
Navodila za pomoč pri nalaganju fotografij. 

 

 

Dragi udeleženci, veseli nas, da želite sodelovati na naših razstavah. 

Po kliku na http://photoclub-danube.com/ se  odpre domača stran organizatorja. Na desni kliknete na 

»Upload form« in preklopi vas na stran za prijavo. Glej spodnja navodila! 

»Instruction for upload« so prevedena. Tu so v angleščini. Za vas  (ker ne plačamo) je pomemben še gumb 

»List of Authors«. Tu preverimo, če smo prav prenesli fotke. 

 

1. V svoji vlogi uporabite angleško abecedo (brez šumnikov). 

 

2. Registracija: 

 

2.a- Če ste že sodelovali na naših razstavah ali na razstavi, ki jo je organiziral Foto klub 202, ali Foto klub 

Bor in že imate uporabniško ime in geslo, se vam ni treba ponovno registrirati. (Slika 1) 

Slika 1 

V desno okence vnesite svoje uporabniško ime (User name) in geslo (Password) ter se prijavite (LOGIN). 

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite »Forgot your password?« Vnesite svoje uporabniško ime in e-pošto, v 

katero želite prejeti novo geslo. V tem primeru morate poznati svoje uporabniško ime. Če pošte ni v 

«prejeto«, preverite e-poštna sporočila SPAM. 

Če ste pozabili svoje uporabniško ime in geslo, pošljite e-pošto na: contact@photoclub-danube.com 

Dobili boste novo geslo. Če je treba,  preverite spam sporočila. 

 

http://photoclub-danube.com/
file:///J:/FDJ-predsednik/krožnaLjudje%20sveta/contact@photoclub-danube.com


2.-b Če ste na naših razstavah novi udeleženec, prosimo, da najprej izpolnite spletni prijavni obrazec na 

levi strani zaslona. Kliknite na »OPEN ENTRY FORM«. (Slika 2)

Slika 2 

 

 

 

 

Za naslov imate dva stolpca. 

Zadostuje podatek v prvem 

stolpcu, važno je, da na ta 

naslov prejemate pošto zaradi 

pošiljanja katalogov. Ne pozabite 

na klik v okence Nisem robot ( I 

AM NOT A ROBOT). 

Na koncu pritisnete »SAVE« in 

nato »LOG OUT«. Po izpolnitvi 

prijavnega obrazca boste prejeli 

e-poštno sporočilo z geslom. 

Zapomnite si geslo in Up. Ime.! 

Prosimo, preverite svoja SPAM 

sporočila. 

Za nalaganje fotografij se nato 

prijavite v DESNEM OKENCU 

(glej točko 2.-a.) 

 

 

 

 

3. Priprava fotografij 

Prosimo, da svoje fotografije pripravite v formatu JPG, dolga stran naj ima 1920 pik, velikost slike naj ne 

presega 2 megabajta ( program je ne bo naložil na strežnik). Če je treba uporabite stiskanje 7-10. 

 

 

 



4. Nalaganje fotk 

Po prijavi se obrazec za prijavo pošlje neposredno na stran za nalaganje. 

 

Izberite enega od gumbov s črkami (Odseki 

razstave) na vrhu. V polje »Title« vnesite 

naslov svoje fotografije. Kliknite na A1 (ali 

B1, C1 ... glede na odsek, ki ga izberete). 

Brskalnik bo odprl vašo fotografijo. Naložite 

eno fotografijo za drugo. Po zaključku enega 

odseka izberite drug postopek in ponovite 

toliko časa, kolikor fotografij hočete naložiti 

v posamezno temo- (max 4 na temo). 

Pri nalaganju pazite na ČRKE TEM. Če boste 

npr. dali pod črko D portret, bo fotka 

izločena! 

Po nalaganju kliknite plačilni gumb za plačilo 

(nam ni treba), kliknite še na gumb »Send mi 

a report…..«), ter »Log Out« (zgoraj levo). 

 

5.  Razlaga gumbov na desni 

Na desni imate več gumbov. Lahko se vrnete na obrazec za prijavo, lahko odprete stran za plačilo, 

zahtevate poročilo o naloženih fotografijah ali pa kliknite »Odjava«, ki služi prekinitvi povezave z vašim 

računom, da lahko naložite slike za nekoga drugega. To je zelo pomembno za avtorje, ki prenašajo 

fotografije za več avtorjev. 

 

6. Poročilo o naloženih fotografijah 

"Poročilo o nalaganju fotografij" Dobite ga na tudi na mail. Tu lahko preverite, pravilnost naslovov fotk, 

izbranih tem itd.  

Če ste naredili napako, napačno naloženo fotografijo izbrišete tako, da kliknete rdeč »X« ob fotografiji. 

Nato se vrnite na stran za prenos na "Return to the upload form" in naložite želeno sliko.  

Če je imena fotografije napačno, ali ga ni, program samodejno dodeli serijske številke kot naslov 

fotografije. V tem primeru na strani za predogled kliknite na naslov fotografije (ki je pod fotografijo) in 

spremenite ime fotografije. Napišite novo ime, fotografijo in pritisnite gumb »Da«. 

 

7. Na prvi strani našega spletnega mesta imate "SEZNAM AVTORJEV", kjer lahko preverite svoj status na 

razstavi. 

 

8. Ko izvedete plačilo, vam bo kratek čas prenesel svoje ime na seznam avtorjev, ki so plačali prijavnino. 

Tudi na tej strani imate gumb za plačilo. 

 

9. Upamo, da vam bomo pomagali pri enostavnem nalaganju fotografij. 

 

V primeru kakršne koli težave lahko zaprosite za podporo na contact@photoclub-danube.com ali pa 

pošljete fotografije po elektronski pošti. 

 

Prevedel in uredil: 

Klemen Klemenc 
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