
NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE STRANI AK RAVNE 
 

VSEBINA: 

1. OBJAVLJANJE ČLANKOV 

2. ZMANJŠEVANJE SLIK NA PRIMERNO VELIKOST 

3. INSTAGRAM VMESNIK 

 

OBJAVLJANJE ČLANKOV 
 

1. Za prijavo v »ozadje« spletne strani je potrebno v naslovno vrstico v spletnem brskalniku vpisati: 

akravne.si/prijava 

 

 

2. Po tem vas bo brskalnik usmeril na že znano stran, kjer vpišete uporabniško ime in geslo (oboje 

je za vse uporabnike ostalo enako, kot je bilo na stari strani). Če ste geslo pozabili, je spodaj tudi 

gumb, kjer lahko pridobite novega.  

 



 

3. V ozadju izgleda spletna stran enako kot pred prenovo. S klikom na gumb »Prispevki« ter »Dodaj 

nov« lahko ustvarite nov prispevek. Če gumba »Prispevki« nimate, se obrnite na načelnika kluba. 

 
 

 

 
 

  



 

4. Za pisanje člankov sta na voljo dva uporabniška vmesnika. Predlagam, da za pisanje izberete 

možnost »Use Default Editor«. To je enak vmesnik, ki se je uporabljal tudi na stari spletni strani. 

Kdor ima željo, lahko brez omejitev preizkusi tudi drugo možnost »Use Divi Bulider«

 
5. Če ste v prejšnjem koraku izbrali možnost »Use Default Editor«, ste prišli na stran za oblikovanje 

prispevka. 

 

Elementi se v besedilo vstavljajo s t. i. bloki. Blok je lahko: odstavek besedila, slika, naslov, galerija 

itd.  

Nov blok ustvarite s klikom na kvadratek s križcem (ta vam ponudi vse vrste blokov, ki jih je mogoče 

ustvariti). Pri ustvarjanju člankov boste v glavnem uporabljali možnosti: odstavek, slika in galerija.  

  



ODSTAVEK 

V blok »odstavek« napišite dele svojega besedila. V meniju na desni strani lahko nastavite velikost 

besedila 

 

 

 

Če postavite miško na besedilo, se pokaže dodatni meni za oblikovanje besedila (zapis s 

poudarjenimi črkami, vstavitev spletnega naslova(povezave), poravnava besedila). S klikom na tri 

pikice se odpre še dodaten meni, kjer se med drugim nahaja tudi možnost za odstranitev bloka.  

 

  



SLIKE 

Slike v članek vstavite tako, da ustvarite nov blok in izmed ponujenih možnosti izberete možnost 

»Slike«. Slike je potrebno pred objavo naložiti na spletno stran. To lahko storite na dva načina. Z 

izbiro možnosti »Naloži« lahko nalagate posamezne slike. Če želite naložiti več slik hkrati ali v članek 

vstaviti katero izmed že naloženih slik, izberite možnost »Predstavnostna knjižnica«. 

 

 

 

Če izberete slednjo možnost, pridete na stran, kamor lahko nalagate slike »Naloži datoteke« ali 

izbirate, katere slike hočete dodati v članek »Predstavnostna knjižnica«. Pri nalaganju slik je 

nastavljena velikost posamezne datoteke, ki jo je mogoče naložiti, zato je potrebno pred nalaganjem 

slike ustrezno zmanjšati. Postopek zmanjševanja velikosti slik je opisan v naslednjem poglavju. 

 

 



GALERIJA SLIK 

Če želite v članku objaviti še dodatne slike, je najbolje, da to storite z uporabo bloka »Galerija«. 

Postopek uporabe je podoben kot pri dodajanju posameznih slik. 

 

NASTAVITEV NASLOVNE SLIKE 

Za kar se da dober izgled članka je pred objavo dobro nastaviti naslovno fotografijo. Ta fotografija je 

prikazana na vrhu članka pred vsemi bloki z besedilom in slikami, ki ste jih vstavljali med pisanjem 

članka. To je tudi fotografija, ki je prikazana na seznamu člankov na spletni strani. Spodaj je prikazan 

pogled na članek, ki ima, in na članek, ki nima nastavljene naslovne fotografije.  

 
 

BREZ NASLOVNE FOTOGRAFIJE Z NASLOVNO FOTOGRAFIJO 
 



Naslovno fotografijo nastavite tako, da v meniju 
na desni strani zaslona izberete možnost 
»Prispevek« ter nato med ponujenimi 
možnostmi izberete »Prikazana slika« in 
»Nastavi prikazano sliko«. 
 
Po tem ko sliko nastavite, le-ta ne bo vidna med 
ostalimi slikami, ki so vnesene v vmesniku za 
oblikovanje besedila. Ta slika se namreč pripoji 
na začetek članka po tem, ko članek objavite.  
 
Če menij na desni strani ni prikazan, ga vklopite 
s klikom na kvadratek s črnim zobnikom poleg 
gumba »Objavi« 
 
 

 
 

PREDOGLED IN OBJAVA ČLANKA 

Če želite pred objavo videti, kako bo vaš članek izgledal, lahko v zgornjem desnem kotu izberete 

možnost »Predogled«. Obkljukate »Namizje« in kliknete »Predogled v novem zavihku«. 

 

Članek objavite tako, da v zgornjem desnem kotu izberete možnost »Objavi«. 



ZMANJŠEVANJE SLIK NA PRIMERNO VELIKOST 
 

Pri nalaganju slik na spletno stran je bila uvedena omejitev maksimalne velikosti posamezne 

datoteke. Ta znaša 1MB (1000KB) . Zato je treba pred nalaganjem slik na spletno stran, le-te 

ustrezno zmanjšati. To lahko storimo z namenskimi spletnimi aplikacijami.  

Eno izmed bolj uporabnih najdete tu: https://compressimage.toolur.com/  (Navodila spodaj). Lahko 

pa preizkusite tudi številne druge če v Google vtipkate gesla, kot so: image resize, image compressor 

in podobno.  

Uporabite lahko tudi programe kot so Photoshop,  Lightroom ali spletne verzije programov za 

urejanje slik, kot je npr. https://www.photopea.com/ .  

 

 NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE https://compressimage.toolur.com/ 

S klikom na gumb »Upload image« na stran naložite slike. Naložite lahko do 25 slik naenkrat. V 

nastavitvah nastavite: 

• Compression method:  eno izmed nastavitev od A do E 

• Image quality: 70 %  (reducira kvaliteto slike za 30 %) 

• Compression type: Normal 

• Resize to: Je najpomembnejša izmed nastavitev. Z njo se nastavi maksimalno širino oz. višino 

slike. Za objavo na spletu je dovolj, če je daljša stranica »dolga« med 1000 in 1500 pikami.  

o Za nastavitev maksimalne širine na npr. 1000 pik v polje W vpišite 1000, v polju H pa 

pustite vrednost na 0 (to pomeni, da bosta dolžini stranic po obdelavi ostali enakem 

sorazmerju kot pred obdelavo). 

o Analogno naredite, če želite omejiti višino slike na 1000 pik. W: 0 , H: 1000  

Idealno bi bilo, da bi pri ležečih slikah omejili širino W, pri pokončnih pa višino H. Če imate malo 

enih malo drugih in se vam s tem ljubi ukvarjati, preštejte, katerih je več – če je več ležečih, omejite W (pri tem 

bodo pokončne fotografije nekoliko manj stisnjene, kot bi lahko bile, ampak bo za preživet). 

 

Ko te stvari nastavite, kliknite gumb »Compress images«. Ko program zaključi svoje delo, se vam 

spodaj pojavi možnost za prenos slik na vaš računalnik. Slike bodo zapakirane v zip. Datoteki, ampak 

mislim, da s tem nihče ne bi smel imeti večjih težav. 

https://compressimage.toolur.com/
https://www.photopea.com/
https://compressimage.toolur.com/


 

  



Pred objavo malo preverite velikost slik, ki jih objavljate. Desni klik z miško -> Pogled -> Podrobnosti 

vam prikaže vse slike v mapi v obliki seznama. Velikost datotek naj bo pod 200 kB )do 300 ni 

problema. 400 in več pa naj bo prej izjema kot pravilo).  

 
 

To je vse! Sedaj lahko slike naložite na spletno stran! 

 

INSTAGRAM (VMESNIK ZA PRIKAZOVANJE SLIK Z INSTAGRAMA) 
 

Na spletni strani deluje vmesnik, ki prikazuje slike, ki so bile objavljene na Instagramu. Prikaže slike, 

ki so bile objavljene na vaših lastnih Instagram računih in označene s #akravne. Trenutno je zadeva 

nastavljena tako, da kaže slike iz kategorije »Top posts«. 


