
Dobrodošli na spletnem mestu 
www.mojaobcina.si/trzic 

Podpora:
E: podpora@mojaobcina.si
T: 01 620 88 17

Uredniki občine Tržič 
E: petra.hladnik@trzic.si
T: 041 660 776
E: media.butik@siol.net   
T: 051 697 736
E: david.ahacic@gmail.com

Navodila za Mojaobčina.si

1. Korak: Zgoraj desno kliknite na polje registracija.

2. Korak: 
Odpre se vam pojavno okno, 
kamor vpišete svoje Ime in 
Priimek, Elektronski naslov 
ter si izmislite novo geslo.

Na vaš elektronski naslov 
boste prejeli aktivacijski link. 
Povezavo je potrebno potrditi.

3. Korak: 
Po uspešni registraciji, se 
kasneje na stran vedno 
prijavite preko polja Prijava, 
kamor vpišete elektronski 
naslov in geslo.



Oglejte si predstavitveni video na: http://bit.ly/MO-video

Urejanje spletne vizitke

Po uspešni prijavi, 
se postavite pod 
polje Profili ter 
kliknete na vašo 

organizacijo. 

1. Korak: 
Klikni na polje Začni z urejanjem.

2. Korak: 
Klikni Uredi ter vpišite v polja 
kontaktne podatke organizacije.

Kliknite na Dodaj sliko ter izberite 
ustrezno sliko logotipa ali kakšno 
skupinsko sliko članov organizacije. 

Na koncu kliknete shrani.

Če želite uvoziti člane, da bodo na 
elektronski naslov dobivali vaše 
prispevke, njihove elektronske naslove 
uvozite s klikom na Uvoz Članov. 

3. Korak: 
S klikom na Kontakt dodate več 
kontaktnih podatkov.
S klikom na Predstavitev lahko dodate 
kratko predstavitev društva. Potrdite s 
klikom Shrani.
Končate s klikom na rdeče obarvan 
napis Končaj z urejanjem.

Vaša vizitka je urejena!



Vnos dogodka

Postavite se v sivi 
vrstici na polje 
dogodki ter 

kliknete dodaj. 

1. Korak: 
Vpišemo v polja: 

Datum ter uro
Ime dogodka
Kratek opis dogodka

3. Korak: 
Izberite organizacijo za katero pišete
Lahko naložite tudi datoteko z več informacijami

Na koncu kliknite shrani in vaš dogodek je objavljen!

2. Korak: 
S klikom na Naloži sliko iz računalnika dodate sliko, ki je 
lahko tudi simbolična. 

Vpišite:
Naziv lokacije in natančen naslov
Dodatne informacije
Izberete kategorija kamor spada dogodek



Vnos prispevka

Po uspešni prijavi, se postavite pod polje 
Prispevek ter kliknete na dodaj.

1. Korak: 
Naslov prispevka: Naj bo kratek in pove 
bistvo.

Uvod: V parih stavkih povzamemo vsebino.

Vsebina prispevka: Vsebina je lažje berljiva, 
če je razdeljena na odstavke. Priporočljivo 
je, da prispevek vsebuje od 750 do 1500 
znakov.

2. Korak: 
Naloži sliko iz računalnika
Obvezno je potrebno naložiti sliko.

Vnesemo lahko tudi povezave spletnih 
strani, opombe uredniku ali youtube 
povezave.

Obvezno je potrebno vnesti tri ključne 
besede v zvezi s temo prispevka.

Izberemo kategorijo kamor spada 
prispevek glede na temo.

3. Korak: 
Izberemo organizacijo za katero pišemo.
Lahko naložimo tudi kakšno priponko.

POMEMBNO! Ko končamo kliknemo na polje 
Pošlji v potrditev uredniku. Vsak prispevek 
namreč pregleda urednik, ter objavi če je 
vsebina ustrezna.


