, označimo 

besedilo ter uporabimo ikono »Vstavi/uredi povezavo«.  

 

 

V okno »Vstavi povezavo« skopiramo url strani n kliknemo »V redu«. 

 

 

Če vnesemo zunanjo povezavo, vpišemo ali prilepimo celotno povezavo s http (npr. 

http://www.google.com) ter po želji izberemo (Cilj: Novo okno), da naj se povezava odpre v novem 

oknu. 
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Povezavo odstranimo tako, da kliknemo na besedilo, čez katerega je narejena povezava in kliknemo 

ikono »Odstrani povezavo« . 

Za dokumente po želji nastavimo, da se odpirajo v novem oknu (v polju Cilj), drugače bo obiskovalec s 

klikom na povezavo zapustil našo stran! 

 

4.1.5 Linkanje na TTA novico, ki je ni več na seznamu  

 

Včasih se zgodi situacija, da želimo v tekstu linkati na TTA novico, ki je ni več na seznamu (ker je že 

toliko časa nazaj), npr na to novico: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/13125-

rogliceva-ekipa-jumbo-visma-odkriva-slovenijo-kot-odlicno-destinacijo-za-sportne-priprave 

 

- Označimo besedilo, ki naj bo polinkano 
- Kliknemo na ikono za linkanje  
- Nato vnesemo sledečo kodo in v rumeno označen del prilepimo zadnji del url novice:  

 

» 

{{pathId(47,{slug:'13125-rogliceva-ekipa-jumbo-visma-odkriva-slovenijo-kot-odlicno-destinacijo-za-

sportne-priprave'})}} 

» 

 

 

- Kliknemo na gumb »V redu« in shranimo.  
- Če želimo, da je označeno besedilo vidno kot gumb, označimo besedilo, kliknemo na        

»Slog« - »Gumb«. 
 

4.1.6 Linkanje na Sporočilo za javnost, ki je ni več na seznamu  

Včasih se zgodi situacija, da želimo v tekstu linkati na sporočilo za javnost, ki je ni več na seznamu 

(ker je že toliko časa nazaj), npr na to sporočilo za javnost: https://www.slovenia.info/en/press-

centre/press-releases/10125-slovenian-sporting-success-explained (link iz slo strani 

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/spoznajte-domovino-kosarkarja-luke-doncica)  

https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/13125-rogliceva-ekipa-jumbo-visma-odkriva-slovenijo-kot-odlicno-destinacijo-za-sportne-priprave
https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/13125-rogliceva-ekipa-jumbo-visma-odkriva-slovenijo-kot-odlicno-destinacijo-za-sportne-priprave
https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-releases/10125-slovenian-sporting-success-explained
https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-releases/10125-slovenian-sporting-success-explained
https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/spoznajte-domovino-kosarkarja-luke-doncica
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- Označimo besedilo, ki naj bo polinkano 
- Kliknemo na ikono za linkanje  
- Nato vnesemo sledečo kodo in v rumeno označen del prilepimo zadnji del url sporočila za 

javnost:  
» 

{{pathSafe('en_49',{slug:'10125-slovenian-sporting-success-explained'})}} 

» 

 

Kliknemo na gumb »V redu« in shranimo. Če želimo, da je označeno besedilo vidno kot gumb, 

označimo besedilo, kliknemo na »Slog« - »Gumb«. 

 

 

Vnos videoposnetka v naslovnico strani 
 

V naslovnico dotične pristajalne strani lahko umestimo video. Kljub temu moramo izbrati nosilno 

fotografijo, lahko pa dodamo tudi video. 

Video je potrebno prej naložiti na YouTube kanal, da pridobimo njegov url naslov. Za vnos v Credo 

potrebujemo zadnji del url-ja, primer: https://www.youtube.com/watch?v=f6hbI6u8rms ki ga 

vnesemo v Credo in sicer: 

- V Credu se pomaknemo na področje in v polje »Youtube 

video ID« prilepimo označen del URL-ja 

- Obenem označimo ikono za zvok v kolikor želimo uporabnikom omogočiti zvočno predvajanje 

videoposnetka  
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Vnos odštevalnika v naslovnico strani 
 

V naslovnico dotične pristajalne strani lahko umestimo odštevalnik. 

 

V Credu se pomaknemo na področje  in v polje »Odštevalnik na 

bannerju« s pomočjo ikone za koledar vnesemo datum in  uro dogodka.  

 

Odštevalnik bo izračunal število dni, ur, minut in sekund do pričetka dogodka/lansiranja… 

 

Gradniki 

4.1.7 Navigacija 

Je gradnik, s katerim vključimo zanimive že obstoječe vsebine z našega portala. To so lahko sorodne 

strani in z našo tematiko povezane vsebine ali splošne informacije. 

 

Primer navigacije: 
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Za dodajanje navigacije na stran, začnemo z 

klikom dodaj novo vrstico in pritisnemo dodaj. 

Odpre se nam prazen segment na katerega 

dodamo   element 

Navigacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpre se nam gradnik za urejanje navigacije. V zavihku predloga izberemo relatedPages.  
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Za izbor navigacijskih strani pa se pomaknemo na polje Na stran, kjer v meniju izberemo želene 

povezave. 

 

 

4.1.8 Top povezave 

Gradnik top povezave se uporablja kot gradnik za navigacijo, vendar, se pri tem gradniku lahko 

uporabijo povezave na zunanje strani.  

Primer gradnika: 
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Za dodajanje novih top povezav se pomaknemo pod zavihek vsebine in izberemo zavihek Top 

povezave . Za dodajanje nove povezave izberemo gumb Dodaj. 

 

 

 

Naziv: Tu izberemo naslov naše povezave (se 

prikazuje le v meniju za izbor povezav) 

Zunanja povezava (SLO): Določimo pot 

povezave kamor naj bi navigacija vodila. 

Zunanja povezava (ANG): Določimo pot 

povezave kamor naj bi navigacija vodila za ne 

slovenske strani.  

Slika: Izberemo sliko, katero želimo, da je 

prikazana na strani 

Naziv: Tu izberemo naslov naše povezave 

Kratek opis: Zapišemo kratek opis strani, 

kamor vodi naša povezava 
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Dodajanje gradnika na stran 

Za dodajanje navigacije na stran, začnemo z 

klikom dodaj novo vrstico in pritisnemo dodaj. 

Odpre se nam prazen segment na katerega 

dodamo   element Top 

povezave. 
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Pod zavihek Zapis iz seznama izberemo vnaprej narejene povezave. V okencu predloga pa izberemo 

seznam in shranimo.  

 

4.1.9 Prikaz posamezne publikacije na spletni strani 

Primer prikaza publikacije: 

 

Na straneh Destinacij so publikacije že vnesene kot gradnik strani. Če želimo dodati publikacije na 

novo stran, moramo dodati nov element, kjer najprej izberemo gradnik, kot je razvidno spodaj: 
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Nato v oknu gradnika izberemo v polju Zapis ustrezno publikacijo. Vrstni red izvajanja in Preveri 

datum veljavnosti pustimo privzeto ter izberemo predlogo, ki je na voljo. 

  

4.1.10 Prikaz izpostavljenih člankov v reviji Tur!zem 

Na strani Revija Tur!zem se običajno izpostavi štiri ključne članke. To se lahko stori z vključitvijo 

gradnika Top povezave.  

Pri vnosu povezave se namesto linka na spletno stran vnese povezavo do dokumenta (PDF), 

naloženega v določeni mapi na strežniku. Do povezave pridemo tako, da najprej v modulu Datoteke 

 izberemo mapo, v kateri je dokument naložen, z desno tipko na miški kliknemo na 

željen dokument, da se nam odprejo podatki dokumenta, nato kliknemo Prikaži povezavo. 
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S pomočjo tipkovnice povezavo skopiramo (ctrl+a ter ctrl+c) v polje za zunanjo povezavo v gradniku 

Top povezave.  

 

4.1.11 Kontaktna stran 

Dodajanje spodnjih kontaktnih informacij na stran je možno z dodajanjem nove vrstice. Pri izboru 

nove vrstice se izbere celotna širina vrstice in pa barva ozadja ( v našem primeru siva). 

Na stran se potem doda še vsebina, ki bo prikazana pod kontaktnimi informacijami. 

 

4.1.12 Vključitev pasu za e-novice na spletno stran 

Na poljubno spletno stran lahko vključimo gradnik Prijavljeni na E-novice. Pri novem elementu 

izberemu sledeče:  

 

V nastavitvah gradnika nato izberemo sledeče možnosti: 

 

 

Pri Področje lahko izberemo eno od 3 možnosti: 

- TTA enovice (slo) 
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- News (ang) 

- Stories enovice (ang) 

 

Po shranitvi oz. objavi strani se pas prikaže na strani v sledeči obliki: 

 

 

 

4.1.13 Paralaksa 

 

Primer paralakse: 

 

Pod zapisom struktura strani se nahajajo posamezni elementi vsake strani. S klikom na Dodaj novo 

vrstico  se nam pojavi okno za urejanje nove vrstice. Za dodajanje paralakse 

v oknu ozadje izberemo paralaksa ( več izbir). 
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Pri izbiri paralakse je potrebno odkljukati tudi izbiro Celotna širina vrstice. Potrdimo z gumbom 

Shrani. 

V kolikor želimo, da je ozadje naše paralakse poljubna slika, je pod poljem »Ozadje« navedeno 

»Paralaxa« ter v polju »Slika v ozadju« določena fotografija, ki smo jo predhodno shranili na 

računalnik. S pritiskom na to polje se nam odpre strežnik, kjer so naložene slike. Tu izberemo želeno 

sliko in jo s klikom potrdimo (dimenzija slike paralakse mora biti 2000x1000px). 

 

4.1.14 Dodajanje Videoposnetkov v vsebino  

 

Za dodajanje videoposnetka na stran, najprej dodamo novo vrstico. 

 Odpre se nam prazen segment na katerega dodamo  element Vsebina.  

 

Odpre se nam prazen element Vsebina, v katerega dodamo gumb, ki vodi na točno določen posnetek 

na Youtube. URL povezavo označimo z slogom Gumb.  
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Zatem pritisnemo na gumb uredi stolpec. 

 

V pop-up oknu uredimo sledeče možnosti: 

- Naziv vrstice: poljubno poimenujemo celico, ki jo urejamo 

- Širina celice: izberemo celotna širina 

- Slika v ozadju: iz strežnika izberemo sliko, za katero želimo, da je prikazana kot prva slika 

videoposnetka. 

- Class: Za prikaz videoposnetka mora biti Class vedno označen z videoLink 

Vse shranimo in s predogledom preverimo če smo zadovoljni z izgledom na strani. 
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4.1.15 Partnerji 

Primer prikaza partnerjev: 

 

Prikaz partnerjev na posamezni strani:
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Iz kategorije: Za prikaz določenega segmenta 

partnerjev se izbere kategorija v katero so 

umeščene vse slike partnerjev. 

Predloga: Za prikaz partnerjev se izbere 

predloga partnersGrid 

 

4.1.16 Poslovni dogodki 

Na želeno stran na poslovnih straneh lahko tudi dodajate gradnik s prikazom poslovnih dogodkov 

(podobo kot za webinarje): 

Primer izpisa na strani:   
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Način objave: izbere se gradnik Poslovni dogodki – seznam, izberete kategorijo (tip dogodka) ter 

spodaj označite

 

 

V primeru da želite prikaz samo določenih poslovnih dogodkov, jim dodeliti ustrezen tag oziroma 

značko (polje »Značka«) pri urejanju Poslovnega dogodka, in nato v gradniku isto značko vnesete 

v  polje »Vsebuje značke«. 

 

V Credo portala smo pri urejanju poslovnega dogodka dodali možnost vnosa novega tipa dogodka 

»virtualni dogodki«: 
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Prijava na poslovni dogodek izven portala 

V kolikor gre za tak dogodek (in ga ne povezujemo s prijavnico v portalu), se lahko na konec urejanja 

poslovnega dogodka vnese zunanji link za prijavo: 

 

Na portalu se bo pojavil gumb »Prijava« kot doslej, vodila pa bo na vnesen link. 

 

4.1.17 Predavatelji 

Na poslovne ali turistične strani je možno vključiti gradnik s prikazom predavateljev 

Primer: https://www.slovenia.info/sl/splosne-vsebine/predavatelji 

Možen prikaz je Slider ali prikaz predavatelja enega pod drugim: 

 

A) Prikaz Slider: 

https://www.slovenia.info/sl/splosne-vsebine/predavatelji
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B) Prikaz predavateljev enega pod drugim: 
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Urejanje: 

Najprej izpolnimo informacije o predavateljih v »Šifranti« - »Predavatelji«: 

 

Po uspešno izpolnenjih informacijah o predavatelji v Credu odpremo stran, na katero želimo umestiti 

gradnik s prikazom predavateljev, kliknemo na , izberemo 

 in vnesemo naslov in podnaslov (nagovor pred gradnikom). 

Nato kliknemo na  in izberemo Dodaj in 

kliknemo na s katerim na seznamu poiščemo 

»Predavatelji« - »Seznam po izboru«. 

a) Za prikaz Sliderja izberemo Template »manySlider«, v izbor pa začnemo vpisovati 

predavatelje, ki smo jih predhodno uredili. Po zaključku kliknemo na Potrdi.  

    

 

b) Za prikaz predavateljev enega pod drugim izberemo Template »manySlider«, v izbor tudi 

vpisujemo predavatelje, ki smo jih predhodno uredili. Po Zaključku kliknemo na Potrdi.  
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4.1.18 Podcast-i 

Za vnos novega Podcast-a v modulu vsebine izberemo »Podkasti« 

 

Odpre se nam seznam z obstoječimi Podcast-i. S klikom na gumb , lahko urejamo 

izbrani Podcast, s klikom na gumb , izbrišemo željeni Podcast. Za dodajanje novega 

Podcast-a izberemo gumb . Odpre se nam okno za dodajanje novega Podcast-a. 

Vnesemo naziv in HTTP kodo podcast-a (koda iz buzzsprout-player). Po končanem urejanju izberemo 

gumb »Shrani«.  
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Podcast objavimo na poljubni strani s pomočjo gradnika. Izberemo , 

odpre se nam okono za dodajanje elemnta in iz seznama izberemo »Podkasti«.  

 

V gradniku nato izberemo še željeni Podcast, ki smo ga predtem vnesli v modul »Vsebina« - 

»Podkasti«.  

 

5 Webinarji 

Vnos webinarjev 
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Prvi korak za predstavitev webinarjev na spletnih straneh, je vnos webinarjev v Credo portala 

Slovenia.info. Vnesemo jih v v Credu v okviru navigacije »Vsebine« - » Obvestila« - »Webinarji«. 

Odpre se nam okno, kjer uredimo informacije o Webinarju, primer: 

 

 

- Vnesemo datum in uro začetka ter datum in uro zaključka webniarja. Do pričetka webinarja 

bo na portalu omogočen gumb za prijavo na webinar, po tem datumu gumba ne bo. 

- Vnesemo kategorijo, morebitne značke (to ni obvezno) 

- Slika: je pomembna za prikaz fotografije v gradniku webinarja. Fotografija, ki naj bo 

objavljena na strani predstavitve webinarja, se vnese v tekst, ne v to polje.  

Fotografija, ki se vnese v tekst – v urejevalnik besedila, naj bo široka 1200 px in optimizirana 

za objavo na spletu. Po vnosu fotografije v besedilo, ji določimo ustrezno obliko: kliknemo na 

sliko, nato v urejevalniku označimo »Slog«  - in izberemo »Večja slika«. V nasprotnem 

primeru se bo prikazovala manjša fotografija v širini teksta.  
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- Webinar se lahko objavi bodisi v slovenskem, bodisi v angleškem jeziku ali v obeh jezikih 

 

- V nadaljevanju obrazca (večjezične vsebine) izpolnimo še podatke o predavateljih, vnesemo 

URL link za prijavo preko katerega bodo obiskovalci portala lahko dostopali do prijave do 

Webinarja, po koncu webinarja pa vnesemo url link za ogled posnetka webinarja:  

 
Spremebe potrdimo s klikom na gumb Shrani. 

 

Vključitev gradnika s prikazom webinarjev na spletno stran 
 

Na poljubno stran lahko vključimo tudi gradnik s prikazom različnih webinarjev,  

Primer prikaza: 
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V gradniku se bodo prikazali prihajajoči in pretekli webinarji. Pod gradnikom je samodejno naveden 

gumb s povezavo na seznam vseh webinarjev (https://www.slovenia.info/en/business/travel-

trade/webinars-list?locale=en&type=archived&page=1)  

 

Način umestitve gradnika s prikazom webinarjev na pristajanlno stran: 

- Dodamo novo vrstico  in kliknemo na Dodaj: 

 

- Dodamo še en stolpec s klikom na +:  ter ponovo kliknemo na 

Dodaj.  

 

Uredili bomo oba stolpca ločeno. Prvi bo za ureditev vsebine (uvodnega nagovora: naslov 

(Heading 3 ) + en stavek pred gradnikom  za prikaz webinarjev. V kolikor smo pravilno postavili 

stolpce, bo izgledalo približno tako: 

  

Urejanje: 

https://www.slovenia.info/en/business/travel-trade/webinars-list?locale=en&type=archived&page=1
https://www.slovenia.info/en/business/travel-trade/webinars-list?locale=en&type=archived&page=1
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- Postavimo se v prvi stolpec, kliknemo na Dodaj vsebino ter v  urejevalniku uredimo uvodni 

nagovor pred gradnikom za prikaz webinarjev 

 
- Nato se postavimo v drugi stolpec in kliknemo Dodaj Gradnik 

 
Odpre se nam dodatno okno, v katerem izberemo Modul – Webinarji in Gradnik – Seznam 

prihajajočih/preteklih, nato potrdimo s klikom na gumb »Dodaj«. 

 
 

Odpre se nam širše okno, v katerem izpolnimo Predlogo, in Stran na način kot označeno z 

rdečo barvo v naslednjem zajemu slike. Imamo možnost vplivati kateri webinarji naj se 

prikazujejo. V kolikor vsem webinarjem dodelili različne značke, tukaj označimo ustrezno 

značko, ki je bila dodeljena webinarju. Na ta način se bodo na strani prikazovali samo 

webinarji, ki imajo dodeljeno značko (npr.: gastronomy).  

 

 

 

Lahko pa označimo, da se nam prikazujejo webinarji iz določene kategorije webinarjev in sicer: 
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S klikom na gumb Potrdi shranimo nastavitve. 

 

6 Vnos Novic 

*Urejajo izključno predstavniki PR-ja 

Za vnos novih novic se z miško pomaknemo pod modul Vsebine in nato pritisnemo na Novice. 

 

 

S klikom na menijski zapis Novice se nam odpre pregled novic. 

 

 

Vsaka novica oz. dogodek ima svoj Id in Naziv. Novico lahko zbrišemo s klikom na ikono »Zbriši« ali pa 

jo uredimo s klikom na ikono »Uredi«. S klikom na gumb dodaj ustvarimo novo novico. Funkcija 

Izbriši ne sme biti uporabljena za novice, ki jih uporabnik ni urejal. 

 

 

Okno za vnos Novice 

Ko kliknemo ikono Dodaj  se nam odpre vnosno okno za vnos novice oz. dogodka, kjer 

izpolnimo sledeča polja:   
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Datum: vpišemo datum novice, ki je na spletni 

strani izpisan zraven naslova. 

Objavljeno: urejamo 

dostopnost/nedostopnost novice. 

Značke: možnost vnosa oznak za povezovanje 

sorodnih vsebin 

Naslovna slika: izberemo sliko, ki jo želimo 

prikazati na seznamu novic 

Večjezične vsebine: v zavihku izberemo jezik 

novice, oz. pustimo Slovensko 

Naziv: vpišemo naslov novice 

Povzetek: vpišemo kratek povzetek novice. 

Vsebina: vsebino novice urejamo na enak 

način kot vsebino strani. 

Priponka novice  (news attachement): 

izberemo datoteko, ki jo želimo vključiti med 

novice. 

Ključne besede: se uporablja pri internem 

iskanju 

Ko je novica nared za objavo, kliknemo na 

gumb Shrani. Za preklic vnosa kliknemo na 

gumb Prekliči. 
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Vnos in urejanje opisa novice 
Pred vnosom vsebine in povzetka strani izberemo željeni jezik vnosa novice. 

 

 

Ko dodajamo vsebino jo razdelimo v odstavke, tako da za vsebino pritisnemo tipko Enter. Vsebina 

mora biti v svojem odstavku, da ji lahko kot celoti dodelimo katerikoli stil (od naslova, alinej do vseh 

dodatnih stilov, razen osnovnih stilov za urejanje besedila). 

Vsebino lahko urejamo tako, da spreminjamo tekst neposredno v vnosnem polju ali pa s pomočjo 

gumbov za oblikovanje: urejanje sloga pisave (krepko, poševno, podčrtano, prečrtano), urejanje 

stilov besedila, povezav, kopiranje, rezanje ali lepljenje blokov besedila, nastavitev seznamov (alinej) 

oz. številčnih seznamov, dodajanje zaznamkov, dodajanje posebej definiranih koščkov vsebine 

(chunks), vstavljanje povezav, slik, dokumentov, tabel, urejanje besedila s pomočjo HTML ukazov. 

Ko se nahajate v urejevalniku besedil, vsebino napišite ali jo prekopirajte direktno iz Worda. 

 

 

Vsebinske sklope med seboj lahko ločimo z jasnimi naslovi. Kot glavni naslov se šteje že naslov 

novice, tako, da za podnaslove znotraj te vsebine uporabimo Naslov 2, ki ga izberemo iz »dropdown« 

menija Oblika.  Za podpodnaslove pa uporabimo Naslov 3 ali Naslov 4.

 

 

Zaključek in objava novice 
Če želimo, da je novica vidna na strani in objavljena, potem pred shranjevanjem obkljukamo okno 

Objavljeno (na vrhu strani). 
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Ko zaključimo z vnosom celotne vsebine pritisnemo na gumb Shrani. 

 

Vse objavljene novice so na voljo na: 

Nemški jezik: https://www.slovenia.info/de/nachrichten/{slug} 

Italijanski jezik: https://www.slovenia.info/it/notizie/{slug}   

{slug} – Je sestavljen iz ID-ja novice in pa njenega naslova.  

Primer povezave na novico: https://www.slovenia.info/de/nachrichten/8438-neuigkeiten-in-ljubljana  

Tu je vidno, da je ID novice 8438, naslov novice pa je Neuigkeiten in Ljubljana. Vsi presledki so ločeni 

z vezajem. 

 

7 Vnos dokumentov ( doc, excel, PDF) 

Če želimo v vsebino dodati povezavo na zunanji dokument, je potrebno tak dokument najprej naložiti 

na strežnik.  

Dokument vnesemo s klikom na ikono »Vstavi/uredi povezavo«.  

 

 

 

 

Odpre se nam vnosno okno, kjer izpolnimo sledeča polja:   

https://www.slovenia.info/de/nachrichten/%7bslug%7d
https://www.slovenia.info/it/notizie/%7bslug%7d
https://www.slovenia.info/de/nachrichten/8438-neuigkeiten-in-ljubljana
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Pot - s klikom na desno ikono izberemo dokument, ki ga želimo vnesti. Če slike še ni na strežniku jo s 

klikom na ikono  (levo zgoraj) na strežnik prenesemo iz svojega računalnika. Pred prenosom je 

smiselno sliko ustrezno poimenovati, prav tako je dobro fotografije razvrstiti v smiselne mape na 

strežniku, da si olajšamo kasnejše iskanje (npr. dokumente iz novic uvrstimo v mapo /dokumenti/), Za 

vaše potrebe imate ustvarjene mape po predstavništvih. Da si olajšate nadaljnje iskanje: pvt_italija, 

pvt_avstrija, pvt_nemcija. 

 

Ko je dokument naložen s nanj kliknemo in povezava do dokumenta je ustvarjena.  

Modul datoteke 
 

Na podstrani Datoteke lahko  pregledujemo na strežnik naložene dokumente. 

Za lažje pregledovanje lahko uporabimo tudi način pogleda kot seznam: 

 

Datoteke in mape lahko razvrstimo po različnih kriterijih s pomočjo uporabe ikone ali klika na Ime 

stolpca v prvi vrstici tabele (npr. Datum): 

 

 

Pred nalaganjem je potrebno izbrati ustrezno mapo zaradi dolgoročne urejenosti datotek. V kolikor 

ustrezna mapa ne obstaja, priporočamo kreiranje nove mape preko ikone »Nova mapa«: 

 

Po kliku na ikono vpišemo ime mape in nato Potrdi. Ime mape lahko naknadno spremenimo preko 

ikone Preimenuj . 

Za dodajanje slik izberemo ustrezno mapo in klinemo ikono Naloži: 
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Datoteke nato spustimo v okno brskalnika in počakamo, da se naloži. 

 

Z desnim klikom na datoteko dostopamo do dodatnih možnosti za urejanje. Za sliko so na voljo tudi 

možnosti uredi sliko, velikost slike ipd.: 

 

Po kliku na (Povečaj (pomanjšaj) sliko) lahko sliko npr. obrežemo ali pomanjšamo na ustrezno 

dimenzijo. Po kliku na gumb se odpre novo okno, kjer lahko urejamo sliko.  

 

Na voljo imamo različne možnosti urejanja slike (Velikost, obrezovanje in rotiranje slike).  
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Nastavljamo lahko širino in višino slike, če želimo, da se širina in višina slike spreminjata v razmerju 

izberemo gumb  (razmerje slike). V kolikor želimo sliko vrniti v originalno stanje 

(nevtralizirati vse spremembe) izberemo gumb  (reset).  

 

Sliko preprosto obrežemo, s pomočjo funkcije drag&drop, na poljubno velikost. Pravtako lahko s 

pomočjo premikanja izbrane velikosti, izberemo točno dolčen del slike, ki ga želimo izrezati.  

Vrtenje (rotacijo) silke lahko izvedemo z vnosom stopinj v polje  

ali s pomočjo drsalnika , lahko pa uporabimo funkciji  

(zavrti v smeri/ obratni smeri urinega kazalca za 90 stopinj).  

 

Urejanje potrdimo s klikom na gumb , tako se nam spremembe shranijo v obstoječo 

datoteko na strežniku, spremembe pa lahko shranimo tudi v novo datoteko na strežniku z uporabo 

gumba .  

 

 

Navodila za izpostavitev novic na naslovnici poslovnih in novinarskih strani 
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Na poslovnih in novinarskih straneh lahko po novem izpostavljamo aktualne in ključne novice. Na 

vsaki strani so lahko izpostavljene 3-5 novic. 

 

Svojo naslovnico in s tem vrtiljak (carousel) novic imajo štiri strani, na katere lahko izpostavimo 

naslednje novice: 

• Poslovne strani (slovenski jezik) → TTA novice, sporočila za javnost 

• Poslovne strani (angleški jezik) → News, B2B news, Press releases 

• Novinarske strani (slovenski jezik) → TTA novice, sporočila za javnost  

• Novinarske strani (angleški jezik) → News, Press releases 
 

Kako to storimo? 

 

1. V Credu poiščemo posamezno novičko, ki jo želimo izpostaviti. 
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2. Kliknemo na naslov novice ali na znak Uredi, da se odpre urejevalnik novice. 
 
 

 

 

3. V okvirček ZNAČKE vpišemo ključno besedo. Na voljo so štiri ključne besede, glede na to, kje 
želimo, da se novica izpostavi. 

• Poslovne strani (slovenski jezik): naslovnica poslovne 

• Poslovne strani (angleški jezik): naslovnica business 

• Novinarske strani (slovenski jezik): naslovnica novinarske 

• Novinarske strani (angleški jezik): naslovnica press 
 

4. Ko vpišemo značko, kliknemo SHRANI. 
 

5. Priporočamo, da je vedno izpostavljenih 5 različnih novic, na primer najnovejših, 
najpomembnejših. Če ima ključno besedo zapisano več kot 5 novic, se prikazujejo tiste z 
novejšim datumom objave.  
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8 Vnos ikone za pdf, doc, excel 

Pri tekstovnih povezavah v vsebini imamo možnost dodati ikono oblike dokumenta pred povezavo.  

To uredimo tako, da kliknemo v Credo oknu za vsebino na povezavo (ni potrebno označevati), tako, 

da se spodaj v sivem robu pojavi zapis p >> a: 

 

 

Nato pa izberemo v meniju Oblika ustrezno možnost: 

 



 

60 
 

9 Dodatno: 

Spletno orodje za urejanje slik 
 

Pixlr,  https://pixlr.com/editor/  

Z orodjem Pixlr lahko preko spletna enostavno urejate vse fotografije, ki jih boste potrebovali za 

objavo na straneh slovenia.info. Orodje nam omogoča enostavno spreminjanje velikosti slik in 

njihovo obrezovanje. Omogočeno pa so tudi bolj napredne možnosti oblikovanja slik. 

Poimenovanje publikacij in drugih dokumentov 
 

Zaradi preglednejšega spremljanja analitike o številu klikov na datoteke, ki jih nalagamo na portal 

www.slovenia.info in zaradi boljše organske optimizacije našega spletnega mesta (t.i. SEO) vas 

vljudno prosimo, da odslej posebno skrb namenite predhodnemu poimenovanju datoteke na vašem 

računalniku. 

Preden prilogo/datoteko/publikacijo naložite v spletno odlagališče portala, najprej ustrezno 

preverite, če je datoteka (pdf, docx…) ustrezno poimenovana. 

Ključna pravila: 

• Poimenujte datoteke v jeziku v katerem je pripravljena (npr EN v EN) 

• Naslov dokumenta naj bo približno isti, kot je naslov vsebine 

• Uporaba vezaja - med besedami 
 

S pravilnim načinom poimenovanja datotek sami vplivamo na boljšo pozicijo našega portala na 

seznamih spletnih iskalnikov (google…). 

 

 

Obrazci 
 

Sklop se nahaja pod Šifranti -> obrazci. V primeru urejanja obrazcev se je potrebno obrniti na 

urednika portala, saj je postavitev posameznega obrazca sklop dogovora. Vsa potrebna polja in 

elementi se uskladijo z urednikom. 

Primeri: 

URL – obstoječe stanje iz katerega je razvidno originalno poimenovanje 

datoteke, ki je naloženo v spletno odlagališče portala 

Publicati

on 

about/ti

tle 

Pravilno 

poimenova

nje 

datoteke 

bi bilo: 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/onkult_2018-

2020_web.pdf 

Operativ

ni načrt 

Onkult-

kulturni-

https://pixlr.com/editor/
http://www.slovenia.info/
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/onkult_2018-2020_web.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/onkult_2018-2020_web.pdf
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trženja 

kulturne

ga 

turizma 

2018-

2020 

turizem-

2018-

2020.pdf 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/program_dela_sto_2018-2019-

en_tabele_s_prevodi_slik.pdf  
Slovenia

n Tourist 

Board 

Work 

Program

me 

2018/19 

Work-

programm

e-STB-

2018-

2019.pdf 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/2017_06_sto_tvs_201

6_a4_ang_web_3.pdf  
Tourism 

in 

Numbers 

2016 

Tourism-in-

number-

2016-

STB.pdf 

 

Za vse informacije in dodatna vprašanja se lahko obrnete na: 

Aleksandra Jerebic Topolovec  

Priporočamo uporabo Help Desk Plus aplikacije: https://sloveniainfo-

e3c3fe2d46c80e.sharepoint.com/HelpDeskPlus/  

 

T: +386 (0)1 589 85 48  

E: Aleksandra.JerebicTopolovec@slovenia.info, eposlovanje@slovenia.info  

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/program_dela_sto_2018-2019-en_tabele_s_prevodi_slik.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/program_dela_sto_2018-2019-en_tabele_s_prevodi_slik.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/2017_06_sto_tvs_2016_a4_ang_web_3.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/2017_06_sto_tvs_2016_a4_ang_web_3.pdf
https://sloveniainfo-e3c3fe2d46c80e.sharepoint.com/HelpDeskPlus/
https://sloveniainfo-e3c3fe2d46c80e.sharepoint.com/HelpDeskPlus/
mailto:Aleksandra.JerebicTopolovec@slovenia.info
mailto:eposlovanje@slovenia.info

