
Navodila za zajem podatkov za promocijo članov, ki ponujajo turistične storitve
na portalu MojObrtnik.com

Postavite se na spletni naslov https://www.mojobrtnik.com/turizem 

Če še niste prijavljeni, kliknite v gornjem desnem kotu PRIJAVA in se prijavite s podatki, ki 
ste jih že prejeli v preteklosti in so enaki tudi za prijavo na ostale portale OZS.

Po uspešni prijavi, se postavite na spletni naslov  https://www.mojobrtnik.com/turizem in v 

levem zgornjem delu brskalnika kliknite na napis 

Med podatki predstavitve se morajo prikazati ikone za urejanje podatkov.

Za dodajanje nove predstavitve kliknite ikono 

Obstoječo predstavitev lahko uredite s klikom na ikono  

Kliknite na ikono za dodajanje in prikazal se bo pojavno okno za vpis novih podatkov ali 
ikono za urejanje za spreminjanje že vpisanih podatkov. 

https://www.mojobrtnik.com/turizem
https://www.mojobrtnik.com/turizem


Na sliki je prikazano pogovorno okno za vpis novih podatkov. Za vpis je dovolj, da v podatek
DDV id vpišete davčno številko člana. Ko boste zapustili vpisno polje, bo program v ozadju 
avtomatično poiskal podatke člana in izpolnil prazna vpisna polja (seveda tam kjer podatki 
obstajajo). Podatke o predstavitvi lahko spreminjate po želji.

Ker bo predstavitev brez slike bolj klavrna, je od člana potrebno pridobiti tudi sliko. Slika naj 
bi bila velika vsaj 380x210 pik (tako velika, kot jo vidite na spletni strani). Prevelike slike bo 
program avtomatično pomanjšal in obrezal, premajhne pa bodo povečane in zato prikazane 
v slabi kvaliteti.

Sliko dodate tako, da kliknete na gumb ’’Izberi datoteko’’ desno od napisa ’’Nova slika’’ 
(Napis je lahko drugačen v različnih brskalnikih) in sliko poiščete kjer ste jo predhodno 
shranili na svojem računalniku.

Ko ste z vpisanimi podatki zadovoljni kliknite na opcijo  

Vaš rezultat lahko vidite tako, da osvežite prikaz brskalnika (tipka F5). Novi vpisani podatki, 
bi se morali prikazati na dnu seznama.

Program načeloma prikazuje podatke, v vrstnem redu, kot so vpisani. Če vpišete v iskalniku 
podatek KRAJ pa bodo razvrščeni in prikazani odvisno od oddaljenosti od vpisanega kraja.

Navodila pripravil Damjan Rems, Julij 2020


