Celje, 29. 6. 2012
Pozdravljeni.

Obveščamo vas, da je zaživela spletna stran Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Celje

mdnscelje.si

Kot administrator te spletne strani, bi vam rad na kratko predstavil in orisal, kaj vam spletna stran
ponuja.
Glavni menu se nahaja na levi strani.
DOMOV vas popelje na začetno stran.
OBVESTILA so eden izmed najpomembnejših prostorov na spletni strani.
V obvestilih bomo objavljali najpomembnejše odločitve, novosti, obvestila, skratka vse tisto,
kar je nujno potrebno za vsakega člana društva.
Obvestila bodo objavljena s strani Upravnega odbora (UO), Strokovnega odbora (SO),
Disciplinskega sodišča (DO) in administratorja (A).
MDNS CELJE vsebuje 3 podmenu-je in podaja informacije o društvu.
ZGODOVINA bo povzele najpomembnejše dogodke in prelomnice vse od ustanovitve, do
današnjih dni (trenutno je še v pripravi)
VODSTVO predstavlja trenutno vodstveno strukturo društva.
KONTAKT vsebuje vse najpomembnejše informacije, kako priti v stik s posameznimi organi
društva.
V njem je predstavljena tudi nova grafična podoba društva.
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DELEGIRANJE bo verjetno najpogosteje obiskan del menu-ja.
V njem bo na enem mestu zbrano delegiranje za Štajersko ligo, MNZ Celje in Futsal.
Zaradi pomembnosti in hitrosti iskanja, je v desni zgornji strani spletne strani še en menu, ki
vodi do posameznega delegiranja.
SODNIKI so prostor kjer so zbrani v treh podmenu-jih sodniki nogometa, futsal sodniki in kontrolorji.
KAKO POSTATI SODNIK zajema najpomembnejše informacije o vprašanjih glede začetka in
nadaljevanja sodniške poti.
PRAVILNIKI obsegajo vse najpomembnejše pravilnike društva (trenutno v obdelavi).
PRAVILA NOGOMETNE IGRE kjer so na enem mestu zbrana pravila o igri nogometa in futsala.
POVEZAVE vas popeljejo na druge sorodne spletne strani.
GALERIJA predstavlja vizualno podobo sodniškega dela.
V galeriji bomo objavljali slike iz dela naših sodnikov, delegatov in kontrolorjev.
Ker nimamo baze slik, vas naprošamo, da pošljete kakšno sliko administratorju, ki bo slike
uredil in jih pripel v galerijo ( gregor.korosec@mdnscelje.si )
SPONZORJI je mesto namenjeno oglaševanju vseh tistih, ki bodo s svojimi donacijami pripomogli k še
uspešnejšemu delu društva.

Toliko na kratko o spletni strani.
Ker je potrebo, da je spletna stran čim bolj živa, ažurna in pregledna, lahko pričakujete kakšne manjše
spremembe, seveda pa so dobrodošli tudi vaši predlogi in vaše želje.
Upam, da boste stran kmalu spoznali in na njen našli tisto, kar potrebujete in kar vas zanima.

Prijetno uporabo.

Gregor Korošec l.r.
administrator
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