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Slika 1: Prva stran portala 

  

Prijavno okno 
 
Vsaka šola si najprej odpre »račun« in sicer s klikom na 
»Kreiraj račun«. POZOR: Podrobnejši opis postopka 
prijave je na drugi strani! 
 
Če ste račun že kreirali, vnesite uporabniško ime in geslo 

ter pred potrditvijo s klikom na »Prijava« , 
premaknite drsnik v okencu »Captcha filter« (varnostna 
zaščita) na desno stran. Če tega ne boste naredili prijava 
ne bo mogoča. 
 
Če ste pozabili uporabniško ime ali geslo kliknite na 
ustrezno izbiro, bodisi na »Ste pozabili vaše geslo?« 
bodisi na »Ste pozabili vaše uporabniško ime?«. 



 

  

Prijavnica »Kreiraj račun« 
 
POMEMBNO: Pod ime vpišite Naziv organizacije (npr. OŠ 
Livade, Gimanzija Ledina, SKŠ Koper, ipd.), ki identificira 
vašo šolo. 
 
Osebna podrobnosti se nanšajo na Koordinatorja 
programa Mladi poročevalci v vaši šoli.  
POMEMBNO: Pod opis prosim vnesite  vaše ime in 
priimek oziroma ime in priimek kooridnatorja tega 
projekta/programa v vaši šoli. Vnesete lahko tudi kak drug 
zanimiv podatek, ki se vam zdi primeren (npr. funkcija v 
šoli). 
 
Dodatne podrobnosti naj vsebujejo naslovne podatke šole. 
GSM številka pa naj bo od koordinatorja programa Mladi 
poročevalci. 
 
Ostalega ni potrebno izpolnjevati, razen če vaša šola nima 
ustvarjenega računa tudi na eni od navedenih socialnim 
mrež (Facebook npr.). V tem primeru vnesite povezavo. 
 
Ko vpišete vse podatke kliknite tipko »Registriraj« na dnu 

strani.  



 

 

Uredniški menu (»YRE Prijava«) 
 
Ko se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, se nam na levi strani nekoliko spremeni Prijavno 
okno. 
 
Odprejo se nam možnosti: 

- Dodaj novo vsebino, kjer lahko vnesemo nov članek, ki so ga pripravili učenci/dijaki; 
- Moja stran, kjer vidimo vse objave vezane na vaš račun, torej vaše šole; 
- Moj račun, kjer lahko spreminjamo podatke vpisane v prijavnici; 
- Upravljanje s komentarji na svoje članke, kjer lahko vidimo vse komentarje na vaše članke in 

se odločamo ali komentar objavimo ali izbrišemo. 
 
Seveda pa se lahko tudi ODJAVIMO iz sistema. 
 
Glede na logičnost večine postavk, si podrobneje poglejmo predvsem prvo, t.j. dodajanje nove 

vsebine.  



 
 

Dodaj novo vsebino 
 
V tem posebnem oknu, ki se nam odpre, se 
vpisuje novico, kateri se doda lahko sliko, 
videoposnetek ter priloge. 
 
Dejansko bomo s pomočjo tega orodja 
objavljali vse članke, tudi fotografije (vezano 
na fotonatečaj). 
 
POMEMBNO: Vsak članek mora biti 
kategoriziran glede na tematski sklop 
katerega članek zajema. Če zajema članek več 
tematskih sklopov, se ga uvrsti v 
najprimernejšo kategorijo po mnenju 
avtorja(ev). 
 
POMEMBNO: Priporočamo dodajanje 
»oznak«, to pomeni ključnih besed članka. 
Če npr. članek govori o umazanih vodah, se 
lahko pod oznako zapiše voda, onesnaževanje, 
ipd. 
 
POMEMBNO: Ko vpišete vse, kar želite, 
dodate slike, priponke in morebiti tudi video, 
prispevek SHRANITE s pritiskom na disketico 

. 

Vsebina.  
 

Lahko tudi kopiramo iz Worda (uporabimo posebno ikonico ), odsvetujemo pa 
neposredno kopiranje iz Worda. 
 

Tekst poljubno oblikujemo. Dodajamo dodatne slike s pomočjo izbire ikone . 
 

Dodajamo lahko tudi spletne povezave na zunanje vire s pomočjo ikone ; prej seveda 
označimo tekst, ki ga želimo povezati s takim virom. 
 
Z izkušnjami boste tudi sami spoznali funkcionalnosti, smiselno podobne (seveda 
poenostavljene za spletno uporabo) tistim v Wordu ali OpenOffice-u. 


