
Nekaj napotkov za nalaganje grobov na geneanet.org 

1. Odpremo stran https://en.geneanet.org , en pomeni, da bo stran v angleškem jeziku. 

 
2. Sedaj se moramo prijaviti, seveda, če še nismo. Zadeva je brezplačna. 
3. V zgornji orodni vrstici spustimo zavesico »Projects« in kliknemo na 
4. »Cemeteries«, ki so v prvi vrstici. Pojavi se naslednja slika: 

https://en.geneanet.org/


 

5. Kliknemo na rdeči »Learn more« in se nam odpre: 

 

6. Kliknemo »Upload your pictures«. Tu bosta sedaj dve možnosti, 
7. Ali pokopališče že obstaja in samo dodamo nov grob ali več grobov, 
8. Ali pa moramo Pokopališče vnesti na novo. Lahko se pojavijo težave, ker se njihov zemljevid 

razlikuje od našega na http://www.geopedia.si/ . Svetovali so, da v drugo vrstico obrazca, glej 
naslednjo sliko, vnesemo najbližji večji kraj. Sam se držim recepta, da vnesem kraj s poštno 
številko kamor dotično pokopališče sodi, na primer, kliknem »or add a place« in vpišem: 
1386 Stari trg pri Ložu, v sosednje okence »state« Slovenia. Če program kraj prepozna, se v 
desnem okencu pojavi zemljevid z dotičnim krajem z markerjem. 
Če je v bližini že kakšno pokopališče nam  »Select a cemetery« ponudi seznam »v«. 

http://www.geopedia.si/


Seveda tam našega žegna še ni, saj ga vpisujemo na novo. Zato pritisnemo na »The cemetery 
is not listed?« 
  
 

 
 
»Cemetery is not listed?« odpre novo sliko, kjer v prvo levo zgornje okence »Name of 
cemetery« vpišem , Pokopališče Lož. Ne pozabite na ta pripis Pokopališče! Brez tega program 
med seboj meša ime kraj in ime pokopališča. 
 
V zadnjem okencu ponudi »Postal address« ,ki pa nam nič ne pomaga, saj je Brdo recimo 
nima in smo poštno številko navedli že pri Lukovici. Lahko vpišemo GPS koordinate, 
enostavno jih skopiramo in prenesemo iz seznama pokopališč. Program si jih sam prevede iz 
naše oblike v decimalno, ki jo uporabljajo oni. 
 
Bolj elegantno pa je, če primemo marker in ga prenesemo na mesto, kjer leži naše novo 
pokopališče. Pri našem Brdu je to le nekaj cm v levo, sicer pa zna biti daleč in marker 
prenašamo po korakih. Najprej na rob te karte, z levo tipko na miški primemo zemljevid in ga 



zamaknemo v željeno smer, ponovno prenesemo marker na rob, itd, dokler končno ne 
prinesemo markerja na pravo mesto. 

 

 
 
Njihov zemljevide je slabo pregleden, zato je modro poleg odpreti še geopedio, ali karto ali 
foto, da lažje najdemo pravi kraj. 
Seveda lahko njihovo karto tudi zumiramo s koleščkom na miški a kaj, ko se na večji karti 
slabo vidi podrobnosti, pri povečavi pa izgubimo orientacio, kam želimo. Lahko se malo 
poigravamo gor in dol in na koncu zmagamo ����. 
 



Na njihovi karti so pokopališča malo bolj siva, a je treba dobro opazovati! 
 
V okence »Comment« vpišem SRD in ime avtorja fotografij, če to nismo mi in datum 
fotografiranja. 
 
Sedaj kliknemo rdeči gumb »Add cemetery« 
Dobimo sliko, kjer na kliknemo na zeleni »or click to select files« v sivem polju. 

 
Sedaj poiščete in odprete že urejeno mapo in se vam pojavijo posnetki. Kliknite prvega, se s 
koleščkom odpeljite do zadnjega in ga kliknite s pritisnjenim« na »Shift« na tipkovnici. 
Tako so sedaj vsi označeni za prenos. Če katerega ne želite preseliti, recimo panoramo, ki jo 
boste naložili kasneje, ko bo pokopališče že naloženo, ga označite s pritisnjenim »Ctrl« 
na tipkovnici.  
 
Sedaj je na vrsti levo spodaj rdeči gumb »Save« in prenos se začne. 
 
Tu je stran 
https://www.google.si/search?q=po%C5%A1tna+%C5%A1tevilka+dobrova&ie=UTF-8&oe= 
 
Kjer iščete poštne številke in je zraven zemljevid, da vidite, če ste prav izbrali. 
 

https://www.google.si/search?q=po%C5%A1tna+%C5%A1tevilka+dobrova&ie=UTF-8&oe=


 
Od velikosti slike in hitrosti prenosa je odvisno, kako hitro bo vaša mapa v Franciji. Meni leti 
cca  slika na sekundo pri 1,5M velikih posnetkih. 
 
Ko je vse nekje v oblaku vam ponudi, da lahko slike še povežete, če imamo po več posnetkov 
istega groba. Kliknemo na dotične posnetke in potem zgoraj rdeči »LINK«. Ko pregledate do 
konca, potem križec desno zgoraj v kotu,  potrdimo tisto zeleno desno zgoraj »Complete«, še 
tisto modro »OK« ki se pojavi zgoraj v sredini in smo končali. 
 
Fotografije in pokopališče se v seznamu pojavi šele čez nekaj ur, ko stvar preverijo, da niso 
sličajno fotke kakšnih »baletk« ���� 



 
 
S fantom, ki je zadolžen za ta projekt, sem se dogovoril, da lahko velika pokopališča vnašamo 
po oddelkih kot samostojna pokopališča, sam bo pa naredil program, da to reč potem združi 
pod eno streho. Recimo: 
1000 Ljubljana, Slovenia, Pokopališče Žale 54A. 
Všeč sta mu bili naši prvi predstavitveni sliki, zemljevid in zračni posnetek in bo to z novim 
program poudaril. 
 
Na prvi strani izbranega pokopališča je sedaj prostor za panoramski posnetek ali cerkev, 
skratka za predstavitev zadeve, levo zgoraj kjer so tisti trije kamni. Slik je lahko več a bo prva 
vidna tista, ki je bila prva naložena. 
 
V primeru, da je pokopališče že »odprto« je zadeva še bolj enostavna. Na zemljevidu ali v 
seznamu izberemo željeno pokopališče in levo v sredini izberemo »Add pictures to this 
cemetery«. Potem sledi le še zadnji del prejšnje zgodbe. 
 
Kako se kamnu doda nov posnetek ali pa se ga briše in kako se sliko poveže z našim drevesom 
pa naslednjič.  
 
Če kaj ni jasno, poskušajte sami in dopolnite navodila. Naj vam dobro steče, cox 
 

https://en.geneanet.org/cemetery/upload/?id_projet=209401
https://en.geneanet.org/cemetery/upload/?id_projet=209401


 


