Kako dodati novo veselico?
V meniju poiščete gumb:

Odpre se vam naslednje okno:

Recimo, da se dogodek, ki ga želimo dodati na seznam, nahaja v CELJU:

Vidimo, da je na spletni strani že vpisan en dogodek, ki se nahaja v Celju. Če na seznamu še
ni dogodka, ki ga želimo vnesti, potem izberemo opcijo »Nobena od veselic ni prava, želim
dodati novo«.
-

Če je dogodek že na seznamu, ki ga želimo vnesti, vendar ni pravi termin (recimo
lanskoletni). Potem izberemo iz seznama ta dogodek ter mu vnesemo nov termin.

Odpre se nam obrazec, kamor vnesemo splošne podatke o veselici (KRAJ, kjer se bo odvijala
ter OBČINO in REGIJO, kjer se nahaja kraj dogodka. Izberemo TIP veselice in
KONTAKT osebe (to dvoje ne bo prikazano na spletni strani, ampak je samo podatek za
administratorja spletne strani).
Pod OPIS vnesemo splošen opis dogodka – na primer, če gre za nek dogodek, ki ima
dolgoletno tradicijo, potem vnesemo splošen opis in kratko zgodovino tega dogodka.
Za konec vnesemo IME dogodka, tj. ime, ki bo prikazano na spletni strani (npr. »Gasilska
veselica Celje«). Ime se delno samodejno kreira iz vnesenih podatkov v obrazcu, lahko pa ga
poljubno spremenimo.
Ko vse podatke vnesemo, pregledamo vneseno in pritisnemo Nadaljuj.

Odpre se drugi obrazec, kamor vnesemo termin dogodka.
Izberemo DATUM (za lažjo izbiro si lahko pomagate s klikom na koledar), URO
PRIČETKA (ura:minute), LOKACIJO (ne vnašamo kraja, ampak lokacijo, npr. »Pred
gasilskim domom pgd Celjska koča«). Vnesemo še NASTOPAJOČE ter po želji dodamo
DODATEN OPIS, kjer napišemo kaj vse se bo dogajalo na ta dan, kakšne bodo še obstranske
dejavnosti itd…
Ko v obrazec vnesemo želene podatke, pritisnemo Nadaljuj. Dogodek oz. veselico smo
uspešno dodali v bazo veselic, potrebno je le še počakati, da jo pregleda administrator in jo
uvrsti na seznam, med ostale.

Imate težave pri vnosu?
Obrnite se na nas na veselice@narodnjak.si in z veseljem vam bomo pomagali.

