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Spletna stran AO Tržič – navodila za nove uporabnike 
 

Registracija novega uporabnika 
 

1. Opcija 

Registracija novega uporabnika se izvede s klikom na zavihek »Nov uporabnik«. Do zavihka 

dostopite v meniju, s pomikom miške na »Moj AO« -> »Moj profil«

 
2. Opcija 

S pomikom miške na »Moj AO« in klikom na »Moj profil«, kjer boste preusmerjeni na stran za 

vpis. Kliknete »Registracija«  

 
 

Preusmerjeni boste na stran kjer vpišete vaše željeno uporabniško ime in e-naslov, geslo 

dobite na mail po uspešni odobritvi administratorja. 
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Vpis na spletno stran 
 

1. Opcija 

Vpis na spletno stran se izvede s klikom na zavihek »Vpis«. Do zavihka dostopite v meniju, s 

pomikom miške na »Moj AO« -> »Moj profil« 

 
2. Opcija 

S pomikom miške na »Moj AO« in klikom na »Moj profil«, kjer boste preusmerjeni na stran za 

vpis. 

 
 

Vpišete se lahko z uporabniškim imenom oz. e-naslovom. 

Po vpisu boste preusmerjeni na vaš profil.  
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Pozabljeno geslo 
 

1. Opcija 

Prav tako kot za vpis, s klikom na zavihek »Vpis« (do zavihka dostopite v meniju, s pomikom 

miške na »Moj AO« -> »Moj profil«) Preusmerjeni boste na novo stran, kliknete »Ste pozabili 

geslo?« 

 

2. Opcija 

S pomikom miške na »Moj AO« in klikom na »Moj profil«, kjer boste preusmerjeni na stran za 

vpis. Kliknete »Ste pozabili geslo?« 

 

Vpišete svoje uporabniško ime oz. e-naslov ter na mail dobite novo geslo. 
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Moj profil 
 

Po uspešnem vpisu vas preusmeri v vaš profil. 

V primeru, da želite iz domače strani dostopiti do svojega profila se pomaknete na zavihek Moj AO in 

kliknete »Moj profil« 

Na domačo stran se vrnete s klikom na »AO Tržič« 

 

1. Nadzorna plošča 

Prikaz vseh novosti, komentarjev in ostalih osnovnih informacij o spletni strani 

 

2. Prispevki 

S klikom na zavihek prispevki dostopate do vseh prispevkov na spletni strani, urejate pa lahko 

zgolj svoje, tako objavljene prispevke kot osnutke, prav tako tam lahko dodate nov prispevek. 

 

3. Mediji 

Pod zavihkom mediji je prikaz vseh vaših naloženih fotografij in videoposnetkov 

 

4. Komentarji 

Prikaz vseh komentarjev na spletni strani 

 

5. Profil 

Pod zavihkom »profil« lahko urejate svoje podatke (kontaktne informacije, slika, geslo, staž, 

barve…) 

 

  



Planinsko društvo Tržič 

 

Dodajanje novega prispevka 
 

S klikom na »Prispevki« -> »Dodaj nov« v mojem profilu, oziroma na spletni strani (ko smo vpisani) 

pod »Moj AO« -> »Moj profil« kliknemo »Nov prispevek« 

 

Za objavo prispevka si poglejte video. 

 

Zaradi manjših tehničnih težav s presledki med odstavki zaenkrat uporabljajte obojestransko 

poravnavo! 

 

https://www.ao-trzic.si/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-03_12h53_37_3.mp4

