
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

GREGOR IVANŠEK



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Matematika in tehnika 

 

 

 

 

 

Prilagoditev odprtokodnega sistema Drupal za uporabo 

pri didaktiki tehnike  
DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Branko Kaučič Kandidat: Gregor Ivanšek 

Somentor: dr. Stanislav Avsec 

  

Ljubljana, februar 2013



 

ZAHVALA 
 

Zahvalil bi se mentorju doc. dr. Branku Kaučiču in somentorju dr. Stanislavu Avscu za strokovno 

pomoč pri pisanju diplomskega dela. 

Zahvaljujem se tudi staršem, očetu Dragu in mami Lojzki, ki sta mi omogočila študij in me med 

študijem moralno in materialno podpirala. Prav tako bi se zahvalil tudi sestri Sandri za lektoriranje 

diplomskega dela. 

Posebna zahvala gre tudi mojemu dekletu Špeli, ki mi je bila med študijem v veliko pomoč in mi stala 

ob strani med pisanjem diplomskega dela. Zahvalil bi se tudi prijateljici Vesni, ki mi je pomagala pri 

zapisu povzetka v angleškem jeziku. 



 

I 
 

Povzetek 

 

V izobraževanju se vedno bolj uporablja informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). Izmed IKT je 

v izobraževanju postala že skoraj nepogrešljiva uporaba spletnih učilnic. Le-te so lahko pripravljene 

na različne načine – s pomočjo spletnih izobraževalnih sistemov (t.i. LMS) ali sistemov za urejanje 

vsebine (t.i. CMS). V diplomskem delu bo predstavljena priprava spletne strani z odprtokodnim 

sistemom CMS Drupal. Spletna stran je namenjena učiteljem didaktike tehnike na Pedagoški 

fakulteti. Pri pripravi spletne strani pa je lahko v pomoč tudi ostalim učiteljem, ki bi le-to radi 

pripravili s pomočjo sistema CMS Drupal. 

Na začetku diplomskega dela so najprej predstavljeni sistemi CMS in LMS, nato pa kratka zgodovina 

Drupala in njegove lastnosti. Sledi opis namestitve virtualnega spletnega strežnika XAMPP in 

namestitev Drupala na le-tega. Namestitvi sledi opis delovanja Drupala in predstavitev nekaterih 

ključnih postopkov (namestitev modula, kreiranje nove vsebine itd.), ki jih potrebujemo za urejanje 

spletne strani. 

Osrednji del diplomskega dela je posvečen pripravi spletne strani za uporabo v sklopu Praktičnega 

pedagoškega usposabljanja (PPU), ki spada med vsebine didaktike tehnike. V posameznih poglavjih in 

podpoglavjih je predstavljena vsaka izmed oblik PPU, ki se uporabljajo pri didaktiki tehnike 

(hospitacije, nastopi, pedagoška praksa), prav tako pa so predstavljene tudi obstoječe metode 

posredovanja navodil in dokumentov študentom, ter oddaja gradiv in prijava na posamezno obliko 

PPU.  

V zaključnem delu diplomskega dela so predstavljene izboljšave obstoječih metod posredovanja 

navodil, dokumentov, oddaje gradiv ter prijave na hospitacije, nastope in pedagoško prakso. 

Predstavljeni so tudi pomembnejši postopki, ki jih moramo izvesti pri nadgradnji spletne strani ter 

seznam uporabljenih modulov in novih vrst vsebine, ki jih bomo potrebovali. 

 

Ključne besede: didaktika tehnike, PPU, hospitacije, nastopi, pedagoška praksa, LMS, CMS, Drupal.   
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Adaptation of Drupal open source system for Didactics of Technology subject  

Abstract 

 

In education, the application of information and communications technology is rising. Virtual 

classrooms have become an indispensable part of education and can be applied in different ways – 

with the help of online learning management systems (LMS) or content management systems (CMS). 

In the following thesis, the establishment of a new website with open source system CMS Drupal will 

be introduced. The website is intended for the professors of the subject “Didactics of Technology” at 

the Faculty of Education. Nevertheless, the process of establishing may serve other professors as 

well.  

At the beginning of thesis, the LMS and CMS systems will be introduced, followed by a short history 

and characteristics of CMS Drupal. In order to understand Drupal, the installation of virtual web 

server XAMPP and the installation of Drupal on it need to be explained. The presentation of 

functioning of Drupal and of key procedures needed for editing a website (installing the module, 

creating new content, etc.) will follow shortly after.  

The central part of the thesis concerns the establishment of a website with the aim of using it within 

practical pedagogic training (PPT), which belongs to the content of didactics of technology. In 

respective chapters and subchapters, each of the forms of PPT used in didactics of technology (visits, 

performances, teaching practice) will be presented, as well as the existing methods of forwarding the 

instructions and documents to the students, submitting the study material and registering for 

individual forms of PPT.  

In the conclusion of the thesis, room for improvement of existing methods of forwarding the 

instructions, submitting the study material and registering for visits, performances and teaching 

practice will be summed up. The list of used modules, the list of new types of content and key 

procedures needed to be applied while upgrading a website will be tackled as well.  

 

Key words: Didactics of Technology, practical pedagogic training (PPT), visits, performances, teaching 

practice, LMS, CMS, Drupal. 
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1  UVOD 

 

V današnjem času si učenja in poučevanja brez uporabe svetovnega spleta skoraj ne moremo več 

predstavljati. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ki jo lahko uporabljamo v 

izobraževanju, popestri izvedbo pouka. Omogoča pa nam tudi večjo dostopnost do gradiva, saj 

študentje preko spleta lažje dostopajo do gradiv, ki jih pripravi učitelj. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Med IKT so v izobraževanju vedno bolj v uporabi virtualna spletna okolja oziroma spletne učilnice. 

Preko le-teh študentje pridobivajo razno literaturo, obvestila ali pa oddajajo svoje pisne izdelke. 

Spletne učilnice uporabljajo tudi študentje Pedagoške fakultete, a le-te niso v uporabi pri vseh 

predmetih.  

Pri didaktiki tehnike študentje spletne učilnice ne uporabljajo. Količina gradiva, ki ga morajo oddati 

pri predmetu didaktika tehnike, je velikokrat zelo obsežna in raznovrstna (analize nastopov, 

hospitacij, dnevnik prakse ipd.). Ker ročna oddaja gradiva včasih predstavlja določene probleme, na 

katere se sklicujejo študentje (pozabljanje na oddajo gradiva v predalček, študentje nimajo tiskalnika 

ipd.), prav tako pa se za oddajo gradiva porabi veliko materiala in časa, smo se odločili, da bi za 

potrebe predmeta didaktika tehnike oblikovali spletno učilnico, ki bi študentom omogočala dostop 

do obveznega gradiva in elektronsko oddajo zahtevanih gradiv in dokumentov. 

V današnjem času lahko spletne strani pripravimo na več načinov. Izbrali smo odprtokodni sistem za 

urejanje vsebine (t.i. CMS), sistem Drupal, ki ga lahko prosto prenesemo s spleta. Le-ta ponuja tudi 

ogromno prosto dostopnih modulov, ki razširijo njegovo funkcionalnost, prav tako pa uporaba in 

urejanje spletne vsebine ne zahteva poglobljenega računalniškega znanja. 

V diplomskem delu bomo preučili delovanje sistema Drupal, ga predstavili uporabnikom in ustrezno 

nadgradili, tako da bo ustrezal vsem kriterijem in zahtevam za brezhibno uporabo pri didaktiki 

tehnike. 

Drupal bomo pri didaktiki tehnike uporabljali v sklopu praktičnega pedagoškega usposabljanja. 

Didaktiku bo spletna stran omogočala načrtovano objavo gradiva in vsebine (vsebina bo lahko 

objavljena na točno določen datum), ki jih bodo študentje potrebovali za izvedbo posameznih vsebin 

predmeta (hospitacije, nastopi, pedagoška praksa), prav tako mu bo omogočala prejemanje in 

zbiranje gradiva, ki ga bodo morali oddati študentje. Poleg omenjenih funkcij bo imel na voljo tudi 

nadzor nad prijavo študentov v skupine za opravljanje hospitacij, prijavo na hospitiranje nastopov in 

opravljanje nastopov ter pedagoške prakse. Ker se velikokrat zgodi, da ob velikem številu informacij 
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na določene pozabimo, bo spletna stran didaktiku s pomočjo koledarja omogočila pregled dejavnosti 

po posameznih dnevih (izvajanje nastopov), prav tako pa bo didaktik pred nastopi in novimi 

aktivnostmi na spletni strani na elektronski naslov prejel obvestilo, tako da mu ne bo potrebno 

nenehno obiskovati spletne strani in preverjati novosti. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je preveriti, ali lahko Drupal, sistem za upravljanje vsebine, preuredimo v 

sistem za upravljanje učenja (t.i. LMS). V diplomskem delu bomo tudi preverili, ali lahko Drupal 

uporabimo kot spletno učilnico in ga ustrezno nadgradimo za uporabo pri didaktiki tehnike za 

praktično pedagoško usposabljanje. S tem bomo profesorjem ponudili alternativo obstoječim 

rešitvam. 

 

Cilji diplomskega dela so: 

 preučiti in opisati delovanje sistema Drupal; 

 preučiti uporabnost modulov, ki jih ponuja sistem Drupal;  

 preučiti in izbrati module, ki so primerni za postavitev spletne strani za didaktiko tehnike; 

 nadgraditi sistem Drupal, tako da bo primeren za uporabo pri didaktiki tehnike; 

 na spletni strani omogočiti objavo gradiv, ki se v okviru didaktike tehnike uporabljajo pri 

sklopu praktičnega pedagoškega usposabljanja, zagotoviti prijavo na hospitacije, hospitiranje 

nastopov, nastope in pedagoško prakso;  

 didaktiku omogočiti, da bo pred pomembnejšimi dogodki s spletne strani na e-naslov prejel 

obvestilo. 

 

Diplomsko delo bo odgovorilo na naslednji raziskovalni vprašanji (RV): 

RV 1:  Ali lahko odprtokodni CMS sistem Drupal preuredimo v LMS sistem? 

RV 2:  Ali lahko Drupal nadgradimo tako, da bo primeren za uporabo pri didaktiki tehnike za 

 praktično pedagoško usposabljanje?   
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1.3  Metode dela 

 

Izvedba diplomskega dela bo potekala po naslednjih korakih: 

 pridobivanje ustrezne literature (poiskali bomo tako knjižne kot spletne vire o delovanju, 

uporabi in nadgradnji sistema Drupal), 

 pridobitev in namestitev sistema Drupal, 

 študij izbrane literature, 

 preučevanje in nadgradnja delovanja sistema Drupal, 

 prevajanje uporabniškega vmesnika sistema Drupal,  

 zasnova funkcionalnosti spletne strani za uporabo pri didaktiki tehnike, in 

 nadgradnja spletne strani na podlagi zastavljene funkcionalnosti, testiranje delovanja spletne 

strani in evalvacija nadgradnje spletne strani. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

V drugem poglavju diplomskega dela so predstavljeni sistemi za upravljanje vsebine in spletni 

izobraževalni sistemi. 

 

V tretjem poglavju, ki je najobsežnejši del diplomskega dela, je opisano delovanje Drupala. V začetku 

je predstavljena zgodovina Drupala in namestitev le-tega na virtualni spletni strežnik XAMPP. Sledi 

opis navodil za uporabo Drupala, na koncu poglavja pa je predstavljeno, kako nadgradimo in 

posodobimo Drupal. 

 

V četrtem poglavju je podrobno predstavljeno praktično pedagoško usposabljanje1, ki se izvaja v 

okviru predmeta didaktika tehnike. 

 

V petem poglavju je podrobno predstavljena nadgradnja Drupala, tako da bo le-ta primerna za 

uporabo pri didaktiki tehnike v sklopu praktičnega pedagoškega usposabljanja. Nadgradnja je ločena 

na nevsebinski in vsebinski del. Na koncu so predstavljene tudi težave in omejitve ob nadgradnji. 

 

V šestem poglavju je predstavljen zaključek diplomskega dela, v sedmem pa so navedeni knjižni in 

spletni viri, ki smo jih uporabili pri pisanju diplomskega dela. 

 
                                                             
1 K praktičnemu pedagoškemu usposabljanju sodijo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. 
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Na koncu diplomskega dela so dodane tudi priloge, ki jih potrebujemo pri nadgradnji Drupala za 

uporabo pri didaktiki tehnike (seznam nameščenih modulov, starševske povezave vsebin, povezave 

glavnega menija, obrazca za prijavo na nastop in pedagoško prakso ter dovoljenja posameznih vlog, 

ki se uporabljajo na spletni strani). 
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2  SISTEMI ZA UPRAVLJANJE VSEBINE (CMS) IN SPLETNI IZOBRAŽEVALNI 

 SISTEMI (LMS) 

 

V današnjih časih vse več podjetij, izobraževalnih ustanov itd. uporablja lastne spletne strani, na 

katerih lahko obiskovalci dostopajo do posameznih informacij o le-teh. 

Zaradi vse pogostejše uporabe interneta ustanove stremijo k temu, da bi čim hitreje osvežile 

besedilo, dokumente itd., ki so dostopni na njihovih spletnih straneh. 

Ker je osveževanje novic oziroma dokumentov pri klasičnih spletnih straneh odvisno predvsem od 

podjetja, ki nam je pripravilo spletno stran, se vedno bolj uporabljajo sistemi, ki nam na spletnih  

straneh omogočajo vzdrževanje in objavo vsebin brez zahtevnega znanja računalniškega 

programiranja. 

Sistemi, ki se uporabljajo, se delijo na sisteme za upravljanje vsebine (angl. Content Management 

System oz. CMS) in sisteme za upravljanje učenja (angl. Learning Management System, oz. LMS). 

 

2.1 Sistem za upravljanje vsebine (CMS) 

 

Sistem za upravljanje vsebin je sistem, ki omogoča objavo, urejanje in prikaz vsebine spletnih strani 

[11]. 

CMS sistemi so nameščeni na spletnem strežniku2, najpogosteje pa so napisani v programskem jeziku 

PHP3, podpirajo MySQL4, ki je najbolj razširjen sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami, 

uporabljamo pa jih lahko na različnih operacijskih sistemih (Linux, Mac OS, Microsoft Windows). Za 

dostop do CMS sistema potrebujemo tudi ustrezen spletni brskalnik (Firefox, Chrome, Internet 

Explorer itd.) [25]. 

Glavna prednost CMS sistemov je poenostavitev postopkov izdelave, vzdrževanje spletnih strani in 

poenostavitev nekaterih standardnih opravil, saj lahko sami brez težav nadgrajujemo spletno stran. 

CMS sistemi uporabnikom omogočajo uporabo funkcij, kot so ustvarjanje, upravljanje, urejanje, 

objavljanje, arhiviranje, iskanje vsebin, za kar uporabniki ne potrebujejo znanja programiranja in 

urejanja HTML kode, saj je urejanje in pisanje besedila posameznih vsebin podobno kot pisanje 

besedila v urejevalniku besedil Microsoft Word ali drugih podobnih urejevalnikih. Vsebina se ureja 

preko programskega vmesnika, ki določa obliko in vsebino prikazane vsebine. Sistem CMS 

uporabniku omogoča popolno svobodo pri urejanju spletne strani, spremembe pa so na spletu vidne 

                                                             
2 Pri izbiri moramo biti pozorni na to, koliko prostora za shranjevanje podatkov nam ponuja. 
3 Nadomestijo ga lahko tudi skriptni jeziki Perl, Python ali Java. 
4 Tudi Oracle ali PostgreeSQL. 
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takoj. Poleg zgoraj omenjenih funkcij nam CMS omogoča tudi dodajanje slik, dokumentov, uvoz/izvoz 

podatkov, dodajanje uporabnikov ter dodeljevanje vlog in dovoljenj le-tem [10, 25]. 

CMS sistemi so uporabni predvsem za podjetja in uporabnike, ki morajo hitro spreminjati vsebino 

spletne strani, saj nam omogočajo, da lahko le-to spreminjamo na kateremkoli računalniku; 

potrebujemo le dostop do interneta. Urejanje vsebine lahko na podlagi dovoljenj in vlog določimo 

večjemu številu uporabnikov, kar lahko podjetja oziroma uporabniki nastavijo glede na lastne 

potrebe [10, 25].  

Večina CMS sistemov je zasnovanih modularno, kar nam omogoča, da lahko hitro spremenimo 

njihovo funkcionalnost. Kljub temu, da je v uporabi veliko različnih CMS sistemov, ki nam ponujajo 

različno število funkcij in se razlikujejo tudi glede na licenčne pogoje in enostavnost uporabe, pa so 

jim skupne naslednje lastnosti oziroma funkcije: 

 enostavno upravljanje z vsebino, 

 časovno načrtovanje objave vsebine (kdaj naj se objavi vsebina, koliko časa naj bo 

objavljena), 

 dodajanje in urejanje slik, tabel, povezav, datotek, 

 več jezikovna podpora,  

 urejanje spletnih vsebin iz različnih lokacij (uporaba na različnih računalnikih, potrebujemo 

samo dostop do interneta), 

 uporaba predlog za oblikovanje izgleda, 

 možnost razširljivosti delovanja, 

 nadgradnja sistema, modulov, 

 upravljanje z uporabniki (ustvarjanje novih računov, dodeljevanje vlog in dovoljenj), 

 samodejno generiranje menijev ob shranjevanju vsebine, in 

 vodenje statistike obiskanosti spletnega mesta [6, 7, 10, 25]. 

 

V uporabi je veliko različnih CMS sistemov, ki se ločijo na odprtokodne in komercialne.  

Odprtokodni sistemi so za uporabo brezplačni in distribuirani pod GNU/GPL licenco5. Za nadgradnjo 

sistema ponavadi skrbi skupnost uporabnikov, vendar se včasih zgodi, da se razvoj posameznih 

funkcij sistema ustavi, oziroma funkcije ne delujejo pravilno. V tem primeru nam odprtokodni sistemi 

                                                             
5 Značilnosti licence so na primer: Nekaj značilnosti licence: »a) licenca dovoljuje prosto razmnoževanje, 
urejanje kode, izboljševanje programa. Spremembe mora urejevalec poslati nazaj avtorju; 
b) licenca dovoljuje prosto urejanje programov vendar morajo ostati odprtokodni;  
c) program izdan pod GPL se lahko prosto razmnožuje brezplačno oziroma s plačilom potrošnega materiala (CD, 
embalaža, ...)« (citirano: GNU General Public License, 
http://sl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License).  
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omogočajo, da nove funkcije, če imamo dovolj znanja iz programiranja, razvijamo sami [10, 25]. 

Najpogosteje uporabljeni odprtokodni CMS sistemi so: Wordpress, Joomla!, Drupal, Typo3, Blogger, 

Plone, Concrete itd. [22]. 

Na voljo so tudi komercialni CMS sistemi. Za nadgradnjo sistema skrbi tehnična ekipa proizvajalca 

oziroma ponudnika CMS sistema. Delovanje komercialnih sistemov je bolj izpopolnjeno kot delovanje 

odprtokodnih sistemov, saj že vsebujejo določene specifične funkcije, tako da ne izgubljamo časa z 

nadgradnjo oziroma iskanjem ustreznih modulov. Težava je v tem, da so komercialni CMS sistemi 

plačljivi, prav tako pa smo pri popravkih oziroma nadgradnji sistema odvisni od ponudnika le-tega 

[10, 25]. Komercialni CMS sistemi so na primer: Ekstren, Open text Web Expirience Management, 

Contegro, Sitecore, Sitefinity, Episerve, Alterion, MyPortal2 (slovenski CMS) itd. [22]. 

 

2.2 Spletni izobraževalni sistem (LMS) 

 

»Sistem za upravljanje učenja (angl. Learning Management System, t.i. LMS) je program, ki je 

namenjen za upravljanje in dostavo učnih vsebin in virov študentom.« (citirano: [29]). 

LMS sistemi za delovanje potrebujejo delujoč spletni strežnik6 in spletni brskalnik (Firefox, Chrome, 

Internet Explorer), preko katerega dostopamo do njih, uporabljamo pa jih lahko na različnih 

operacijskih sistemih (Windows, Mac OS, Linux). Večina LMS sistemov je napisanih v programskih 

jezikih Java/J2EE, Microsoft.NET ali PHP. Ponavadi pa uporabljajo podatkovne baze kot so MySQL, 

Microsoft SQL Server ali Oracle, na voljo pa so nam v več jezikih [21, 32]. 

Njihova glavna funkcija je omogočanje organiziranja, vodenja in administracije učnega procesa. 

Omogočajo nam tudi lažji dostop do vsebin oziroma literature, ki jo uporabljamo pri izobraževanju, 

prav tako lahko literaturo po potrebi sproti dopolnjujemo. 

LMS sisteme uporabljajo predvsem ustanove, ki želijo poleg tradicionalnega učenja oziroma 

izobraževanja učencem ponuditi tudi spletno izobraževanje v obliki spletnih učilnic (ponavadi se na 

spletu izvajajo le posamezne naloge ali preverjanja znanja) [20, 21, 32].   

Programska oprema LMS sistema vsebuje vse funkcije, ki jih potrebujemo za uspešno uporabo pri 

spletnem izobraževanju. Kljub temu, da je na voljo veliko različnih LMS-jev, ki se med seboj razlikujejo 

po funkcionalnosti, pa nam mora vsak sistem zagotoviti nekaj osnovnih funkcij, ki so skupne vsem 

sistemom. Omogočajo nam: 

 organiziranje učnega procesa, 

 dostop in upravljanje z dokumentacijo, 

                                                             
6 Strežnik bo shranil vse podatke in omogočil uporabnikom uporabo sistema in dostop do informacij. Več kot 
ima sistem uporabnikov, večjo kapaciteto spomina potrebuje strežnik, na katerem je nameščen LMS sistem. 
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 upravljanje z uporabniki in vlogami uporabnikov, 

 razdelitev uporabnikov na posamezne predmete in skupine, 

 upravljanje s predmeti in vsebino, 

 različne stopnje dostopa do predmetov in vsebin glede na vloge in dovoljenja uporabnikov, 

 terminsko načrtovanje izobraževanja, 

 uporabo asinhrone komunikacije7: e-pošta, forumi (komunikacija je lahko vodena s strani 

skrbnika predmeta), 

 uporabo sinhrone komunikacije8: klepetalnice, videokonference, 

 uporabo ocenjevanja in preverjanja znanja (vodenje redovalnice, določanje ocenjevalnih 

lestvic), 

 spremljanje napredka posameznega uporabnika in pregled statistike dosežkov (prikaz ocen, 

poročil o napredku), 

 uporabo pomoči pri rabi posameznih orodij, 

 prikaz dejavnosti na koledarju [20, 21]. 

 

LMS sistemi se poleg funkcionalnosti in enostavnosti uporabe ločijo tudi na odprtokodne in 

komercialne sisteme. 

Odprtokodni sistemi so za uporabo brezplačni in distribuirani pod GNU/GPL licenco. Za nadgradnjo 

sistema tako kot pri CMS sistemih ponavadi skrbi skupnost uporabnikov. Najpogosteje uporabljeni 

odprtokodni LMS sistemi so: Moodle, Sakai, Dokeos, Chamilo, Claroline, Desire2Learn itd. [20, 23]. 

Na voljo so tudi komercialni LMS sistemi. Za nadgradnjo sistema skrbi tehnična ekipa proizvajalca 

oziroma ponudnik LMS sistema. Komercialni LMS sistemi se razlikujejo po funkcijah, ki jih proizvajalci 

priredijo našim potrebam, prav tako pa tudi glede na ceno. Komercialni LMS sistemi so na primer: 

Absorb LMS, Blackboard Learning System, CCNet, AlphaStudy, Saba Software, E-CHO (slovenski LMS) 

itd. [20, 23]. 

V diplomskem delu bomo uporabili odprtokodni CMS sistem Drupal, ki ga bomo nadgradili, tako da 

bo čim bolj ustrezal funkcijam, ki jih ponujajo LMS sistemi. Uporabili  ga bomo pri didaktiki tehnike za 

sklop praktičnega pedagoškega usposabljanja.  

                                                             
7 Komunikacija, ki ne poteka istočasno [30]. 
8 Komunikacija, ki poteka sočasno ali v kratkih časovnih presledkih [30]. 
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3  DRUPAL 

 

Drupal je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin (t.i. CMS). Napisan je v PHP jeziku in distribuiran 

pod GNU/GPL licenco [14]. Ker je odprtokodni sistem in je distribuiran pod prej omenjeno licenco, ga 

lahko brezplačno prenesemo s spletne strani (http://drupal.org).  

Z zgoraj omenjene spletne strani lahko prenesemo standardno izdajo, ki se imenuje Drupal core (v 

nadaljevanju Drupalovo jedro ali jedro). Priporočljivo je, da s spleta prenesemo stabilno izdajo 

Drupalovega jedra, ki je osnovni element Drupala. Trenutna stabilna verzija, ki je na voljo, je 7.19, 

izšla pa je 16. januarja 2013. Vsaka stabilna izdaja nam omogoča varno uporabo, saj ekipa za razvoj 

nenehno izboljšuje in odpravlja napake, ki se pojavljajo pri delovanju sistema.  

Uporabniški vmesnik Drupalovega jedra je na voljo v angleškem jeziku, vsebuje pa tudi jezikovno 

podporo za 55 jezikov, med katerimi je tudi slovenski jezik. 

Datoteka z jedrom vsebuje različne module in teme, ki nam omogočajo dobro izhodišče za začetek 

izdelave spletne strani, prav tako pa nam zagotavlja tudi osnovne funkcije (npr. ustvarjanje 

uporabniških računov, objava in urejanje vsebine, nalaganje datotek, postavitev menijskega sistema, 

omejitev dostopa do posameznih vsebin in upravljanje nastavitev spletnega mesta), ki so skupne 

vsem sistemom za upravljanje z vsebino. Poleg modulov, tem in funkcij vsebuje tudi hierarhični 

taksonomski sistem, ki nam omogoča, da kategoriziramo in označujemo vsebino.  

Moduli, ki so nameščeni v jedru in so potrebni za osnovno delovanje spletne strani, so na primer: 

Block, Field, Field UI, Field SQL storage, Filter, Image, Node, System, Taxonomy, Text in User. Ostale 

module jedra lahko uporabimo, če želimo (npr. Blog, Poll itd.), saj niso potrebni za osnovno delovanje 

spletnega mesta.  

Osnovne funkcije in delovanje Drupala lahko razširimo s pomočjo namestitve novih odprtokodnih 

modulov, ki jih lahko prenesemo s spletne strani (http://drupal.org/project/modules).  

Predvsem zaradi ogromnega števila različnih modulov in možnosti ustvarjanja lastnih modulov lahko 

s pomočjo Drupala ustvarimo tako enostavne kot tudi zahtevnejše spletne strani (osebne, 

izobraževalne, novičarske ipd. spletne strani).   

Sistem ima tako dobre kot tudi slabe lastnosti. Dobre lastnosti so, da ga lahko uporabljamo za 

izdelavo spletnih strani, za ustvarjanje novih vrst vsebine in za objavljanje raznoraznih vsebin brez 

znanja programiranja v PHP jeziku; omogoča nam razširitev funkcionalnosti, saj ponuja veliko 

dodatnih modulov, prav tako pa omogoča tudi enostavno upravljanje s spletno stranjo. Omogoča 

nam uporabo na kateremkoli operacijskem sistemu, prav tako pa je enostavna tudi njegova 

namestitev. Sistemu lahko hitro spremenimo zunanjo podobo; ponuja nam veliko število različnih 

modulov in tem, kar nam omogoča, da hitro pridemo do rešitve za želeno funkcionalnost. Zagotavlja 
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tudi veliko skupnost razvijalcev in članov, kar nam omogoča lažje iskanje pomoči in dostop do 

dokumentacije, ki nam je v pomoč pri spoznavanju in uporabi.  

Poleg dobrih ima sistem tudi nekaj slabih lastnosti (zapletene strukture in delovanje modulov, pri 

uporabi velikega števila novih modulov je potrebno veliko časa posvetiti prevajanju uporabniškega 

vmesnika), ki pa jih ponavadi lahko odpravimo s pomočjo uporabe dokumentacije, ki se nahaja na 

spletni strani [3, 14]. 

 

3.1 Zgodovina Drupala 

 

Začetnik Drupala je bil študent Dries Buytaert. Razvijati ga je začel med letoma 1998 in 1999. 

Leta 2000 sta Dries Buytaert in Hans Sneijder, študenta Univerze v Antwerpnu, med svojima 

študentskima domovoma postavila brezžični »most«, tako da si je Hansovo ADSL-internetno 

povezavo lahko delilo 8 študentov. Dries je nato začel razvijati novičarsko stran v obliki oglasne 

deske, preko katere bi si lahko prijatelji med sabo izmenjali kratka sporočila. 

Ko je Dries diplomiral, se je skupina odločila, da postavi spletno stran, preko katere bi ostali v stiku. 

Spletno stran je želel registrirati pod domeno »Dorpje« (nizozemsko mala vas), vendar je naredil 

tipkarsko napako in jo poimenoval »Drop«, tako da se je prva internetna stran, ki jo je poganjal 

Drupal, imenovala drop.org.  

Ker je spletna stran kmalu pridobila veliko članov, ki so pokazali interes za razvijanje in dodajanje 

novih funkcionalnosti spletni strani, se je Dries leta 2001 odločil, da kot odprtokodno programsko 

opremo izda programsko opremo z imenom »Drupal«. 

Njegov namen je bil, da bi k uporabi pritegnil čim več uporabnikov in jim omogočil, da bi razvijali in 

dodajali novo funkcionalnost. 

Drupal je od leta 2001 pa do letošnjega leta (2013) izšel v velikem številu izpopolnjenih verzij, Dries 

pa je ostal eden izmed glavnih razvijalcev Drupalovega jedra pri vseh njegovih izdajah. V tabeli 1 si 

lahko ogledate kronologijo izdaje glavnih verzij (Trenutna verzija je 7.19, pripravlja pa se že tudi 

izdaja verzije 8.0.), pri vsaki izdaji pa ponavadi avtorji tudi zapišejo, katere so novosti posamezne 

verzije [15, 17]. 
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Tabela 1: Kronologija izdaje glavnih različic Drupalovega jedra [14]. 

Glavna različica Datum izdaje 

1.0 15. 01. 2001 

2.0 15. 03. 2001 

3.0 15. 09. 2001 

4.0 15. 06. 2002 

5.0 15. 01. 2007 

6.0 13. 02. 2008 

7.0 05. 01. 2011 

8.0 še v razvojni fazi (predvidena izdaja avgust 2013) 

 

Danes je spletna stran drupal.org dobro organizirana skupnost z več kot 630.000 prijavljenimi člani 

(Vir: http://drupal.org/node/297669). Na spletni strani lahko najdemo stabilne izdaje jedra, veliko 

število modulov in tem, prav tako pa je na spletni strani na voljo tudi obsežna dokumentacija, ki nam 

ponuja vodiče o delovanju in uporabi modulov, informacije o upravljanju Drupala ter tudi vodiče za 

razvoj novih modulov. Vse o delovanju Drupala in odgovore na naša vprašanja lahko poiščemo tudi 

na forumih ali v knjigah. 

 

3.2 Namestitev Drupala 

 

Drupal lahko uporabljamo na kateremkoli operacijskem sistemu. Za uspešno namestitev 

potrebujemo delujoč spletni strežnik, ki podpira skriptni jezik PHP in podatkovno bazo MySQL. Poleg 

delujočega spletnega strežnika ima Drupal za namestitev še nekaj minimalnih zahtev: 

 najmanj 15 MB prostora na trdem disku, 

 strežnik za podatkovno bazo (Drupal 7 zahteva najmanj MySQL 5.0.15, PostgreSQL 8.3 ali 

SQLite 3.3.7.) in 

 PHP (Priporočena različica za Drupal 7 je 5.3.) [31]. 

 

Ena izmed možnosti namestitve je, da Drupal namestimo pri našem ponudniku spletnega gostovanja, 

ki podpira vse zgoraj omenjene zahteve, ali pa si strežnik postavimo na lastnem računalniku s 

pomočjo paketa WAMP ali XAMPP. Le-ta prav tako podpira vse zgoraj omenjene minimalne zahteve 

in na računalnik namesti spletni strežnik [31]. 

Odločili smo se, da bomo spletni strežnik postavili na lastnem računalniku s pomočjo odprtokodnega 

in brezplačnega paketa XAMPP. 
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3.2.1 Namestitev razvojnega okolja XAMPP 

 

1. S spletne strani (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) si na računalnik prenesemo 

XAMPP (Prenesli smo različico 1.7.4). 

2. Poiščemo preneseno datoteko in XAMPP namestimo na naš računalnik. 

3. Po uspešni namestitvi odpremo nadzorno ploščo programa (slika 1) in zaženemo Apache, 

MySql in FileZillo. 

 
Slika 1: Nadzorna plošča XAMPP 

 
4. Namestitev preverimo, tako da v spletnem brskalniku odpremo spletno stran 

(http://localhost). Odpre se nam spletna stran (slika 2), preko katere lahko dostopamo do 

dokumentacije XAMPP, urejamo varnostne nastavitve in dostopamo do orodij, ki nam jih 

ponuja program (Ponuja nam orodje FileZilla FTP za prenos datotek, Mercury Mail, ki nam 

omogoča pošiljanje e-pošte, ter phpMyAdmin, s pomočjo katerega kreiramo podatkovne 

baze.). 
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Slika 2: XAMPP 

 
5. Ustrezno varnost zagotovimo, tako da nastavimo gesla za posamezne sekcije programa 

(MySQL, dostop do mape XAMPP). To naredimo tako, da v levem meniju spletne strani 

kliknemo na povezavo Security. Odpre se nam nova spletna stran, na kateri kliknemo na 

povezavo (http://localhost/security/xamppsecurity.php), kjer nato uredimo gesli za zaščito 

map in MySQL sekcijo. 

6. Urediti moramo še geslo za FileZillo. Na nadzorni plošči v vrstici FileZilla kliknemo na gumb 

Admin. Ko se odpre novo okno v orodni vrstici, kliknemo na ikono s človekom. Ponovno se 

nam odpre novo okno s seznamom uporabnikov, ki je prikazan na sliki 3. 

 

 
Slika 3: Seznam uporabnikov 
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o Uporabnika anonymous in newuser onemogočimo, tako da odkljukamo opcijo 

Enable account. Nato kliknemo na gumb Add in dodamo novega uporabnika (npr. 

grega). Nato obkljukamo opcijo Password in določimo poljubno geslo. 

o Pri novem uporabniku določimo, do katere mape in datotek v njej bo lahko dostopal. 

To storimo tako, da kliknemo na zavihek Shared folders, ki ga v odprtem oknu 

najdemo levo zgoraj, kar je s pravokotnikom označeno na sliki 3. Odprejo se nam 

nove možnosti izbire. S klikom na gumb Add izberemo želeno mapo. Ker bomo 

kasneje ob namestitvi Drupala le-tega namestili v mapo C:/xampp/htdocs, novemu 

uporabniku uredimo dostop do navedene mape. Določimo lahko tudi dovoljenja za 

upravljanje mape, njenih podmap in datotek. 

7. Ko smo uredili FileZilla FTP geslo, smo uredili status varnosti naše XAMPP namestitve, kar 

prikazuje tudi slika 4 (zelena barva). PHP pustimo, da ne teče v »safe mode«, saj drugače 

nekatere funkcije ne bi delovale [3, 13]. 

 
Slika 4: XAMPP varnost 

 

XAMPP je pravilno nameščen in pripravljen za varno uporabo. Če želimo preko spletnega strežnika 

pošiljati tudi e-pošto, moramo urediti še nastavitve Mercuryja. 

 

3.2.2 Pošiljanje e-pošte s pomočjo Mercury mail 

 

V spodnjih korakih bomo opisali, kako uredimo nastavitve pošiljanja e-pošte in dodamo nove 

uporabnike, ki si bodo lahko med sabo pošiljali elektronska sporočila. 

1. Na nadzorni plošči XAMPP (slika 1) zaženemo Mercury. Ko se le-ta zažene, kliknemo na gumb 

Admin. Odpre se nam novo okno z delujočimi procesi in orodno vrstico, ki nam ponuja 
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uporabo nekaterih funkcij. Uporabljali bomo povezavo Configuration in nekatere funkcije, do 

katerih dostopamo preko padajočega menija.  

2. Kliknemo na meni Configuration, nato pa iz padajočega menija s klikom izberemo Manage 

local users. Odpre se nam seznam obstoječih uporabnikov. Kliknemo na gumb Add, ki se 

nahaja desno zgoraj in ustvarimo novega uporabnika. Za uporabniško ime izberemo student2 

in mu določimo poljubno geslo. Ko končamo, zapremo okno s seznamom uporabnikov. 

3. V meniju ponovno kliknemo na meni Configuration in iz padajočega menija izberemo Aliases. 

Odpre se nam novo okno s seznamom vzdevkov. Ker želimo dodati nov vzdevek, kliknemo na 

gumb Add new alias. Odpre se nam novo okno, kjer nato poljubno izpolnimo obrazec. Primer 

je prikazan na sliki 5. 

 
Slika 5: Urejanje vzdevkov 

 
4. Konfigurirati moramo še nekaj nastavitev. Zopet kliknemo na meni Configuration, nato pa 

izberemo Mercury core module. Odpre se nam novo okno, kjer kliknemo na Local domain. 

Sledi klik na gumb Add new domain. Dodali bomo 2 novi domeni: 

 localhost or server: localhost.com, Internet name: localhost; 

 localhost or server: localhost.com, Internet name: [127.0.0.1]. 

5. Pod menijem Configuration konfiguriramo še nastavitve za: 

o Mercury S SMTP Server, kjer polji Anounce myself as in IP interface to use 

nastavimo na vrednost 127.0.0.1; 

o Mercury P POP3 Server, kjer polje IP interface to use nastavimo na vrednost 

127.0.0.1; 

o Mercury E SMPT Client, kjer v polji Identify myself as in Name servers vpišemo 

127.0.0.1; 

o Mercury D POP3 Client, kjer najprej kliknemo na gumb Add in izpolnimo naslednja 

polja: 

 POP3 Host: 127.0.0.1, 
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 Username: student2, 

 Password: poljubno. 

 

Če želimo dodati več uporabnikov, preprosto ponovimo zgornje korake. 

Za uporabo sedaj potrebujemo še odjemalec za elektronsko pošto, s pomočjo katerega bomo lahko 

pregledovali vsebino sporočil. Poznamo več različnih odjemalcev za elektronsko pošto. Izberemo 

lahko poljubnega. Mi bomo izbrali Windows live. 

Ko odpremo Windows live, se postavimo na prvi zavihek menijske vrstice in kliknemo nanj. Najprej 

izberemo funkcijo Možnosti, nato pa e-poštni računi. Prikaže se nam seznam z obstoječimi računi. 

Ker želimo dodati nov račun, kliknemo na gumb Dodaj, ki ga lahko najdemo v desnem zgornjem kotu.  

Odpre se nam novo okno, v katerega vpišemo e-poštni naslov in geslo, ki smo ga ustvarili 

(student2@localhost.com). V naslednjem koraku pri konfiguraciji nastavitev strežnika pod naslov 

strežnika za dohodno in odhodno pošto vpišemo 127.0.0.1. S tem smo uspešno dodali nov e-poštni 

račun [28]. 

 

3.2.3 Namestitev Drupala na virtualni spletni strežnik XAMPP 

 

Preden pričnemo z namestitvijo Drupala na virtualni strežnik, ki smo ga vzpostavili v prejšnjem 

poglavju, moramo s spletne strani (http://drupal.org/project/drupal) prenesti zadnjo stabilno izdajo 

(priporočena različica) Drupalovega jedra, ki je na voljo v arhivski datoteki *.zip ali *.tar.gz. V času 

pisanja diplomske naloge je bila na voljo različica 7.19, ki je izšla januarja 2013. 

Ker bomo Drupal gostili na virtualnem spletnem strežniku, ki smo ga vzpostavili z uporabo paketa 

XAMPP, preneseno datoteko Drupalovega jedra razširimo v mapo C:/xampp/htdocs (Če želimo, 

lahko mapo poljubno preimenujemo.). Po uspešnem prenosu in razširitvi datoteke lahko pričnemo z 

namestitvijo. 

 Namestitev se zažene samodejno, takoj ko v spletni brskalnik vpišemo naslov 

(http://localhost/ime-razširjene-mape), saj se zažene datoteka install.php, v brskalniku pa se 

nam odpre začetna stran namestitve Drupala, ki je prikazana na sliki 6. Izberemo 

namestitveni profil Standard, ki nam ponuja več začetnih funkcij in je bolj primeren za 

standardne uporabnike kot profil Minimal, ki je bolj primeren za izkušene uporabnike. 
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Slika 6: Začetna stran namestitve Drupala. 

 

 V naslednjem koraku sledi izbira jezika namestitve. Privzet jezik namestitve je angleščina, 

vendar lahko Drupal namestimo tudi v drugih jezikih. Prevod Drupala v slovenščino lahko 

prenesemo s spletne strani (http://localize.drupal.org/translate/downloads). Po prenosu 

datoteke na računalnik, le-to shranimo v mapo /profiles/standard/translations. Navodila za 

namestitev v drugem jeziku so prikazana tudi pri namestitvi, če pod izbiro jezika kliknemo na 

povezavo Learn how to install Drupal in other languages.  

 Izberemo slovenski jezik in nadaljujemo z namestitvijo (Kljub namestitvi v slovenskem jeziku 

Drupal ni v celoti preveden v slovenski jezik, tako da bomo spletno stran morali do konca 

prevesti v nadaljevanju.). 

 V naslednjem koraku Drupal preveri, če so izpolnjene vse zahteve za začetek namestitve. 

 Ker namestitev zahteva uporabo podatkovne baze, jo moramo ustvariti. Ustvarimo jo s 

pomočjo orodja phpMyAdmin, ki nam ga ponuja XAMPP. V spletnem brskalniku odpremo 

nov zavihek in vpišemo naslov (http://localhost/phpmyadmin). Za uporabniško ime nato 

vpišemo root, za geslo pa uporabimo geslo, ki smo ga pod nastavitvami XAMPP vpisali pod 

sekcijo MySQL. Ko se vpišemo, lahko ustvarimo novo podatkovno bazo (npr. drupal14). Pri 

pravilu za razvrščanje znakov in pri razvrščanju znakov povezave MySQL pa izberemo 

kodiranje znakov Unicode (UTF-89, npr. utf8_general_ci), tako kot je prikazano na sliki 7. 

 

                                                             
9 Zaradi nabora znakov č, š, ž. 
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Slika 7: Kreiranje podatkovne baze 

 

 Vrnemo se na stran, kjer poteka namestitev Drupala in vpišemo ime podatkovne baze, ki smo 

jo ustvarili v prejšnjem koraku. V polje uporabniško ime in geslo pa vpišemo enake podatke, 

kot smo jih v prejšnjem koraku ob prijavi v phpMyAdmin. Opisan korak si lahko ogledamo na 

sliki 8. 

 
Slika 8: Konfiguracija podatkovne baze 

 

 Izvede se namestitev Drupala. 

 Po končani namestitvi lahko uredimo še nekaj nastavitev strani (slika 9), kot sta ime 

spletnega mesta in e-naslov strani (Drupal ga uporabi za pošiljanje obvestil – npr. izberemo 

naslov postmaster@localhost.com.), dodamo uporabniško ime in geslo administratorja ter 

nastavimo privzeto državo in časovni pas [3]. 
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Slika 9: Nastavitve spletne strani 

 
 Namestitev je končana. Spletno stran, ki smo jo ustvarili, lahko pričnemo spoznavati ter 

urejati za lastne potrebe. 
 

3.3 Navodila za uporabo Drupala 

 

Vmesnik Drupal ima dva dela. Prvi del predstavlja ospredje, kjer je predstavljena vsebina, ki jo vidi 

uporabnik spletne strani. Drugi del pa je administrativna plošča, s pomočjo katere upravljamo z 

orodno vrstico Drupala in urejamo nastavitve posameznih modulov ter vsebin, ki so prikazane na 

spletni strani. 

Administrativni vmesnik v Drupalu je integriran skupaj z ostalim delom spletne strani. Vse 

administrativne funkcije so dostopne preko administrativne plošče oziroma administrativnega menija 

(Zasledili smo tudi izraz orodna vrstica.), ki se nam ob prijavi na spletno stran z administratorskim 

uporabniškim računom prikaže na vrhu strani. 

Orodno vrstico zagotavlja modul Toolbar, sama orodna vrstica (slika 10) pa nam omogoča hiter 

dostop do najpomembnejših administrativnih strani.  

 

 
Slika 10: Orodna vrstica 
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Orodna vrstica nam ponuja naslednje menijske elemente: 

 ikono domov (Klik na ikono nas vrne na prvo stran spletne strani.), 

 pregledno ploščo (Omogoča prilagajanje predogleda pomembnih informacij o spletni strani.), 

 vsebine (Omogoča urejanje, brisanje, ustvarjanje novih vsebin in upravljanje komentarjev.), 

 strukturo (Omogoča urejanje blokov, menijev, vsebine, dodajanje novih vrst vsebine in 

urejanje nastavitev posameznih funkcij modulov – npr. modulov Taxonomy in Forum.), 

 izgled (Omogoča urejanje izgleda spletne strani z izbiro obstoječih ali namestitvijo novih 

tem.), 

 uporabnike (Omogoča upravljanje obstoječih uporabniških računov, dodajanje novih vlog in 

dovoljenj ter ustvarjanje novih uporabniških računov.), 

 module (Omogoča izbiro želenih modulov, namestitev novih in iskanje posodobitev za 

nameščene module.), 

 nastavitve (Omogoča konfiguracijo nastavitev za različne funkcionalnosti, ki nam jih ponuja 

Drupal.), 

 poročila (Prikaže nam poročila o delovanju sistema in obvestila o novih posodobitvah za 

module ali teme, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, prav tako pa so v dnevniku 

zabeleženi tudi dogodki in napake ob delovanju sistema.), 

 pomoč (Prikaže nam informacije o delovanju in funkcionalnosti modulov, ki so nameščeni na 

spletni strani. Pri vsakem modulu imamo na voljo tudi povezavo do spletne dokumentacije o 

izbranem modulu, ki jo najdemo na spletni strani (http://drupal.org).). 

Poleg zgoraj omenjenih elementov sta nam v orodni vrstici na voljo še povezava do strani s podatki o 

uporabniškem računu administratorja in zavihek, preko katerega se lahko odjavimo s spletne strani. 

Naj omenimo, da Drupal administrativne strani prikazuje, tako da izbrana stran prekriva stran, na 

kateri smo se nahajali, preden smo izbrali trenutno stran iz orodne vrstice. To si lahko ogledamo tudi 

na sliki 11.  

 

 
Slika 11: Prekrivni prikaz strani v Drupalu 
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Prekrivni prikaz nam omogoča modul Overlay, ki je eden izmed modulov jedra. Poleg omogočenega 

modula mora uporabnik za uporabo takšnega prikaza imeti tudi ustrezna dovoljenja. 

V naslednjih poglavjih bomo opisali posamezne menijske elemente, ki so pomembni za uporabo in 

delovanje Drupala. 

 

3.3.1 Moduli 

 

Drupal je modularen sistem, saj je vsaka funkcionalnost, ki jo ponuja, vsebovana v posameznem 

modulu. Module lahko omogočimo ali pa onemogočimo. Kot smo omenili, moduli omogočajo boljšo 

funkcionalnost sistema, prav tako pa tudi izboljšajo varnost, delovanje in dostopnost do posameznih 

funkcij. 

Do modulov, ki so nameščeni na spletni strani, dostopamo, tako da v orodni vrstici kliknemo na meni 

Moduli. V novem oknu se nam odpre seznam vseh nameščenih modulov.  

Moduli se delijo na module jedra (Na sliki 12 je prikazan del seznama.) in dodatne module, ki jih 

lahko prenesemo s spletne strani (http://drupal.org/project/modules) ter jih nato namestimo na 

spletno stran. 

 

 
Slika 12: Moduli 

 
Kot smo omenili že v poglavju Drupal, so nekateri moduli jedra za delovanje obvezni in jih moramo 

omogočiti, nekateri moduli pa za osnovno delovanje sistema niso potrebni. Med posameznimi 

moduli, ki jih najdemo v jedru, obstajajo tudi odvisnosti. Kot primer omenimo modul Comment10, ki 

za svoje delovanje potrebuje module Text, Field in Field SQL storage. 

                                                             
10 Modul nam omogoča, da objavljamo komentarje. 
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Module lahko omogočimo ali onemogočimo, jim spremenimo nastavitve (S klikom na povezavo 

Nastavi se postavimo v meni Nastavitve za posamezni modul.), nastavimo dovoljenja (Za posamezne 

uporabnike določimo, kakšne funkcije pri posameznem modulu lahko uporabljajo.), si preberemo 

pomoč o njihovem delovanju, prav tako pa je pri vsakem modulu na voljo tudi kratek opis, ki nam 

pove, kakšno funkcionalnost nam le-ta ponuja. 

Če želimo modul omogočiti (npr. modul Forum), v stolpcu Omogočeno obkljukamo izbirni gumb pred 

želenim modulom in kliknemo na gumb Shrani nastavitve.  

Poleg zgoraj omenjenih funkcij imamo na voljo še možnost preverjanja za posodobitve, odstranitev in 

namestitev novih modulov. Te tri funkcije bomo opisali v poglavju Nadgradnja Drupala. 

 

3.3.2 Nastavitve 

 

Osnovna namestitev Drupala nam ponuja tudi možnost upravljanja nastavitev delovanja, ki so 

razvrščene na več različnih skupin: 

 uporabniki (Spreminjamo lahko nastavitve uporabniškega računa in blokiramo dostop 

posameznim IP naslovom.), 

 sistem (Spreminjamo lahko informacije o spletnem mestu, kot so ime, slogan in elektronski 

naslov, prav tako lahko nastavimo privzeto vstopno stran, določimo število prispevkov na prvi 

strani itd. Določimo lahko tudi posamezne akcije11 in nadzorujemo delovanje crona.), 

 avtorizacija vsebine (Upravljamo lahko oblike besedila, ki so na voljo, ali pa dodamo nove.), 

 uporabniški vmesnik (Nastavimo lahko bližnjice, ki se uporabljajo na spletni strani.), 

 iskanje in metapodatki (Določimo lahko nastavitve iskanja, omogočimo uporabo čistih URL-

jev in določimo URL vzdevke za posamezno stran na spletni strani.), 

 razvoj (Spreminjamo lahko hitrost delovanja sistema, konfiguriramo zapisovanje dogodkov v 

dnevnik ter ob posodabljanju spletne strani le-to postavimo v vzdrževalni način.), 

 medij (Določimo lahko, kam bo sistem shranil datoteke in kako bo dostopal do njih, prav tako 

pa lahko določimo tudi nove slikovne sloge.), 

 spletne storitve (Na voljo imamo zbiralnik virov, prav tako pa lahko določimo, katera vsebina 

na spletni strani bo te vire uporabljala.) in 

 regionalno in jezik (Nastavimo lahko privzeto državo, prvi dan v tednu, privzet časovni pas, 

nastavimo oblike prikazovanja datuma in časa, izberemo privzet jezik, prav tako pa lahko v 

izbran jezik prevedemo celotno spletno stran.). 

                                                             
11 Akcije so funkcionalna opravila, ki so definirana s strani modulov jedra in se izvajajo ob določenih sistemskih 
dogodkih. 
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Seznam se lahko z nadgradnjo Drupala spremeni, tako da se dodajo nove skupine ali pa novi elementi 

v posamezni skupini. Določene skupine, ki so navedene zgoraj in so pomembne za uporabo pri  

nadgradnji, bomo opisali v naslednjih poglavjih (Nastavitve uporabniškega računa bodo opisane v 

poglavju 3.3.4.5.). 

 

3.3.2.1 Bližnjice 

 

Bližnjice nam omogočajo, da hitreje dostopamo do posameznih strani na spletni strani, ki jih pogosto 

uporabljamo. Vrstica z bližnjicami se nahaja pod menijem orodne vrstice, do nje pa lahko dostopamo 

tudi med nastavitvami. Za upravljanje bližnjic potrebujemo administrativni uporabniški račun in 

ustrezna dovoljenja. 

V osnovi nam vrstica z bližnjicami ponuja 2 povezavi, in sicer Dodaj vsebino in Najdi vsebino. Seznam 

bližnjic lahko poljubno urejamo in nanj dodamo povezave do poljubnih strani na naši spletni strani.  

Posamezno stran na seznam bližnjic dodamo  tako, da kliknemo na znak +, ki ga najdemo za 

naslovom strani, na kateri se nahajamo (Primer je prikazan na sliki 13 a.).  

Ko smo stran dodali na seznam bližnjic, se znak + spremeni v znak - (slika 13 b). S klikom na znak 

minus, stran odstranimo iz seznama bližnjic. 

 

(a) (b) 

Slika 13: (a) Stran, preden jo dodamo na seznam bližnjic., in (b) stran po dodajanju na seznam bližnjic. 

 

Na seznam bližnjic lahko dodamo poljubno število povezav, vendar bo naenkrat prikazanih le 7 

bližnjic, ostale pa bodo onemogočene. Seznam bližnjic lahko priredimo, tako da kliknemo na 

povezavo Uredi bližnjice. Na novi strani se nam odpre seznam omogočenih in onemogočenih bližnjic. 

Seznam nato poljubno preoblikujemo, tako da z miško primemo želeno povezavo in jo postavimo 

med omogočene ali onemogočene bližnjice. 

Če nas vrstica z bližnjicami pri delu ovira, jo lahko s klikom na puščico, ki se nahaja v desnem kotu 

orodne vrstice, tudi skrijemo. 
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3.3.2.2 Prevajanje vmesnika 

 

Drupal je v osnovi napisan v angleškem jeziku, vendar ga lahko uporabljamo tudi v drugih jezikih. Za 

nemoteno uporabo v drugem jeziku, v našem primeru je to slovenščina, moramo vmesnik prevesti. 

Prevajanje temelji na prevodih posameznih nizov besedila, ki jih lahko prevedemo na več načinov. 

Prevode lahko pridobimo tako, da s spletne strani (http://localize.drupal.org/translate/si) na 

računalnik prenesemo slovenski prevod vmesnika. Prevodi za posamezne module in jedro Drupala so 

na voljo v posameznih datotekah. Na spletno stran prevode uvozimo, tako da pod menijem 

Nastavitve najprej izberemo prevajanje vmesnika, nato kliknemo na zavihek Uvozi in na koncu 

naložimo datoteko s prevodi. Prevodi, ki jih lahko prenesemo z zgoraj omenjene spletne strani, so 

pomanjkljivi, zato moramo vmesnik do konca prevesti sami. Število nizov, ki jih je potrebno prevesti, 

se z dodajanjem in omogočanjem modulov povečuje, prav tako se poveča tudi z dodajanjem novih 

vrst vsebine ali z dodajanjem novih polj le-tem. 

Če vmesnik prevajamo sami, bomo neprevedene nize našli na seznamu, ki se nahaja pod zavihkom 

Prevodi (slika 14).  

 

 
Slika 14: Prevajanje vmesnika 

 

Preden pričnemo s prevajanjem, je priporočljivo naložiti vse module, ki jih potrebujemo, ustvariti vse 

vsebine, ki jih bomo potrebovali, ter pregledati vse strani in podstrani na spletni strani, tako da 

dobimo končno število vseh nizov, ki jih bomo morali prevesti.  

Za lažje prevajanje vmesnika je priporočljivo uporabljati slovarje računalništva, ki so dostopni kot 

spletni [12, 30] ali knjižni viri [4].  
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Posamezni niz prevedemo tako, da kliknemo na zavihek Uredi, nato napišemo slovenski prevod in 

kliknemo na gumb Shrani prevod. Pri prevajanju moramo biti še posebej pozorni, da besede, ki se 

začnejo z znaki @12, ! ali %, ne prevajamo v slovenščino, prav tako ne prevajamo URL naslovov. 

Ko smo prevedli celoten vmesnik, najprej preverimo, če se na spletni strani še kje pojavljajo angleške 

besede. Če se to zgodi, najprej preverimo seznam manjkajočih prevodov. Če je le-ta prazen, moramo 

pregledati programsko kodo posameznega modula, saj se včasih zgodi, da razvijalci modulov pri 

besedilu programske kode, ki ga na spletu vidi uporabnik, »pozabijo« zapisati oznako t(). 

 

3.3.2.3 Oblike besedila 

 

Oblike besedila določajo HTML značke, ki jih lahko uporabimo ob vnosu besedila. Drupal nam v 

osnovi ponuja tri različne oblike besedila: 

 golo besedilo, 

 filtriran HTML in 

 polni HTML. 

Golo besedilo nam ne omogoča uporabo HTML značk, filtriran in polni HTML pa nam le-te 

omogočata. Filtriran HTML ima onemogočene določene HTML značke, ki bi uporabniku omogočile, da 

bi na spletni strani objavil povezavo do zlonamerne vsebine. 

Poleg omejitve uporabe HTML značk vsaka oblika besedila uporablja filtre, ki nam omogočajo 

manipuliranje z besedilom (Spreminjajo vnos besedila.). Večina oblik uporablja več različnih filtrov za 

besedilo, ki so uporabljeni v določenem vrstnem redu. Izvajajo se od prvega do zadnjega, zato je zelo 

pomembno, kakšen vrstni red filtrov uporabimo, saj lahko pride do nekaterih nevšečnosti (Če se URL 

pretvori v povezavo pred odstranitvijo nedovoljenih značk, se lahko zgodi, da povezava ne bo 

delovala.). 

Poleg nastavitev vrstnega reda in uporabljenih filtrov (slika 15) lahko za posamezno obliko besedila 

določimo tudi to, katere vloge uporabljajo posamezno obliko besedila. Priporočljivo je, da anonimnim 

uporabnikom dovolimo le uporabo golega besedila, ostalim oblikam pa vloge dodelimo glede na 

stopnjo zaupanja posamezni vlogi [3]. 

 

                                                             
12 Znak @ in beseda za njim predstavljata povezavo na določeno stran spletne strani. Isti pomen imata tudi 
znaka ! in %.  
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Slika 15: Omogočeni filtri filtriranega HTML-ja 

 

Določeno obliko besedila lahko dodelimo več kot eni vlogi. To lahko storijo administratorji, ki lahko 

tudi uredijo obstoječe ali dodajo nove oblike besedila. 

Uporabniki z dostopom do več oblik besedila lahko pri ustvarjanju ali urejanju vsebine izberejo 

različne oblike besedila. 

 

3.3.3 Struktura 

 

Pod menijem struktura imamo na voljo funkcije, ki vplivajo na strukturo naše spletne strani. S 

pomočjo blokov in menijev lahko spreminjamo postavitev vsebine spletne strani. Upravljamo lahko 

nastavitve forumov, prav tako lahko upravljamo z različnimi vrstami vsebin, na voljo pa imamo tudi 

kategorizacije vsebine, kar nam omogoča modul Taxonomy (taksonomija). 

 

3.3.3.1 Bloki 

 

Bloki so v Drupalu enote vsebine, ki jih lahko postavimo na različna področja spletne strani [3]. Bloki 

so ponavadi ustvarjeni preko modulov, zato je priporočljivo, da po vsakem omogočenem modulu 

preverimo nove bloke. Če želimo, jih lahko ustvarimo tudi sami. 

Do blokov dostopamo tako, da v orodni vrstici izberemo meni Struktura, nato pa kliknemo na 

povezavo Bloki. Na novi strani se nam odpre seznam vseh razpoložljivih blokov. Nekateri so 

omogočeni in so prikazani po posameznih področjih prikaza, nekateri pa so onemogočeni. 
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Področja postavitve blokov se razlikujejo glede na uporabljeno temo. Če izbrano temo zamenjamo, 

bomo morali spremeniti tudi postavitev blokov, če želimo, da bo izgled spletne strani podoben. 

Ker smo se odločili, da bomo uporabljali temo Garland, lahko bloke postavimo v sedem različnih 

področij: glava, leva stranska orodna vrstica, poudarjeno, pomoč, vsebine, desna stranska orodna 

vrstica in noga. Kje na spletni strani so prikazana posamezna področja teme Garland (slika 16), si 

lahko ogledamo tako, da kliknemo na povezavo Prikaži območja blokov. 

 

 
Slika 16: Področja za postavitev blokov teme Garland 

 

Posameznim blokom na seznamu lahko spremenimo, v katerem področju bodo prikazani. Prav tako 

lahko konfiguriramo tudi nastavitve, do katerih dostopamo tako,  da kliknemo na povezavo Nastavi, 

ki se nahaja v isti vrstici kot ime bloka. Odpre se nam nova stran, na kateri lahko spreminjamo 

nastavitve izbranega bloka. Spremenimo lahko naslov bloka, nastavitve prikaza bloka za posamezno 

temo, prav tako pa lahko nastavimo, na katerih straneh bo viden blok, katerim vrstam vsebine bo na 

voljo ter kateri uporabniki bodo lahko videli, oziroma dostopali do bloka. 

Če z bloki s seznama nismo zadovoljni, lahko dodamo nov blok. Najprej kliknemo na povezavo Dodaj 

blok, nato pa izpolnimo nekaj osnovnih lastnosti bloka (opis, naslov, telo). Prav tako lahko določimo, 

v katerem področju spletne strani bo prikazan ustvarjen blok. Uredimo lahko še nastavitve vidnosti, 

kjer določimo, na katerih straneh bo viden blok itd.  

Ko smo končali s konfiguracijo nastavitev, kliknemo na gumb Shrani blok. Ustvarjen blok se nam 

prikaže na seznamu onemogočenih blokov. Omogočimo ga tako, da iz padajočega menija izberemo 

področje, v katerem bi radi prikazali blok. 
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3.3.4.2 Meniji 

 

Meniji so v Drupalu zbirka povezav oziroma menijskih elementov, ki se uporabljajo za navigacijo 

spletne strani [3]. Vsakemu meniju pripada ustrezen blok, ki ga lahko omogočimo na strani za 

upravljanje blokov.  

Do menijev dostopamo pod menijem Struktura s klikom na zavihek Meniji. Odpre se nam stran, na 

kateri je prikazan seznam menijev, prav tako nam je na voljo tudi povezava do strani za dodajanje 

novega menija in možnost z nastavitvami menija. Nadzor in upravljanje z meniji nam omogoča modul 

Menu.  

V osnovi so nam na voljo štirje meniji: 

 Glavni meni – omogoča hiter dostop do glavnih vsebin spletne strani, 

 Navigacija – omogoča hiter dostop do pomembnejših delov spletne strani, 

 Uporabniški meni – vsebuje povezave, povezane z uporabniškim računom, 

 Upravljanje – omogoča hiter dostop do posameznih administrativnih nalog (dodajanje nove 

vsebine). 

 

Vsak meni lahko uredimo, mu dodamo nove povezave, spreminjamo vrstni red povezav ali pa 

uredimo, oziroma izbrišemo obstoječe. Novo povezavo dodamo želenemu meniju, tako da kliknemo 

na gumb Dodaj povezavo. Odpre se nam novo okno, v katerem nato napišemo naslov povezave, 

določimo pot (Lahko je notranja – npr. <front>, node/1 – ali zunanja – npr. drupal.org.), dodamo 

kratek opis  in določimo starševski meni povezavi (Izberemo enega izmed osnovnih menijev.). Nove 

povezave meniju dodamo tudi tako, da na spletni strani objavimo novo vsebino, ki ji med 

nastavitvami omogočimo, da se njen naslov prikaže kot menijska povezava v izbranem meniju.  

Če nam obstoječi meniji ne ustrezajo, lahko ustvarimo novega. To storimo tako, da kliknemo na 

povezavo Dodaj meni. Odpre se nam novo okno, v katerem nato napišemo naslov menija, podamo 

kratek opis in kliknemo na gumb Shrani. Novemu meniju lahko dodajamo nove povezave, ga uredimo 

ali izbrišemo. 

Potem, ko smo dodali nov meni, moramo njegov prikaz urediti na strani za urejanje z bloki, saj vsak 

meni za prikaz potrebuje blok. 

Pod zavihkom Nastavitve, ki se nahaja levo zgoraj, lahko nastavimo, v katerem meniju bodo po 

dodajanju nove vsebine le-te prikazane.  
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3.3.4 Uporabniki 

 

Uporabniki so razlog, zakaj sploh uporabljamo in izdelujemo spletne strani, zato je meni Uporabniki 

eden izmed pomembnejših v celotnem sistemu Drupal. 

Po kliku na meni se nam odpre nova stran (slika 17), ki nam ponuja seznam obstoječih uporabnikov. 

Na voljo imamo možnost dodajanja novih uporabnikov, prav tako pa tudi nekaj funkcij za upravljanje 

z uporabniškimi računi. Na voljo imamo tudi funkcije, kot so prikaz uporabnikov glede na vlogo, 

dovoljenja ali stanje. Prav tako lahko izbrane uporabniške račune blokiramo, jim dodamo ali 

odstranimo vlogo ter prekličemo račune. Do funkcij dostopamo preko padajočega menija v razdelku 

Možnost posodobitve. 

 

 
Slika 17: Meni uporabniki 

 

3.3.4.1 Vloge 

 

Ker se s postavitvijo spletne strani veča tudi število njenih uporabnikov, je potrebno urediti pravice in 

dovoljenja posameznikov, saj ni priporočljivo, da bi vsak uporabnik imel dostop do vseh funkcij in 

vsebin, objavljenih na spletni strani. Do seznama vlog dostopamo tako, da v orodni vrstici najprej 

kliknemo na gumb Uporabniki, nato pa na zavihek Dovoljenja, ki se nahaja desno zgoraj (slika 17). 

Odpre se nam nova stran s seznamom dovoljenj, kjer nato kliknemo na zavihek Vloge. 

Vloga v Drupalu določa niz pravil, ki jih morajo spoštovati vsi uporabniki z isto vlogo. Omogočajo 

nam, da natančno nastavimo zaščito in upravljanje Drupala. Vloga določa skupino uporabnikov, ki 

imajo nekatere privilegije, ki so določeni na strani dovoljenj. Generalno ima vsak uporabnik določeno 

vlogo, ki ji pripadajo določena dovoljenja [3]. 
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Drupal v osnovi ponuja tri vloge, in sicer administrator, anonimni uporabnik in prijavljeni uporabnik 

[3]. Naj omenimo, da lahko vlogo anonimni uporabnik pridobi vsak, ki obišče spletno stran in 

pregleduje njeno vsebino, a se na spletno stran ne prijavi. Vloga prijavljenega uporabnika se 

samodejno dodeli vsakemu uporabniku z ustvarjenim uporabniškim računom, vlogo administrator pa 

Drupal ustvari samodejno ob standardni namestitvi, vlogi pa so dodeljena tudi vsa možna dovoljenja.  

Vloge, ki nam jih ponuja Drupal, se ločijo glede na število dovoljenj. Najmanj dovoljenj ima anonimni 

uporabnik, največ pa administrator. Če želimo, lahko posameznim vlogam dodamo ali odstranimo 

dovoljenja. 

Ker imamo na voljo samo tri različne vloge, spletno stran pa bodo uporabljali študentje, ki obiskujejo 

štiri različne predmete, in profesorji, bomo ustvarili še nekaj dodatnih vlog (npr. učitelj). 

 

3.3.4.2 Dodajanje nove vloge 

 

Dodajanje nove vloge je enostavno. V meniju orodne vrstice izberemo gumb Uporabniki, v novem 

oknu pa nato kliknemo na zavihek Dovoljenja in izberemo Vloge, tako da se nam prikaže seznam 

obstoječih vlog. 

Pod seznamom vlog nato v vnosno polje vpišemo ime vloge in kliknemo na gumb Dodaj vlogo. Vloga 

je s tem ustvarjena. Dodano vlogo lahko nato urejamo, jo izbrišemo in ji določimo dovoljenja. To nam 

ponujata operaciji Uredi vlogo in Uredi dovoljenja, ki se nahajata desno od imena vloge. Vlogam, ki 

jih ustvarimo sami, so dodeljena enaka dovoljenja kot vlogi prijavljeni uporabnik. 

Pri vlogah je priporočljivo, da jih na seznamu razvrstimo od vloge z najmanj do vloge z največ 

dovoljenji. 

 

3.3.4.3 Dovoljenja 

 

Dovoljenja nam omogočajo, da imamo nadzor nad tem, kaj lahko uporabniki vidijo in česar ne 

morejo. Za vsako vlogo lahko določimo poseben niz dovoljenj. Dve pomembni vlogi sta Prijavljen 

uporabnik in Administrator. Vsako dovoljenje, ki bo dodano Prijavljenemu uporabniku, bo dodano 

vsakemu uporabniku, ki se je prijavil na spletno stran. Vloga administratorja ima pripisana vsa 

dovoljenja, ki so uporabljena na spletni strani.  

Do dovoljenj dostopamo tako, da v meniju orodne vrstice izberemo gumb Uporabniki, nato pa 

kliknemo na zavihek Dovoljenja. Odpre se nam seznam vseh dovoljenj. Na sliki 20 je prikazan del 

dovoljenj, ki so dodeljena administratorju.  
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Slika 18: Del dovoljenj administratorja 

 
Dovoljenja so ločena glede na module. Naj omenimo, da se ob namestitvi novih modulov ali 

ustvarjanju novih vrst vsebine k seznamu dodajo nova dovoljenja. 

Pri dodajanju dovoljenj posameznim vlogam moramo biti pozorni, da dovoljenj, ki vplivajo na 

delovanje sistema, ne dodelimo vsaki vlogi (Npr. dovoljenja, ki se začnejo z glagolom upravljati, 

ustvariti.). 

Posamezna dovoljenja vlogam dodelimo, tako da obkljukamo kvadratek v ustreznem stolpcu in 

kliknemo na gumb Shrani dovoljenja. 

 

3.3.4.4 Dodajanje novega uporabnika 

 

Novega uporabnika lahko dodamo na dva načina: 

1. Uporabnik lahko uporabniški račun ustvari sam, tako da na prijavni strani pod obrazcem za 

prijavo klikne na povezavo Ustvari nov račun. Nato si izbere uporabniško ime in vpiše 

veljaven elektronski naslov. Sistem bo po izpolnitvi obrazca na elektronski naslov poslal 

potrditveno sporočilo in geslo, s pomočjo katerega se bo nato uporabnik lahko prijavil na 

spletno stran. 

 

2. Uporabniški račun ustvari administrator. V meniju orodne vrstice izberemo Uporabniki, nato 

pa kliknemo na povezavo Dodaj uporabnika. Na novi strani se nam nato odpre obrazec, 

preko katerega  ustvarimo nov uporabniški račun. Novemu uporabniku izberemo 

uporabniško ime in geslo, poznati moramo tudi uporabnikov veljaven elektronski naslov. 

Določimo mu lahko vlogo (Posamezen uporabnik ima lahko več vlog.) in privzet jezik. 
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3.3.4.5 Nastavitve računa 

 

Do določenih nastavitev uporabniškega računa dostopamo tudi tako, da v orodni vrstici kliknemo na 

Nastavitve, nato pa kliknemo še na povezavo Nastavitve računa. Odpre se nam nova stran, na kateri 

lahko določimo, kako bomo poimenovali obiskovalce strani, ki niso prijavljeni. Prav tako lahko 

določimo, kdo lahko ustvari nov uporabniški račun13 in kaj se bo zgodilo s preklicanim uporabniškim 

računom (Račun lahko onemogočimo, izbrišemo ipd.). Če je naša spletna stran zaprtega tipa, je 

priporočljivo, da lahko nov uporabniški račun ustvari samo administrator spletne strani.  

Na voljo imamo tudi možnost nastavitve besedila sistemske e-pošte, ki jo uporabnik prejme ob 

kreiranju, aktivaciji, blokadi ali preklicu uporabniškega računa ali ob obnovitvi gesla. Na sliki 19 je 

prikazan primer besedila e-sporočila, ki ga uporabnik prejme po oddani zahtevi za obnovitev gesla. 

 

 
Slika 19: Sestava e-sporočila za obnovitev gesla 

 

Pod zavihkom Upravljanje polj lahko dodamo nova polja, ki jih bomo morali izpolniti ob kreiranju 

novega uporabniškega računa. 

  

                                                             
13 Ustvarijo ga lahko administratorji, obiskovalci, ali obiskovalci ob odobritvi administratorja. 
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3.3.5 Vsebine 

 

Kljub temu, da so za uporabo Drupala pomembni vsi dejavniki, ki smo jih predstavili v prejšnjih 

poglavjih, je najpomembnejša vsebina, ki je prikazana na spletni strani. Vsebina je ponavadi ključen 

dejavnik, ki prepriča uporabnika, da obišče posamezno spletno stran. Pomembno je tudi, da je dobro 

organizirana, njena objava pa mora biti enostavna. 

Vsak element vsebine v sistemu Drupal se imenuje vozlišče (ang. node) in predstavlja osnovni 

element vsebine. Sistem vsako upravljanje in vrsto vsebine obravnava kot samostojno vozlišče, kar 

nam omogoča veliko možnosti za razširitev funkcionalnosti obstoječe ali kreiranje nove vsebine. 

Upravljanje z vozlišči nam omogoča modul Node, ki nam omogoča upravljanje z ustvarjanjem, 

urejanjem, brisanjem, konfiguracijo nastavitev in prikazom vsebine. Dostop do posameznih funkcij 

urejanja vsebine imajo ponavadi administratorji in uporabniki, ki so jim dodeljene vloge z ustreznimi 

dovoljenji za upravljanje z vsebinami. Elementi vsebine, ki jih upravljamo s pomočjo modula Node, so 

ponavadi prikazani kot posamezne strani, vključujejo pa naslov, nekatere metapodatke (avtor, vrsta 

vsebine, datum kreiranja vsebine ipd.) in poljubno število polj, ki vsebujejo besedilo ali druge podatke 

[3]. 

Drupal nam ponuja razne vrste vozlišč oziroma vsebin, ki jih lahko uporabimo za različne namene. V 

osnovi nam ponuja dve vrsti vsebine, in sicer Osnovno stran (Omogoča objavo besedila.) in Članek 

(Omogoča objavo besedila in slik.). Če želimo imeti več vrst vsebin, jih lahko pridobimo na dva načina: 

1. Moduli14, ki se nahajajo v jedru Drupala, zagotovijo nove vrste vsebin. Ti moduli so: modul 

Forum, ki zagotovi temo foruma, modul Blog, ki omogoči vsebino blog, modul Poll, ki 

omogoča objavo anket, in modul Book, ki omogoči, da uporabljamo vrsto vsebine, ki nam 

omogoča objavo besedila v obliki knjig. 

2. Če nam obstoječe vrste vsebin ne ustrezajo, lahko ustvarimo novo vrsto vsebine. 

 

Vrste vsebin so nam na voljo pod menijem Struktura, kjer se nam s klikom na povezavo Vrste vsebin 

odpre seznam z vrstami vsebin, ki so nam na voljo. Na tej strani je na voljo tudi povezava, ki nas 

preusmeri na stran za dodajanje nove vrste vsebine. Pri posamezni vsebini lahko dostopamo do 

določenih operacij. Posamezno vsebino lahko uredimo, upravljamo s polji in prikazom polj le-te ali pa 

jo izbrišemo. 

Vsaka posamezna vrsta vsebine je sestavljena iz enega ali več polj, prav tako pa ji lahko uredimo tudi 

določene nastavitve, ki so skupne vsem vrstam in nam omogočajo nadzor nad objavo le-te.  

                                                             
14 Za potrebe naše spletne strani bomo omogočili modul Forum.  
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Do nastavitev dostopamo, tako da pri izbrani vrsti vsebine kliknemo na gumb Uredi. Uredimo lahko 

ime in opis posamezne vrste vsebine, prav tako pa še naslednje nastavitve: 

 Nastavitve objave (določimo lahko, ali bomo pred objavo uporabili predogled, ter določimo 

ime naslovnega polja – privzeto se imenuje naslov), 

 Možnosti objave (določimo lahko, ali bo vsebina objavljena in prikazana na prvi strani, ali bo 

ob vsakem urejanju ustvarjena nova različica ipd.), 

 Prikaži nastavitve (izberemo lahko, ali bomo pri objavi vsebine prikazali podatke o avtorju in 

datumu), 

 Nastavitve komentarjev (uredimo lahko na primer: koliko komentarjev v razpravi bo 

prikazano na posamezni strani, omogočimo uporabo komentarjev, jih skrijemo ipd.) in 

 Nastavitve menija (določimo meni, v katerem se bo prikazala povezava do objavljene 

vsebine). 

 

Naj omenimo, da se z dodajanjem novih modulov, ki so povezani z vsebino, lahko spremeni tudi 

število nastavitev, ki so skupne vsem vrstam vsebine.  

 

3.3.5.1 Polje 

 

Polja so v Drupalu enote podatkov in osnovni gradniki vrst vsebine, komentarjev itd. Omogočajo 

nam, da razširimo funkcionalnost različnih entitet (vsebine15, uporabniški računi16, komentarji17, 

taksonomija18). Vsebujejo lahko različne tipe podatkov, kot so na primer besedilo, datoteke, slike itd. 

[3].  Posamezno polje je sestavljeno iz:  

 oznake (ime, ki je prikazano v uporabniškem vmesniku),  

 strojnega imena (ime, ki ga uporablja sistem Drupal predvsem v podatkovni bazi),  

 določenih vrst polja (vsako polje lahko shrani samo eno vrsto podatka) in 

 gradnika (mehanizem za vnos podatkov). 

Upravljanje in uporabo polj v Drupalu omogočajo moduli Field, Field UI in Field SQL storage (slednji 

omogoča, da podatke posameznih polj shranimo v podatkovno bazo). 

Modul Field omogoča, da posameznim entitetam dodajamo nova polja ali urejamo obstoječa. Modul 

skrbi za shranjevanje, urejanje in prikaz podatkov. Njegovo delovanje dopolnjuje modul Field UI, ki 

                                                             
15 Polja, ki jih uporabljamo pri vsebinah, so prikazana pri posameznih vrstah vsebine pod zavihkom Upravljaj 
polja. Obvezno polje pri vsaki vsebini je naslovno polje, ostala so izbirna. 
16 Polja, ki jih uporabljamo pri ustvarjanju uporabniškega računa, so določena na strani Nastavitve računa. 
17 Polja, ki jih uporabljamo pri komentarjih, so določena na strani za urejanje posamezne vrste vsebine pod 
zavihkom Polja komentarjev. 
18 Polja, ki jih uporabljamo pri taksonomiji, lahko določimo pri posameznem besedišču. 
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zagotavlja administrativen uporabniški vmesnik (UI). UI omogoča prilagajanje in upravljanje s polji, 

prav tako lahko s pomočjo tega modula dodajamo nova polja brez programiranja, ki bi ga potrebovali 

za dodajanje polj samo ob uporabi modula Field [5]. 

Za dodajanje in upravljanje z obstoječimi ali novimi polji skrbita modula Field in Field UI, posamezne 

vrste polj  in njihove gradnike pa zagotavljajo različni moduli jedra ali dodatni moduli, ki jih lahko 

namestimo na spletno stran. Nekateri moduli zagotavljajo samo določeno vrsto polja, nekateri samo 

gradnike, nekateri pa ponujajo tako gradnike kot tudi vrsto polja. Posamezni moduli so za pravilno 

delovanje sistema polj obvezni, ostali pa so izbirni. Jedro Drupala vsebuje naslednje module, ki nam 

zagotavljajo različna polja (seznam obstoječih polj je prikazan na sliki 20) [5]: 

1. Number (obvezen modul) – Zagotavlja različne vrste numeričnih polj, kot so celo število, 

decimalno število, število s »plavajočo vejico« ali logična vrednost. Številčna polja so lahko 

omejena na določen niz ali območje vrednosti. 

2. Text (obvezen modul) – Zagotavlja različne vrste besedilnih polj. Na voljo so enovrstična 

besedilna polja (golo besedilo), večvrstična besedilna polja in večvrstična polja, ki omogočajo 

uporabo povzetka. Besedilnim poljem lahko določimo znakovno omejitev, kar pomeni, da 

lahko v polje vnesemo samo določeno število znakov. 

3. List (obvezen modul) – Omogoča shranjevanje elementov seznama za različna polja. 

Ponavadi so elementi posameznega polja vneseni preko izbirnega seznama, potrditvenih polj 

ali izbirnih gumbov.  

4. Taxonomy (obvezen modul) –  Modul in polje omogočata kategorizacijo vsebine spletne 

strani. 

5. Image (izbirni modul) – Zagotovi vrsto polja, ki omogoča dodajanje slik. 

6. File (izbirni modul) – Zagotovi vrsto polja, ki omogoča, da posamezni entiteti priložimo 

različne datoteke [5]. 

 

 
Slika 20: Seznam različnih vrst polj, ki nam jih ponuja jedro Drupala. 
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Če nam nabor obstoječih polj ne ustreza, si lahko s spletne strani 

(http://drupal.org/project/modules) prenesemo nove, ustrezne module, ki jih lahko poiščemo pod 

kategorijo Fields. Moduli, ki zagotavljajo uporabo novih polj, so na primer: EmailField, Link, 

TableField, Date itd.  

 

3.3.5.2 Kako posamezni vrsti vsebine dodamo novo polje 

 

Vsaka vrsta vsebine v osnovi vsebuje eno ali več polj, ki jih lahko urejamo, nekatere pa tudi izbrišemo. 

Če želimo, da bi posamezna vrsta vsebine ponudila več možnosti, kot nam jih ponuja v osnovi, ji 

moramo dodati poljubno število novih polj. Preden pričnemo z dodajanjem novih polj, moramo 

odpreti želeno vsebino. To storimo tako, da najprej kliknemo na povezavo Struktura, nato pa 

izberemo možnost Vrste vsebin. Na novi strani se odpre tabela s seznamom obstoječih vrst vsebine. 

Pri izbrani vsebini nato kliknemo na povezavo Upravljaj polja. Odpre se nova stran, ki je prikazana na 

sliki 21. Na strani je prikazan seznam obstoječih polj, na voljo imamo možnost dodajanja novega ali 

obstoječega polja, prav tako pa tudi urejanja ali brisanja obstoječih polj. 

 

 
Slika 21: Seznam obstoječih polj 

Novo polje dodamo tako, da najprej izberemo ime polja, ki ga vnesemo v vnosno polje nad napisom 

Oznaka. Nato iz padajočega menija izberemo vrsto polja, ki ga želimo dodati, na koncu pa izberemo 

še gradnik polja19 in kliknemo na gumb Shrani. Preden uporabimo novo polje, moramo nastaviti še 

nekaj nastavitev.  

V nadaljevanju bomo opisali primer dodajanja polja Datoteka k Članku. Kot oznako polja vpišemo 

Datoteka, za vrsto polja in gradnik izberemo poimenovanje datoteka. Na koncu kliknemo na gumb 

Shrani. Odpre se nam nova stran, kjer nato nastavimo nastavitve polja. Prvi del nastavitev pustimo v 

privzetem načinu, v drugem delu pa najprej določimo seznam dovoljenih datotek, ki jih lahko 

                                                             
19 Nekatere vrste polja ponujajo več vrst gradnikov, nekatere pa le enega. 
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dodamo vsebini (zapišemo samo končnice datotek20 brez vodilne ničle), določimo največjo dovoljeno 

velikost naložene datoteke21, na koncu pa določimo še koliko datotek lahko dodamo vsebini. Ko smo 

določili vse nastavitve, kliknemo na gumb Shrani nastavitve. Polje je s tem uspešno dodano. 

Potem, ko smo polje ustvarili, ga lahko ponovno uporabimo tudi pri drugih vrstah vsebine22, mu 

spremenimo oznako in gradnik, vrste polja pa ne moremo spremeniti. Če želimo, lahko spreminjamo 

tudi vrstni red polj, tako da se z miško postavimo na kurzor, ki se nahaja pred naslovom polja in ga z 

miško povlečemo na vrh ali proti dnu seznama. Sprememba vrstnega reda bo obveljala takoj, ko 

shranimo spremembe. 

Na voljo imamo tudi upravljanje s prikazom posameznih polj. Do teh nastavitev dostopamo, tako da 

kliknemo na zavihek Upravljanje prikaza, ki se nahaja poleg zavihka Upravljaj polja. Na voljo so nam 

nastavitve, s katerimi lahko določimo, ali bomo prikazali oznako polja, prav tako pa lahko določimo 

tudi obliko prikaza (besedilno polje lahko na primer na začetku prikažemo v skrajšani obliki, kot golo 

besedilo itd.). 

 

3.3.5.3 Kako ustvarimo novo vrsto vsebine 

 

Če nam obstoječe vsebine ne ustrezajo, lahko ustvarimo novo vrsto vsebine ali pa prilagodimo 

obstoječo. Do povezave za dodajanje nove vrste vsebine dostopamo, tako da v orodni vrstici 

kliknemo na meni Struktura, nato pa izberemo možnost Vrste vsebin. Sledi klik na povezavo Dodaj 

vrsto vsebine, ki nas preusmeri na novo stran, kjer določimo osnovne parametre. Novi vsebini 

določimo naslov, ki mora biti izviren, in dodamo kratek opis, ki bo prikazan na seznamu razpoložljivih 

vrst vsebine pod njenim naslovom. Določimo še nastavitve, ki smo jih opisali v poglavju Vsebine, prav 

tako pa lahko novi vsebini dodamo še poljubno število polj. 

 

3.3.5.4 Kako objavimo vsebino na spletni strani 

 

Potem, ko smo ustvarili nove in uredili obstoječe vrste vsebin, lahko pričnemo z objavljanjem vsebin 

na spletni strani. 

Vsebino objavimo, tako da v vrstici z bližnjicami kliknemo na povezavo Dodaj vsebino ali pa v orodni 

vrstici kliknemo na meni Vsebine in nato na povezavo Dodaj vsebino. Sledi izbira vrste vsebine, ki jo 

                                                             
20 Končnice datotek, ki jih lahko uporabimo, so na primer: doc, docx, pdf, txt itd. 
21 Velikost lahko zapišemo v kilobajtih (KB) ali megabajtih (MB). 
22 Seznam vseh ustvarjenih polj se nam prikaže na padajočem meniju pod področjem Dodaj obstoječe polje. 
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želimo dodati. Ko iz seznama izberemo poljubno vrsto vsebine, se odpre nova stran, kjer določimo 

naslov vsebine in izpolnimo ostala polja23. 

Na koncu določimo še nekaj nastavitev: 

 nastavitve menija – Če želimo, lahko vsebini zagotovimo povezavo v izbranem meniju, tako 

da jo bomo lažje poiskali na spletni strani.; 

 različice – Funkcija omogoča, da zapišemo spremembe, ki smo jih naredili v vsebini, če le-to 

lahko ureja več uporabnikov. Na spletni strani se ohranita tako stara kot tudi nova različica. 

Funkcija je uporabna predvsem, če želimo slediti spremembam vsebine, določimo pa lahko 

tudi, katero različico bomo objavili ali izbrisali.; 

 nastavitve URL poti – Določimo lahko URL vzdevek poti do objavljene vsebine.; 

 nastavitve komentiranja – Določimo, ali bomo omogočili komentiranje pod objavljeno 

vsebino.; 

 podatki o avtorju – Določimo lahko avtorja in datum kreiranja vsebine.; 

 možnosti objave – Določimo, ali bo vsebina v osnovi objavljena, prikazana na prvi strani ali 

na vrhu seznama vseh objavljenih vsebin. 

 

Ko smo določili in uredili vse, kar smo želeli, kliknemo na gumb Shrani. Vsebina je tako shranjena in 

se bo nato prikazala na spletni strani v celotni obliki. Vsako objavljeno vsebino lahko nato urejamo. 

Izpostavili bi še to, da lahko pod menijem Vsebine dostopamo do seznama vseh vsebin, ki so 

objavljene na spletni strani. Poleg seznama objavljenih vsebin so nam na voljo tudi določene funkcije 

za upravljanje z vsebinami. V primeru, da imamo na spletni strani objavljene veliko vsebine, lahko 

želeno vsebino poiščemo glede na različne kriterije (stanje, vrsta ali jezik vsebine). Prav tako lahko 

vsebino tudi urejamo, izbrišemo, jo umaknemo, odstranimo iz prve strani ipd. 

 

3.3.5.5 Komentarji 

 

V Drupalu vsaka vrsta vsebine ponuja možnost uporabe komentarjev, ki jih omogoča modul 

Comment. 

Modul zagotavlja, da pod vsako objavljeno vsebino odpremo diskusijo, v kateri lahko sodelujejo vsi 

uporabniki, ki imajo ustrezna dovoljenja za uporabo komentarjev (ogled, objava komentarjev). Prav 

tako mora imeti vsaka vsebina nastavljeno možnost komentiranja, kjer lahko vsak posameznik uredi 

ali izbriše svoj komentar. 

                                                             
23 V primeru, da imamo na voljo tudi polje Dolgo besedilo in ustrezna dovoljenja za uporabo različnih oblik 
besedila, lahko za pisanje besedila izberemo poljubno obliko (v osnovi je vrednost nastavljena na filtrirani 
HTML). 
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Če v orodni vrstici kliknemo na meni Vsebine in nato na zavihek Komentarji, se nam na novi strani 

prikaže seznam vseh komentarjev, ki so objavljeni na spletni strani. Če želimo, lahko komentarje 

skrijemo, jih uredimo ali pa izbrišemo. 

Poleg vseh komentarjev imamo na voljo tudi seznam neodobrenih24 komentarjev. Na tem seznamu 

so prikazani vsi komentarji, ki jih mora pred objavo na spletni strani odobriti administrator. Ta 

nastavitev je zelo pomembna, saj omogoča, da komentarji, ki bodo objavljeni na spletni strani, ne 

bodo vsebovali neprimerne vsebine ali povezave, administratorju pa omogoča, da po potrebi 

komentarje izbriše.  

Tako kot posameznim vrstam vsebine lahko tudi komentarjem dodajamo nova ali obstoječa polja25, 

jih urejamo ali izbrišemo. Polja, ki jih dodamo komentarjem, veljajo samo za posamezno vrsto 

vsebine. 

Do nastavitev polj komentarjev dostopamo tako, da na strani za urejanje vrste vsebine kliknemo na 

zavihek Polja komentarjev. Komentarji imajo dve obvezni polji (avtor in zadeva), dodamo pa jim 

lahko poljubno število novih26. 

Objavljeni komentarji, ki se ponavadi nahajajo pod vsebino, so prikazani eden pod drugim, tako da 

lahko enostavno sledimo diskusiji.  

 

3.3.5.6 Forumi 

 

Forum je vrsta vsebine, kjer lahko uporabniki v obliki objavljenih komentarjev sodelujejo v različnih 

razpravah. Drupal omogoča uporabo forumov s pomočjo modula Forum, ki se nahaja med moduli 

jedra. Če ga želimo uporabljati, ga moramo omogočiti. Ko omogočimo modul, se nam pod menijem 

Struktura prikaže možnost Forumi, kjer nastavimo določene nastavitve, prav tako pa pod vrstami 

vsebine dodamo tudi novo vrsto vsebine Tema foruma [3]. 

Če odpremo povezavo Nastavitve forumov (klik na Struktura -> forumi), se odpre nova stran, ki nam 

prikaže seznam obstoječih forumov. Na tej strani lahko dodamo vsebnik27, forum in uredimo 

nastavitve foruma. Pri nastavitvah lahko nastavimo prag »vroče« teme, določimo število odgovorov, 

ki so lahko prikazani na eni strani, in določimo, po kakšnem vrstnem redu bodo prikazane objave 

(glede na datum, temo itd.). 

                                                             
24 Z dovoljenjem Preskoči odobritev komentarja določimo, kdo lahko na spletni strani objavi komentar brez 
predhodne odobritve administratorja. 
25 Uporabimo lahko tudi obstoječa polja, ki smo jih dodali posamezni vsebini, taksonomiji ali uporabniškim 
računom. 
26 Postopek dodajanja polj je isti kot pri vsebinah, prav tako lahko spreminjamo vrstni red polj in določimo 
prikaz oznake posameznega polja. 
27 »Zaboj« za forume s podobno vsebino. 
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V osnovi je na voljo forum Splošna razprava. Ker bomo spletno stran uporabljali pri didaktiki tehnike, 

ki je razdeljena na štiri predmete, bomo dodali nove vrste forumov (npr. didaktika tehnike 1). 

Razdelitev forumov nam omogoča, da nato vse razprave, ki so povezane s posameznim forumom, 

združimo pod ustrezen forum. 

 

3.3.5.7 Taksonomija 

 

Taksonomija je ena izmed najmočnejših funkcij, ki jih ponuja Drupal. Je funkcionalnost, ki na 

Drupalovi strani omogoča kategorizacijo vsebine, kar nam je v pomoč predvsem pri iskanju vsebine. 

Če želimo vsebino na spletni strani kategorizirati, moramo ustvariti besedišča, ki jih nato dodelimo 

posameznim vrstam vsebine [3, 5]. 

Taksonomija je v Drupalu sestavljena iz dveh komponent, in sicer iz besedišča in izrazov, ki spadajo 

pod posamezno besedišče in služijo za opis vsebine. Upravljanje ter ustvarjanje besedišč in izrazov 

nam omogoča modul Taxonomy. 

Prvi korak pri uporabi taksonomije je ustvaritev novega besedišča, šele nato lahko ustvarimo nove 

izraze. 

Do menija Taksonomija dostopamo, tako da v orodni vrstici izberemo meni Struktura, nato pa 

povezavo Taksonomija. Odpre se nam seznam z obstoječimi besedišči, na voljo pa je tudi povezava, s 

pomočjo katere ustvarimo novo besedišče. 

Če želimo dodati novo besedišče, kliknemo na zgoraj omenjeno povezavo. Odpre se nova stran, kjer 

nato izberemo ime novega besedišča in dodamo še kratek opis le-tega. Če želimo, lahko besedišču 

dodamo tudi nova polja (obstoječi sta ime in opis besedišča), postopek dodajanja polj pa je isti kot pri 

vrstah vsebine. 

Potem, ko smo ustvarili besedišče, mu lahko dodamo nove izraze. To storimo tako, da pri ustreznem 

besedišču kliknemo na povezavo Dodaj izraze. Po kliku se odpre nova stran, kjer nato določimo ime 

izraza, dodamo njegov kratek opis, URL vzdevek, uredimo pa lahko tudi relacije med posameznimi 

izrazi (med njimi vzpostavimo hierarhično strukturo28). 

Ko smo ustvarili vsa besedišča in izraze, ki jih potrebujemo, lahko besedišča dodelimo posameznim 

vrstam vsebine. To storimo tako, da izbranemu tipu vsebine dodamo polje Taksonomija. Polju 

določimo ime in oznako, prav tako pa lahko izberemo tudi gradnik (na voljo so tri možnosti: izbirni 

seznam, potrditveni gumbi in označevanje). Ko urejamo nastavitve polja, moramo biti pozorni na to, 

da izberemo ustrezno besedišče, pri nastavitvah pa lahko določimo tudi, ali bo dodano polje 

                                                             
28 Posameznim izrazom dodamo podizraze. 
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obvezno, koliko taksonomskih izrazov lahko uporabimo pri posamezni vsebini ter določimo privzeto 

vrednost polja.  

Ko smo dodali polje, lahko pričnemo s kategorizacijo vsebine. Če želimo vsebino kategorizirati, jo 

moramo najprej dodati. Izmed vrst vsebine, ki so nam na voljo, izberemo tisto, kateri smo dodali 

polje Taksonomija. Nato vpišemo besedilo vsebine, pri polju Taksonomija pa izberemo želen izraz. Ko 

objavimo vsebino, se nam poleg le-te prikaže tudi oznaka polja taksonomije in izbran izraz, ki je 

prikazan kot hiperpovezava. Če kliknemo na povezavo (Izraz), nas sistem preusmeri na stran, ki 

prikaže celoten seznam vsebine, ki je bila označena z izbranim izrazom [3, 5]. 

  

3.3.6 Izgled 

 

Za izgled na spletni strani, ki jo poganja Drupal, skrbijo teme. S pomočjo teme je definirana postavitev 

vsebine naše spletne strani, njena navigacija, barvna shema ter velikost in vrsta pisave. Teme imajo 

različno vizualno in prikazovalno shemo. Do seznama tem, ki so nam na voljo ob namestitvi Drupala, 

dostopamo pod menijem Izgled. Odpre se seznam vseh tem, ki so na voljo. Izberemo lahko katerokoli 

temo iz seznama, vendar pa moramo biti pri menjavi teme pozorni na to, da vsaka tema nima enakih 

področij, ki so na voljo za prikaz vsebine in ostalih elementov spletne strani.  

Na spletni strani ponavadi uporabljamo dve različni temi. Eno uporabimo za prikaz vsebine 

uporabniku, drugo pa uporablja administrator za upravljanje s spletno stranjo (tema Seven). 

Trenutna tema, ki jo uporablja sistem, je Bartik, vendar smo se zaradi bolj uporabnih področij prikaza 

odločili, da bomo uporabili temo Garland. Na seznamu tem poiščemo izbrano temo in nato kliknemo 

na povezavo Omogoči in nastavi kot privzeto.  

Posamezni temi lahko uredimo tudi določene nastavitve, kot sta na primer določanje širine prikaza 

besedila in sprememba barvne sheme (Lahko jo prilagodimo sami ali pa izberemo že obstoječe 

sheme.). Prav tako lahko tudi omogočimo ali onemogočimo prikaz nekaterih elementov strani: 

logotipa, imena spletnega mesta, prikaza slike uporabnika v komentarju, ikono bližnjice ter glavni in 

sekundarni meni. Spremenimo lahko tudi prikazan logotip. 

Izbrana tema nam prav tako omogoča, da vsebino in ostale elemente spletne strani prikažemo v 

naslednjih področjih spletne strani: leva stranska orodna vrstica, desna stranska orodna vrstica, 

vsebine, poudarjeno, pomoč, glava in noga. 
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3.3.6.1 Namestitev nove teme 

 

Če nam teme, ki jih ponuja seznam, ne ustrezajo, si lahko s spletne strani 

(http://drupal.org/project/themes) prenesemo ustrezno temo. Na spletni strani izberemo želeno 

temo in ustrezno verzijo (Izberemo priporočeno verzijo.). Ko smo to storili, se z miško postavimo na 

zavihek tar.gz ali zip in nanj kliknemo z desnim miškinim gumbom. Odpre se nam meni, v katerem 

izberemo možnost Odpri v novem zavihku. Nato kopiramo URL, ki se izpiše v novem zavihku. 

Na spletni strani kliknemo na povezavo Izgled, nato pa na strani s seznamom tem kliknemo na 

povezavo Namestitev nove teme. Odpre se nam novo okno, kjer nato v polje (pod napisom Namesti 

iz URL) prilepimo URL naslov in kliknemo Namesti.  

Temo lahko namestimo tudi tako, da s spletne strani prenesemo datoteko, ki jo nato razširimo v 

mapo /sites/all/themes. 

Če želimo, lahko ustvarimo tudi svojo temo. Več o tem, kako ustvariti novo temo, si lahko preberete v 

spletni dokumentaciji, ki jo najdete na spletnem naslovu (http://drupal.org/documentation/theme). 

 

3.4 Nadgradnja Drupala 

 

Z nadgradnjo Drupala se poveča njegova osnovna funkcionalnost, ki jo ponujajo moduli jedra. 

Funkcionalnost Drupala lahko nadgradimo s pomočjo namestitve novih modulov. Namestimo lahko 

module, ki so na voljo na spletni strani Drupala, ali pa se lotimo ustvarjanja lastnega modula. 

 

3.4.1 Namestitev novega modula 

 

Za namestitev novega modula na spletno stran najprej s spletnim brskalnikom odpremo spletno stran 

(http://drupal.org/project/modules). Spletna stran nam trenutno ponuja 11010 modulov (podatek iz 

8.9.2012, 11.10), ki jih lahko prosto prenesemo s spleta in namestimo na našo spletno stran. Vsi 

moduli, ki so na voljo, niso kompatibilni z vsemi verzijami jedra. Ker je na voljo veliko modulov, 

spletna stran ponuja 5 kriterijev, s pomočjo katerih si lahko skrajšamo čas pri iskanju ustreznega 

modula. Module lahko razvrstimo glede na kategorije in njihovo kompatibilnost z jedrom, vpišemo 

ime iskanega modula ali pa jih razvrstimo glede na avtorja, naslov ipd. 

Za primer prikaza namestitve modula smo si izbrali modul Nice menus, ki omogoča prikaz razširjenih 

menijev. Najprej bomo izbrali kriterije iskanja, ki so prikazani na sliki 22. 
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Slika 22: Kriteriji za iskanje modulov. 

Po izbiri kriterijev se prikaže seznam modulov, ki v celoti ali delno ustrezajo izbranim kriterijem. 

Poiščemo želen modul in kliknemo na njegov naslov. Odpre se nova stran, ki ponuja opis modula. Pod 

povezavami All issues in Bug report si lahko ogledamo morebitne težave pri uporabi modula, na dnu 

strani pa so na voljo tudi zadnje posodobljene različice, ki ustrezajo različnim verzijam jedra. 

Ponavadi so na voljo verzije, ki so stabilne (recomended release) ali pa so v fazi razvoja (other in 

development). Priporočljivo je, da s spleta vedno prenesemo zadnjo stabilno verzijo, saj le-ta v svoji 

kodi ponavadi vsebuje najmanj napak, ki bi oteževale uporabo. 

 

Module lahko namestimo na dva različna načina: 

 V stolpcu Downloads kliknemo na povezavo do datoteke (format tar.gz ali zip) modula in jo 

prenesemo na računalnik. Preneseno datoteko nato razširimo v mapo /sites/all/modules. 

 V stolpcu Downloads z desnim miškinim gumbom kliknemo na povezavo do datoteke. Odpre 

se nam seznam, na katerem izberemo možnost Odpri povezavo v novem zavihku. 

Postavimo se na nov zavihek in kopiramo URL naslov. Na naši spletni strani nato v orodni 

vrstici kliknemo na meni Moduli, nato pa kliknemo na povezavo Namestitev novega 

modula. URL naslov nato prilepimo v prazno polje pod napisom Namesti iz URL (slika 23) in 

kliknemo na gumb Namestitev. Na takšen način se izvede namestitev.  

Če smo datoteko modula prenesli na računalnik, kliknemo na gumb Prebrskaj, nato na 

računalniku poiščemo preneseno datoteko, jo izberemo, na koncu pa kliknemo na gumb 

Namestitev. Klik sproži namestitev modula. 
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Slika 23: Namestitev modula na spletno stran.  

 

Ko smo modul namestili, ga moramo pred uporabo še omogočiti, prav tako pa moramo preveriti, če 

je potrebno za njegovo uporabo dodatno namestiti še kakšen modul.  

Moduli, ki jih namestimo na računalnik, so razvrščeni na posamezne kategorije, kot so na primer 

drugo, datum, polja, funkcije ipd. 

Če modul, ki smo ga namestili na spletno stran, ne zagotavlja želene funkcionalnosti, ga lahko 

odstranimo. To storimo tako, da ga najprej onemogočimo, nato na strani s seznamom modulov 

kliknemo na zavihek Odstrani, izberemo modul, ki ga želimo odstraniti, in kliknemo na gumb 

Odstrani. 

 

3.4.2 Kako posodobimo jedro Drupala 

 

Drupalova skupnost nenehno stremi k nadgradnji in odpravljanju napak Drupalovega jedra, zato 

vedno izdaja nove verzije jedra in modulov. Ker so ob nadgradnji posamezne različice odpravljene 

tudi napake v delovanju stare različice, je predvsem z vidika varnosti pomembno, da čim prej 

posodobimo našo namestitev Drupala. 

Sistem Drupal nam bo samodejno sporočil, kdaj je potrebno posodobiti različico Drupalovega jedra, 

ki ga uporabljamo. V orodni vrstici kliknemo na meni Poročila, nato pa izberemo možnost 

Posodobitve, ki so na voljo. Odpre se seznam, ki nam sporoči, katere posodobitve moramo obvezno 

izvesti (slika 24).  
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Slika 24: Zahteva za posodobitev jedra 

Iz Drupalove spletne strani na računalnik prenesemo najnovejšo stabilno različico jedra in jo 

razširimo. V razširjeni datoteki nato izbrišemo mapo Sites, ostale datoteke pa kopiramo v 

namestitveno mapo Drupala, ki ga uporabljamo (npr. C:/xampp/drupal15). S tem smo posodobili 

jedro, ki je nameščeno na našem strežniku. 

Nato kliknemo na zavihek Moduli, sledi klik na povezavo Posodobitvena skripta. V novem oknu 

kliknemo na gumb Nadaljuj, nato pa na gumb Apply pending updates (v nekaterih primerih se 

posodobitev zaključi že po kliku na gumb Nadaljuj). Ko to storite, bi se morala prikazati stran, ki 

sporoča, da se je posodobitev izvedla uspešno in brez napak. Nato lahko nadaljujemo z našim delom. 

Naj omenimo, da moramo biti pri posodobitvi pozorni predvsem na to, da si pred posodobitvijo jedra 

shranimo datoteko s prevodi, še posebej, če smo se že lotili prevajanja uporabniškega vmesnika [16]. 

 

3.4.3 Kako posodobimo izbrani modul 

 

Tako kot jedro, je potrebno posodobiti tudi module, saj se tudi ti nenehno posodabljajo. 

Najprej v orodni vrstici kliknemo na zavihek Moduli, nato pa v novem oknu na zavihek Posodobitev. 

Odpre se nam stran, na kateri je seznam modulov, ki jih moramo posodobiti. Priporočeno je, da 

posodobimo tiste module, ki so obarvani z roza barvo. Izberemo želen modul, nato kliknemo na 

gumb Prenesi izbrane posodobitve. Po kliku na gumb Nadaljuj se na spletno stran namestijo 

posodobitve. Nato kliknemo na povezavo za Posodobitev podatkovne baze. Samodejno se izvedejo 

še nekateri koraki, nato pa se posodobitev zaključi [2]. 

 

3.4.4 Kreiranje novega modula 

 

Če nam moduli, ki so na voljo na Drupalovi spletni strani, ne ustrezajo in nimajo ustrezne 

funkcionalnosti, si lahko ustvarimo lasten modul. Za razvoj modula potrebujemo program, s pomočjo 

katerega bomo lahko napisali kodo modula. Modul lahko napišemo s pomočjo enostavnega 

programa, kot sta na primer Beležnica ali Notepad++, ali pa s pomočjo razvojnih orodij, kot sta na 

primer NetBeans ali Eclipse. Slednja sta oba odprtokodna, prav tako pa ju lahko prosto prenesemo s 

spleta. 
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Za kreiranje modula je poleg razvojnega orodja potrebno tudi znanje programskega jezika PHP, 

poznati moramo standarde kodiranja v Drupalu29, prav tako pa tudi uporabo kljuk (angl. hooks). 

Drupal je zgrajen na sistemu kljuk, ki jih imenujemo tudi funkcije s povratnim klicem, saj so različne 

funkcionalnosti ob primernem času klicane s pomočjo le-teh. So temelj za delovanje modulov in nam 

omogočajo, da naš modul priključimo k osnovnim Drupalovim funkcijam.  

Kljuka je PHP funkcija, ki je vedno oblike xyz_bar(), kjer xyz pomeni ime modula, bar pa je ime 

kljuke30. Vsaka kljuka vsebuje tudi določen niz parametrov, ki jih določimo glede na potrebe funkcije, 

ki predstavlja kljuko ter določen tip vrnjenega rezultata. Seznam kljuk, ki jih uporablja Drupal, je na 

voljo na spletni strani (http://api.drupal.org/api/drupal/includes!module.inc/group/hooks/7) [8].  

Preden pričnemo s pisanjem kode našega modula, mu moramo izbrati ime in v mapi 

/sites/all/modules ustvariti novo mapo, ki jo moramo poimenovati tako, kot bomo poimenovali 

modul. Ime, ki smo ga izbrali, bo uporabljeno v vseh imenih datotek in  funkcij našega modula. Ime 

naj vsebuje samo male črke in podčrtaje [8, 33].  

Modul lahko vsebuje več datotek, nekatere so obvezne (.info, .module), nekatere pa so izbirne 

(.install, .admin.inc, .js itd.).  

Datoteke, ki jih lahko uporabimo pri posameznem modulu, so: 

 .info (obvezno) – je datoteka, ki vsebuje osnovne informacije o modulu; 

 .module (obvezno) – je glavna datoteka modula, ki vsebuje programsko kodo modula; 

 .install (izbirno) –  je datoteka, ki vsebuje eno ali več funkcij, ki se uporabljajo ob namestitvi 

ali odstranitvi modula, prav tako je potrebna tudi, če modul uporablja svojo tabelo v 

podatkovni bazi; 

 .js (izbirno) – so datoteke, ki so napisane v programskem jeziku JavaScript; 

 .css (izbirno) – je slogovna datoteka; 

 .txt (izbirno) – so datoteke, ki ponavadi opišejo delovanje ali opis posodobitve ali namestitve 

modula; 

 .inc (izbirno) – so datoteke, ki omogočajo, da zmanjšamo velikost datoteke .module in bolj 

organiziramo kodo. 

 

Izpostavili bi datoteke s končnico .inc, ki omogočajo ločitev kode datoteke .module v posamezne 

datoteke. Ločitev kode iz datoteke .module v posamezne datoteke .inc ima dve prednosti. Omogoča 

nam, da kodo organiziramo v obvladljive segmente, prav tako pa se sistem izogne temu, da bi v 

spomin naložil kodo, ki je ne potrebuje. Ponavadi se koda uporabi takrat, ko uporabnik obišče neko 

stran.  
                                                             
29 Najdemo jih lahko na spletni strani (http://drupal.org/node/318). 
30 Primer: test_help() – kljuka, ki zagotovi spletno pomoč za uporabnika. 
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3.4.4.1 Datoteka .info 

 

Ko smo ustvarili mapo in izbrali ime modula, moramo najprej ustvariti datoteko ime_modula.info, v 

kateri se nahajajo osnovne informacije o modulu (primer .info datoteke je prikazan na sliki 25). 

Datoteka mora vsebovati določene informacije, ki so obvezne ali izbirne: 

 name (obvezno) – je ime modula, ki ga lahko zapišemo z veliko začetnico; 

 description (obvezno) – je kratek opis, ki na kratko predstavi delovanje modula; 

 core (obvezno) – zapišemo ga, kadar želimo izvedeti, kateri različici jedra ustreza modul; 

 package (izbirno) – pove, pod katero kategorijo bo na seznamu prikazan modul; 

 files[] (izbirno) – pod tem izrazom zapišemo seznam datotek, ki so povezane z modulom; 

 dependencies[] (izbirno) – vsebuje seznam modulov, ki jih modul potrebuje za delovanje; 

 configure (izbirno) – je povezava do strani za konfiguracijo modula; 

 stylesheets[all][] (izbirno) – je element za dodajanje CSS datotek; 

 scripts[] (izbirno) – je element za dodajanje javascript datotek [8, 33]. 

 

 
Slika 25: Primer datoteke .info 

 

3.4.4.2 Datoteka .module 

 

Če želimo, da bo naš modul uporaben, moramo ustvariti datoteko ime_modula.module, v katero 

bomo nato zapisali funkcije modula s pomočjo PHP jezika. 

Vsako datoteko (.module, .inc, .install, ipd.) pričnemo z znakom <?php31. Znaku ponavadi sledi 

komentar, iz katerega razberemo, kakšno funkcijo ima naš modul. 

Komentarji so v Drupalu prikazani z dvema različnima slogoma, ki ustrezata Drupalovim standardom 

kodiranja. Enovrstični komentarji, ki jih uporabljamo znotraj funkcij, se začnejo z znakom //. Več-

vrstični komentarji, ki se uporabljajo na začetku datoteke in pred posamezno funkcijo, napovedo, 

katero kljuko bo le-ta izvršila. Pri več vrstičnih komentarjih kot začetno oznako uporabimo /**, vsako 

                                                             
31 Datoteke ne smemo zaključiti z znakom ?>. 
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vrstico z besedilom pričnemo z *+presledek, komentar pa zaključimo z znakom */. Primer uporabe 

komentarjev si lahko ogledate na sliki 2632 [2]. 

Za komentarji sledi zapis funkcije in php kode, ki zagotovi funkcionalnost, ki jo želimo. Na koncu bi 

radi izpostavili še oznako t(), ki se v kodi najpogosteje uporablja. Le-ta omogoča, da prevedemo 

besedilo, ki ga vidi uporabnik na spletni strani, iz angleškega jezika v jezik, ki ga uporabljamo na 

spletni strani [2]. 

 

 
Slika 26: Primer datoteke .module 

 

  

                                                             
32 @file pomeni, da kar sledi v naslednji vrstici, je opis funkcionalnosti datoteke. 
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4  DELO DIDAKTIKA 

 

Študentje, ki želijo študirati na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, lahko izbirajo med različnimi študijskimi 

programi, enopredmetnimi (razredni pouk, socialna pedagogika) in dvopredmetnimi (dvopredmetni 

učitelj itd.) [26]. »Posamezni študijski program traja 5 let, in sicer kot 4-letni študij na programih 1. 

stopnje in 1-letni študij na programih 2. stopnje« (citirano: [27]).  

V okviru študijskega programa dvopredmetni učitelj lahko študentje izbirajo med različnimi vezavami 

smeri, med katere spadajo tudi smeri, kjer se predmeti vežejo s študijem tehnike. Študentje, ki se 

odločijo za študij tehnike, lahko le-tega izberejo skupaj s študijem fizike, matematike ali 

računalništva. 

Študij tehnike je razdeljen na različna predmetna področja, in sicer na naravoslovno matematične 

osnove, tehniške praktikume, elektrotehniko in elektroniko, strojništvo, didaktiko tehnike, strokovne 

izbirne predmete in temeljni pedagoški študij ter splošne izbirne predmete [19]. 

 

4.1 Didaktika tehnike 

 

K predmetom s področja didaktike tehnike spadajo obvezni predmeti didaktika tehnike 1, 2, 3 in 4 in 

izbirni predmet inženirska pedagogika. 

Predmeti didaktika tehnike 1-4 so namenjeni pripravi na delo v šoli. V sklopu predmetov študentje 

obiskujejo predavanja, napisati morajo seminar, ki ga predstavijo kolegom ter se udeležujejo 

laboratorijskih vaj, kjer izdelajo učne pripomočke iz različnih materialov, ki so namenjeni poučevanju 

v osnovni šoli [19]. 

Pri predmetih se izvaja tudi praktično pedagoško usposabljanje (PPU)33, kamor sodijo hospitacije, 

nastopi in pedagoška praksa. Omenjene oblike PPU se uporabljajo tudi pri pouku didaktike tehnike. 

PPU se izvaja v osnovnih šolah (OŠ) ter srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Pri vseh treh oblikah se 

študent vključi v učni proces, posamezne oblike pa se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 

vključenosti študenta v učni proces [1]. 

  

                                                             
33 Dejavnosti študentov, ki potekajo v izobraževalni ustanovi. 
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4.1.1 Hospitacije 

 

Hospitacije so ena izmed oblik PPU, za katero je značilno, da študent ali skupina študentov opazuje 

mentorja pri izvajanju učnega procesa. Po opazovanju ponavadi sledi pogovor z mentorjem, na 

podlagi opazovanj in pogovora pa nato študentje po vnaprej določenem obrazcu napišejo poročilo o 

le-teh [1]. Obrazce pripravi didaktik, ki je odgovoren tudi za organizacijo in dogovor o izvajanju 

hospitacij na posameznih osnovnih šolah ali poklicnih ter strokovnih srednjih šolah. Prav tako skrbi za 

koordinacijo in nadzoruje potek hospitacij. 

Hospitacije se v sklopu didaktike tehnike izvajajo pri predmetih didaktika tehnike 1 (DT1) in didaktika 

tehnike 3 (DT3). V sklopu DT1 potekajo na ljubljanskih osnovnih šolah, v sklopu DT3 pa se hospitacije 

izvajajo na ljubljanskih poklicnih ali strokovnih srednjih šolah.  

Študentje so pri hospitacijah razdeljeni v skupine, velikost le-teh pa je odvisna od števila študentov, ki 

so vpisani v 3. oziroma 4. letnik študija tehnike z vezavami. 

Vsak študent mora opraviti 5 hospitacij, ki se po vnaprej določenem urniku izvajajo oktobra in 

novembra (vsak teden 1 hospitacija). Vsaka posamezna hospitacija traja 1 ali 2 šolski uri, kar je 

odvisno od učne enote (teoretični ali praktični pouk) oziroma izvedbe urnika. Po vsaki končani 

hospitaciji se študentje s profesorjem pogovorijo o pedagoškem delu, profesor pa jim posreduje tudi 

učno pripravo hospitirane ure.  

Pri hospitacijah študentje potrebujejo ocenjevalni list, s pomočjo katerega ocenijo hospitiranega 

učitelja, prav tako potrebujejo tudi evidenčni list, ki služi kot dokazilo za opravljene hospitacije. Vso 

potrebno dokumentacijo študentom posreduje didaktik [9].  

Ko študentje zaključijo z vsemi hospitacijami, sledi analiza hospitacij, ki jo vodi didaktik. Na analizi 

hospitacij morajo študentje oddati vso dokumentacijo, ki so jo potrebovali pri hospitacijah [9]. 

Študentje se na hospitacijah srečajo s praktičnim prikazom izvajanja in priprave na pouk v osnovnih in 

srednjih šolah. Le-ta jim je v pomoč pri oblikah PPU, kjer študentje samostojno pripravijo in izvedejo 

učno uro. 

 

4.1.2 Nastopi 

 

Nastop je ena izmed oblik PPU, pri katerem študent samostojno pripravi in pod nadzorom mentorja 

in didaktika izvede učno uro [1]. 

Študentov nastop je sestavljen iz treh delov, in sicer iz izdelave učne priprave ter izvedbe in analize 

nastopa. Pred izdelavo učne priprave mentor študentu poda zahteve za izvedbo učne ure, tako da mu 

določi temo, razred in datum nastopa. Študent nato določi učne cilje in razdela potek učne ure. Ko 
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študent napiše učno pripravo, jo pošlje v vpogled mentorju in didaktiku oziroma učitelju s fakultete. 

Mentor in didaktik študentu pomagata pri izbiri ustreznih učnih ciljev, terminologiji in pri časovni 

razporeditvi učne ure. Pozorna morata biti tudi na to, da je učna priprava (UP) napisana v skladu z 

učnim načrtom in letnim delovnim načrtom šole. Samostojnost študenta pri pisanju UP in izvedbi 

nastopa se praviloma povečuje iz nastopa v nastop, tako da pomoč mentorja pri načrtovanju učne 

ure ni več potrebna v tako veliki meri kot pri prvem nastopu. Stopnja samostojnosti se lahko pri 

posameznih študentih razlikuje [1]. 

Ko je UP ustrezno napisana, študent izvede nastop. Med  nastopom ga spremlja mentor, ponavadi 

tudi ostali študentje in didaktik oziroma učitelj s fakultete. 

Po končanem nastopu sledi analiza nastopa, ki ga študent izvede skupaj z mentorjem. Pomembno je, 

da mentor in študent temeljito analizirata nastop, saj je na začetku izvajanja učnega procesa za 

študenta pomembno, da ga mentor opozori na njegove napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi 

učne ure in mu s tem pomaga izboljšati nadaljnje nastope.  

Z nastopi študent pridobiva poučevalne spretnosti, ki mu bodo v pomoč pri kasnejšem opravljanju 

poklica, in vpogled v poučevanje, vodenje razreda ter načrtovanje in izvedbo učne ure (uporaba 

ustrezne literature, strokovnih izrazov, časovna razporeditev učne ure itd.) [1]. 

Študentje v sklopu DT opravijo 3 nastope (N). N1 opravijo v sklopu predmeta DT1, N2 v sklopu DT2, 

N3 pa v sklopu DT3. N1 in N2 študentje izvedejo v 6. ali 7. razredu OŠ pri pouku tehnike in tehnologije 

(TiT), N3 pa v 8. razredu ali pri izbirnih predmetih v 9. razredu. Študentje lahko N3 izvedejo tudi na 

srednjih šolah, na katerih so potekale hospitacije v sklopu predmeta DT3. Vsak N traja eno ali dve 

šolski uri, kar je odvisno od dolžine zaključene enote.  

Za nastope se študentje dogovorijo sami, OŠ pa lahko izberejo iz seznama, ki ga na podlagi 

pripravljenosti za sodelovanje s pedagoško fakulteto pripravi didaktik. Didaktik poleg seznama šol 

pripravi tudi vso dokumentacijo, ki jo študentje potrebujejo za izvedbo nastopa.  

Študentje morajo biti pozorni, da si vseh nastopov ne izberejo na isti šoli in pri istem mentorju, saj je 

eden izmed pogojev za opravljanje nastopov tudi ta, da študentje vse nastope opravijo na različnih 

OŠ in pri različnih mentorjih.  

Ko se študent dogovori za izvajanje nastopa, mora didaktiku oddati podpisano izjavo o izvedbi 

nastopa na izbrani OŠ, prav tako mora sporočiti tudi naslov teme in datum nastopa. Najmanj 5 dni 

pred nastopom je dolžan didaktiku in mentorju v vpogled poslati učno pripravo. 

Vsak nastop študenta spremljajo oziroma hospitirajo mentor, najmanj eden študent34, ponavadi pa 

nastope hospitira tudi didaktik ali njegov asistent. Študent je pred nastopom dolžan vsem, ki ga bodo 

hospitirali, vročiti UP, mentorju pa tudi dokument, na katerega mu le-ta napiše povratno informacijo 

                                                             
34 Vsak študent mora za uspešno opravljen nastop hospitirati najmanj enega kolega študenta pri njegovem 
nastopu. 
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o nastopu. Študentje, ki hospitirajo nastopajočega, izpolnjujejo ocenjevalni list, ki ga po končanem 

nastopu izročijo nastopajočemu. 

Po zaključenem nastopu morajo študentje didaktiku oddati vse priloge in dokumente, ki so jih 

potrebovali, oziroma uporabili pri izvedbi nastopa. Didaktik nato pregleda vso dokumentacijo. Ko vsa 

dokumentacija ustreza vsem kriterijem, ki jih določi didaktik (popravljena in ustrezna UP, hospitiranje 

N drugega študenta, oddani vsi podpisani dokumenti), študent opravi nastop [9]. 

 

4.1.3 Pedagoška praksa 

 

Pedagoška praksa (PP) prav tako kot hospitacije in nastopi sodi med oblike PPU. Pri PP študent krajše 

ali daljše časovno obdobje35 obiskuje izobraževalni zavod, kjer na podlagi dodeljenih aktivnosti 

opazuje mentorjevo delo, samostojno pripravi in izvede učne ure ter opravlja druge dejavnosti, ali je 

pri njih prisoten. PP ponavadi poteka v strnjeni obliki (1 teden), prav tako pa mora študent opraviti 

dejavnosti, ki jih določi didaktik. V okviru PP mora študent opraviti nastope, hospitacije, mora pa biti 

prisoten tudi pri drugih dejavnostih, ki potekajo na šoli v okviru letnega delovnega načrta. 

Priporočljivo je, da študent v času prakse, če je možno, spozna čim več dejavnosti, ki jih mora na šoli 

opravljati učitelj TiT in izbirnih predmetov s področja tehnike.  

Ko se študent z izbranim izobraževalnim zavodom dogovori za izvajanje PP, didaktiku posreduje 

informacije o zavodu in njegovem mentorju. Pred pričetkom PP nato didaktik mentorju posreduje 

navodila, v katerih so predstavljene dejavnosti, ki jih mora opraviti študent. Mentor nato študentu 

določi urnik, po katerem bo potekala PP. Med PP mentor spremlja študenta, mu svetuje pri 

načrtovanju izvedbe pouka, analizira njegove nastope in mu predstavi zadolžitve učitelja TiT. Po 

končani PP opiše napredek študenta in določi končno oceno PP.  

Študent mora poleg dejavnosti, ki jih določi didaktik, med PP voditi tudi dnevnik le-teh. Strukturo 

dnevnika določi didaktik, študent pa vanj vpisuje analize nastopov, hospitacij, učne priprave in opiše 

dejavnosti, pri katerih je bil prisoten. Dnevnik mora študent po končani praksi oddati mentorju in 

didaktiku [1, 18]. 

PP se izvaja v sklopu predmetov DT2 in DT4. Študentje morajo opraviti dvotedensko obvezno PP (za 

vsak predmet vezave študija je predviden 1 teden) na OŠ36. Študent si izobraževalni zavod, na 

katerem bo izvajal PP, izbere sam, mentorja37 (imeti mora opravljen strokovni izpit) pa mu praviloma 

dodeli ravnatelj izobraževalnega zavoda. 

                                                             
35 Ponavadi PP traja 2 tedna, in sicer za vsak študijski predmet po 1 teden. 
36 V 4. letniku študija oziroma pri predmetu DT4 lahko študent opravi PP tudi na poklicni ali strokovni srednji 
šoli. 
37 Mentorji po koncu sodelovanja pri izvajanju PP pridobijo potrdilo, ki ga lahko uveljavijo pri napredovanju. 
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Študentje v okviru PP samostojno izvedejo 5–6 nastopov (2–3 učni temi), prav tako morajo opraviti 

tudi 4–6 hospitacij. Pred izvedbo nastopa morajo študentje mentorjem posredovati učne priprave, 

pred samim nastopom pa tudi ocenjevalne liste. Med PP študentje vodijo tudi dnevnik prakse, ki ga 

po koncu oddajo didaktiku. Poleg dnevnika prakse morajo oddati tudi oceno prakse, ki jo študentu 

dodeli njegov mentor [18]. 

 

4.1.4 Delo didaktika v sklopu praktičnega pedagoškega usposabljanja 

 

Poleg obveznosti in zadolžitev, ki jih mora v sklopu oblik PPU opraviti študent, ima veliko obveznosti 

tudi didaktik. Obveznosti didaktika za posamezno obliko PPU, ki se izvajajo v sklopu predmetov 

didaktike tehnike, so prikazane v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Obveznosti didaktika v sklopu PPU [9, 18] 

Oblika PPU Obveznosti didaktika pri posamezni obliki PPU 

Hospitacije 

 s posameznimi OŠ ali SŠ se dogovori o sodelovanju pri izvajanju hospitacij, 

 skrbi za izvedbo hospitacij, 

 študente razvrsti v skupine in jim poda navodila za opravljanje hospitacij, 

 določi seznam hospitacij posamezne skupine, 

 študente obvešča o morebitnih spremembah terminov hospitacij, 

 pripravi dokumentacijo, ki jo študent potrebuje za nemoteno opravljanje 

hospitacij, 

 po končanih hospitacijah vodi in pripravi analizo hospitacij, 

 pregleda vso dokumentacijo, ki jo po končanih hospitacijah oddajo 

študentje, in 

 mentorjem, ki so sodelovali pri izvajanju hospitacij, pošlje povratne 

informacije študentov. 

Nastopi 

 z učitelji posameznih ljubljanskih OŠ se dogovori za sodelovanje pri izvajanju 

nastopov, 

 pripravi vso dokumentacijo in navodila za nemoteno izvedbo nastopov, 

 pomaga študentom pri pisanju UP, 

 pred nastopom pregleda in popravi študentovo UP, 

 vodi evidenco o opravljenih nastopih in hospitiranju nastopov posameznih 

študentov, 
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 hospitira nastope posameznih študentov, in 

 po nastopu posameznega študenta popravi UP s prilogami. 

Pedagoška 

praksa 

 pripravi dokumentacijo, ki jo za nemoteno izvedbo pedagoške prakse 

potrebujejo študentje, 

 v primeru, da študentje PP izvajajo v okolici Ljubljane, hospitira nastope 

študentov, 

 med PP študentom pomaga z nasveti, in 

 po končani PP pregleda dnevnike prakse in vso oddano dokumentacijo 

študentov. 

 

Didaktik vse obveznosti objavlja na spletni strani. Spletna stran mu omogoča objavo gradiva in 

razpredelnic, s pomočjo katerih vodi evidenco o skupinah hospitacij, opravljenih nastopih in ostalih 

obveznostih študenta. Spletna stran pa mu ne omogoča, da bi študentje na njej v digitalni obliki 

oddali vso zahtevano dokumentacijo. Zaradi tega se didaktik sreča z veliko količino natisnjenih 

dokumentov. Prav tako mora pogosto obiskovati spletno stran, da na njej objavi morebitne 

spremembe in spremlja termine nastopov ter hospitacij posameznega študenta.  

Ker mu zadolžitve vzamejo veliko časa, smo se odločili, da bomo postavili spletno stran, ki bo 

didaktiku olajšala delo in izboljšala obstoječe metode objave dokumentov, oddajanje gradiv in prijave 

na hospitacije ter nastope. 

Na spletni strani bomo izboljšali naslednje obstoječe metode: 

Hospitacije: 

 študentje bodo dokumentacijo po opravljenih hospitacijah oddali na spletni strani, 

 učitelji, pri katerih se bodo izvajale hospitacije, bodo morebitne spremembe terminov objavili 

na forumih, 

 študentje se bodo lahko sami prijavili v skupine, 

 didaktik bo nadziral število prijavljenih študentov v posamezno skupino, 

 didaktik bo mentorjem preko spletne strani poslal povratno informacijo o hospitacijah, in 

 ob vsaki oddaji gradiva in prijavi študenta v posamezno skupino bo didaktik na e-naslov prejel 

obvestilo. 

 

Nastopi: 

 študentje bodo oddali prijavo na nastop, 

 celotno dokumentacijo o nastopu bo možno oddati na spletni strani, 

 študentje se bodo lahko poljubno prijavili na hospitiranje nastopov, 
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 didaktik bo lahko določil število študentov, ki se bodo prijavili na hospitiranje posameznega 

nastopa, 

 nastopi študentov bodo prikazani na koledarju, ki ga bo videl didaktik, 

 študentje bodo morali najmanj 5 dni38 pred nastopom na spletni strani oddati učno pripravo, 

in 

 didaktik bo na e-naslov ob oddaji dokumentov in prijav za nastop ter hospitiranje nastopov 

prejel obvestilo; obvestilo bo prejel tudi dan pred nastopom posameznega študenta. 

 

Pedagoška praksa: 

 študentje bodo na spletni strani oddali obrazec za prijavo na pedagoško prakso, didaktik pa 

bo ob oddaji le-tega na e-naslov prejel obvestilo. 

  

                                                             
38 Če bo do nastopa manj kot 5 dni, oddaja ne bo mogoča. 
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5  LASTNA NADGRADNJA DRUPALA 

 

Izdelali bomo spletno stran, ki jo bodo profesorji in študentje uporabljali pri didaktiki tehnike. Spletna 

stran bo študentom omogočala dostop do raznovrstnega gradiva, ki ga potrebujejo pri predmetih 

didaktika tehnike. Prav tako pa bodo lahko študentje na spletni strani oddali obvezna gradiva, ki 

sodijo k posameznemu predmetu, ter se prijavili na hospitacije, nastope in pedagoško prakso.  

Študentje bodo v 3. in 4. letniku študija tehnike z vezavami (fizika, matematika ali računalništvo) 

morali opraviti obveznosti pri štirih predmetih didaktike tehnike, in sicer pri didaktiki tehnike 1, 2, 3, 

in 4. V ta namen bomo s pomočjo menijskega sistema vsebino, ki jo bodo študentje potrebovali, ločili 

po posameznih predmetih. Vsebina bo poleg ločitve na predmete ločena tudi glede na posamezne 

vsebine predmeta, ki jih morajo opraviti študentje (nastopi, hospitacije, pedagoška praksa). Poleg 

omenjenega bomo študentom na spletni strani omogočili tudi povezavo do pomembnejših spletnih 

strani, ki jih potrebujejo pri študiju (spletna stran Pedagoške fakultete, povezava do urnikov, prijave 

na izpit itd.).  

Da bomo zadostili vsem potrebam in funkcionalnosti, ki jo potrebujemo za nemoteno delovanje in 

uporabo spletne strani, bomo poleg modulov jedra uporabili tudi druge module, ki jih lahko 

prenesemo s spletne strani (http://drupal.org/project/modules). S te spletne strani bomo prenesli in 

na našo spletno stran namestili devetindvajset novih modulov, ki bodo zagotovili vso zahtevano 

funkcionalnost. Nekateri moduli, ki jih bomo uporabili (Organic groups, Chaos tools, Field Validation 

itd.), ob namestitvi na spletno stran samodejno namestijo še nekaj dodatnih podmodulov. Seznam 

modulov, ki smo jih namestili na spletno stran, je predstavljen v prilogi A.  

Nekateri moduli so za uporabo enostavni39, nekatere pa je bilo potrebno najprej preučiti, njihovo 

delovanje pa je učinkovitejše ob uporabi dodatnih modulov. V naslednjih poglavjih bomo poleg opisa 

posamezne funkcionalnosti dodali tudi kratek opis urejanja nastavitev posameznega modula. 

Poleg modulov bomo za nemoteno delovanje in uporabo spletne strani morali ustvariti tudi nove 

vrste vsebin in vloge. Slednjim bomo morali dodati ustrezna dovoljenja, prav tako pa bomo morali 

prevesti tudi celoten uporabniški vmesnik. 

Nadgradnjo bomo ločili na vsebinski40 in nevsebinski del41. 

  

                                                             
39 Potrebno jih je namestiti in šele nato jih lahko uporabljamo brez predhodnih nastavitev. 
40 Opisali bomo nadgradnjo, ki je povezana z vsebino spletne strani. 
41 Opisan bo menijski sistem. 
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5.1 Nevsebinski del 

 

Preden se lotimo vzpostavljanja funkcionalnosti za posamezni predmet, moramo urediti postavitev 

spletne strani (izbrali smo temo Garland) in prikaz elementov v meniju ter prikaz zunanjih povezav v 

novem oknu. 

Za nevsebinski del nadgradnje bomo namestili in omogočili naslednje module: Logout tab, 

Remember me, External links, Nice menus, Organic groups, Entity API, Views, Chaos tools, Panels 

in Rules.  

 

5.1.1 Logout tab, Remember me, External links 

 

Modul Logout tab na spletni strani kot menijsko povezavo zagotovi povezavo za odjavo s spletne 

strani. 

Modul Remember me k obrazcu za prijavo na spletni strani doda polje Zapomni si me, ki omogoča, 

da si sistem za določen čas zapomni prijavo uporabnika v sistem. Čas lahko določimo tako, da v 

meniju Nastavitve izberemo možnost Nastavitve za možnost »Zapomni si me«, nato pa na novi 

strani iz padajočega menija, ki se nahaja pod zapisom Življenjska doba, izberemo želen čas. Čas 

trajanja, ki pove, koliko časa si bo sistem zapomnil prijavo uporabnika, lahko nastavimo na intervalu 

med 1 uro in 3 meseci. 

Modul External links omogoča, da zunanje povezave na spletni strani prikažemo v novem oknu. To 

nastavimo tako, da izberemo meni Nastavitve, nato izberemo možnost Zunanje povezave in 

obkljukamo možnost Odpri zunanje povezave v novem oknu. 

 

5.1.2 Zasebna sporočila 

 

Modul Privatemsg omogoča, da si lahko uporabniki spletne strani med sabo pošiljajo zasebna 

sporočila. Po namestitvi bomo omogočili module Block user messages42, Private messages43, 

Privatemsg Email Notification44 in Privatemsg Limits45. Nato pri modulu Private messages kliknemo 

na povezavo Nastavi. Odpre se stran, kjer lahko urejamo nastavitve zasebnih sporočil. Nastavitve pod 

segmentom Obveščanje po elektronski pošti spremenimo tako, da besedilo, ki je zapisano v 

angleščini, prevedemo v slovenščino, besedila, zapisanega v oglatih oklepajih, pa ne spreminjamo.  

                                                             
42 Modul omogoča blokiranje pošiljanja sporočil. 
43 Modul omogoča pošiljanje zasebnih sporočil. 
44 Omogoča, da ob novem prejetem sporočilu na elektronski naslov dobimo obvestilo. 
45 Omogoča, da nastavimo omejitve pri pošiljanju zasebnih sporočil. 
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Zasebna sporočila bomo na spletni strani uporabili zato, da bomo mentorjem poslali povratno 

informacijo o hospitiranju študentov in z njimi komunicirali o terminih nastopov ter izvajanju le-teh. 

V ta namen bomo zasebnim sporočilom dodali datotečno polje, ki bo omogočalo, da zasebnemu 

sporočilu dodamo datoteko. To storimo, tako da pri nastavitvah zasebnih sporočil kliknemo na 

zavihek Upravljaj polja. Kot oznako polja bomo dodali besedo Priloga, vrsta polja pa bo datoteka. 

Polje nam bo omogočilo, da oddamo datoteke s končnico doc, docx, pdf, zip ali rar; velikost datoteke 

pa ne bo smela presegati velikosti 8 MB, kar določimo med nastavitvami polja. Ostale nastavitve 

pustimo privzete. 

 

5.1.3 Menijski sistem 

 

Za temo spletne strani bomo izbrali temo Garland. Ker nam menijski sistem, ki ga ponuja tema, ne 

ustreza, bomo na spletno stran namestili modul Nice menus, ki omogoča uporabo spustnih oziroma 

razširljivih menijev. Ko smo modul namestili in omogočili, v meniju Struktura izberemo bloke. Najprej 

onemogočimo bloka Navigacija in Glavni meni46, blok Nice menu 1, ki ga najdemo med 

onemogočenimi bloki, pa postavimo v področje Leva stranska orodna vrstica. Bloke shranimo, nato 

pa pri bloku Nice menu 1 kliknemo na povezavo Nastavi. Za starševski meni izberemo Glavni meni, za 

menijski slog pa izberemo možnost desno47. Pri naslovu bloka vpišemo <none>. Preden pričnemo z 

uporabo menijskega sistema in z dodajanjem menijskih povezav Glavnemu meniju, bomo pod 

nastavitvami teme Garland (meni Izgled) onemogočili prikaz glavnega in sekundarnega menija. 

 

5.1.3.1 Povezave Glavnega menija  

 

Preden bomo pričeli z ustvarjanjem novih vrst vsebin ter z urejanjem funkcionalnosti za posamezne 

vsebine (nastopi, hospitacije, pedagoška praksa) predmeta didaktika tehnike, bomo glavnemu meniju 

dodali povezave, ki jih bomo potrebovali za menijski sistem spletne strani.  

Glavnemu meniju bomo dodali deset glavnih povezav, ki jih bomo dodali pod povezave; nekatere 

povezave pa bomo dodali z objavo nove vsebine na spletni strani. 

Glavne povezave, ki jih bomo dodali glavnem meniju, so Domov, Didaktika tehnike 1, Didaktika 

tehnike 2, Didaktika tehnike 3, Didaktika tehnike 4, Mentorstvo, Sporočila, Koristne povezave, Moj 

račun in Odjavi se.  

Povezave Moj račun, Odjavi se in Sporočila bomo pridobili iz menija Uporabniški meni. To bomo 

storili tako, da bomo v uporabniškem meniju pri posamezni povezavi kliknili na povezavo Uredi, nato 
                                                             
46 Pod področjem v spustnem meniju izberemo možnost Nobeno. 
47 Elementi menija so navedeni drug nad drugim, meni se razširi v desno stran. 
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pa pod starševsko povezavo izbrali možnost Glavni meni in shranili spremembe. Ostale povezave 

bomo dodali ročno. Novim povezavam ne bomo spreminjali nobenih nastavitev, le pri poti bomo za 

vsako povezavo vnesli <front>.  

Vsaki glavni povezavi bomo dodali tudi podpovezave. Poimenovali jih bomo po posameznih delih 

predmeta, ki jih morajo študentje opraviti, če želijo v celoti opraviti predmet. V tabeli 2 so prikazane 

glavne povezave in njihove podpovezave. Povezave Domov, Sporočila, Moj račun in Odjavi se nimajo 

podpovezav, povezavi Mentorstvo pa bomo podpovezavo dodali kasneje, ko bomo na spletno stran 

dodali novo vsebino. Nove povezave bomo prav tako z objavo nove vsebine dodali tudi drugim 

povezavam.  

Pri vsaki podpovezavi bomo med nastavitvami kot pot vnesli <front>, le pri podpovezavah Pedagoška 

fakulteta48, Spletna učilnica49, Urniki50, Informacijski sistem VIS51 in Doc. dr. Janez Jamšek52 bomo 

pri nastavitvi poti namesto <front> vnesli URL spletne strani, na katero se nanaša povezava. Pod 

prilogo B, si lahko ogledate povezave celotnega menijskega sistema. 

 

Tabela 3: Povezave in njihove pod povezave 

Povezava53 Pod povezava 

Didaktika tehnike 1 
Hospitacije 1 

Nastop 1 

Didaktika tehnike 2 
Nastop 2 

Pedagoška praksa 1 

Didaktika tehnike 3 
Hospitacije 2 

Nastop 3 

Didaktika tehnike 4 Pedagoška praksa 2 

Koristne povezave 

Pedagoška fakulteta 

Spletna učilnica 

Urniki 

Informacijski sistem VIS 

Doc. dr. Janez Jamšek 

 

  

                                                             
48 Kot pot menijske povezave bomo vnesli URL (http://www.pef.uni-lj.si/).  
49 Kot pot menijske povezave bomo vnesli URL (http://ucilnica.pef.uni-lj.si/). 
50 Kot pot menijske povezave bomo vnesli URL (http://urniki.pef.uni-lj.si/groups.asp). 
51 Kot pot menijske povezave bomo vnesli URL (https://vis.pef.uni-lj.si/). 
52 Kot pot menijske povezave bomo vnesli URL (http://www.jjamsek.net/). 
53 Vsaka povezava, ki je navedena v tabeli, je starševska povezava za njene podpovezave. 
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5.1.4 Dodajanje novih vlog in uporabnikov 

 

Ustvarili bomo 5 novih vlog, in sicer Študent DT1, Študent DT2, Študent DT3, Študent DT4 in Učitelj. 

Posamezne vloge bomo nato dodali študentom ob prijavi. Študentom predmeta didaktika tehnike 1 

bomo dodali vlogo Študent DT1 ipd. Vlogo Učitelj bomo dodali učiteljem, ki bodo kot mentorji 

sodelovali pri hospitacijah in nastopih. Dovoljenja bomo posameznim vlogam dodali na koncu, ko 

bomo uredili celotno spletno stran. 

Uporabnike bo lahko na spletno stran dodal samo didaktik. V ta namen bomo pri nastavitvah računa 

pod razdelkom Kdo lahko ustvari račune izbrali možnost Samo administratorji. 

 

5.1.5 Skupine  

 

Pri hospitacijah, ki jih študentje opravijo pri predmetih didaktika tehnike 1 in didaktika tehnike 3, je 

študente potrebno ločiti v skupine, ki bodo vsebovale od tri do pet študentov. Ustvarili bomo 

dvanajst skupin54, ki bodo imele naslednje naslove: DT1: Skupina 1– 6 ter DT3: Skupina 1 – 6. 

Skupine bomo zagotovili s pomočjo modula Organic groups. Za začetek bomo morali namestiti 

module Organic groups, Entity API, Ctools in Views, ki jih za delovanje potrebuje modul Organic 

groups. Po namestitvi omogočimo module Organic groups, Organic groups UI, Entity API, Chaos 

tools, Views content panes, Views in Views UI.  

Za uporabo skupin bomo morali ustvariti novo vrsto vsebine: 

 ime: Skupina, 

 opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da ustvarimo javne ali zasebne skupine. Skupinam 

lahko dodamo člane in določimo vloge ter dovoljenja. 

 nastavitve: 

o skrijemo komentarje, 

o pod možnostjo Skupina izberemo »Je skupina«, 

o ostale nastavitve pustimo na privzeti vrednosti. 

 

  

                                                             
54 Vse skupine, ki jih bomo ustvarili, bodo javne, uporabili bomo privzete nastavitve. Starševska povezava 
skupin DT1: Skupina 1–6 bo Hospitacije 1, skupin DT3: Skupina 1–6 pa Hospitacije 2. 
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5.1.5.1 Predloga za prikaz strani  povezanih s skupinami 

 

Za kreiranje predloge strani za prikaz strani, povezanih s skupinami, moramo namestiti modul Panels 

in omogočiti modula Page manager in Panels. 

Ko smo to storili, kliknemo na meni Struktura, nato pa na povezavo Strani. Na seznamu prilagojenih 

strani nato omogočimo stran z naslovom Predloga vozlišča. Ko smo stran omogočili, kliknemo na 

gumb Uredi. Ker za predlogo vozlišča ne obstaja nobena različica prikaza, jo moramo ustvariti. 

Najprej kliknemo na povezavo Dodaj novo različico. Potek kreiranja nove različice bo zapisan v 

spodnjih korakih: 

1. Za naslov izberemo Postavitev skupine, nato pa izberemo obe funkciji (Izbirna pravila, 

Konteksti) in kliknemo na gumb Ustvari različico.  

2. Iz menija izberemo pravilo Skupina: vozlišče je skupina, nato pa zaporedoma kliknemo na 

gumbe Dodaj, Shrani in Nadaljuj. 

3. V razdelku Razmerja izberemo možnost Skupina iz vozlišča in zaporedoma kliknemo na gumbe 

Dodaj razmerje, Zaključi in dvakrat Nadaljuj. 

4. V tem koraku ne spremenimo nobene ponujene nastavitve in kliknemo na gumb Nadaljuj. 

5. Preden dokončno uredimo različico, moramo dodati vse vsebine, ki jih bomo uporabili v 

različici. Kliknemo na ikono nad gumbom Nazaj in izberemo možnost Dodaj vsebino. V novem 

oknu se nam odpre seznam vseh vsebin, ki jih lahko dodamo različici. Vsebine so ločene na 

posamezna poglavja. Dodali bomo naslednje vsebine55: 

 Pod poglavjem Vozlišče dodamo možnosti polje: Telo56 in polje: Skupina57; 

 pod poglavjem Poglej podokna dodamo možnost Vozlišča skupine in Člani skupine58; 

 pod poglavjem Skupine dodamo možnost Povezave za ustvarjanje vsebine. 

6. Omogočimo postavitev plošče. Naredili bomo 2 stolpca, in sicer desni stolpec širine 220 px in 

regijo na vrhu za opis skupine. Kliknemo na gumb Pokaži postavitev oblikovalnika in dodamo 

naslednje možnosti: 

 Kliknemo na Vrstica in dodamo možnost Dodaj področje na desno59, nato stolpec 

nastavimo na širino 220 px. 

 Kliknemo na stolpec in dodamo možnost Dodaj vrstico na vrh. 

 Kliknemo na Vrstica in dodamo možnost Dodaj področje60. 
                                                             
55 Potem, ko bomo izbrali posamezno vsebino bomo kliknili na gumba Nadaljuj in Zaključi, nato pa ponovno 
kliknili na ikono nad gumbom Nazaj. 
56 Med nastavitvami obkljukamo povozi naslov in vpišemo <No Title>. 
57 Med nastavitvami obkljukamo povozi naslov in vpišemo Članstvo v skupini, pri možnosti oblikovalnik pa 
izberemo Vpis v skupino. 
58 Med nastavitvami obkljukamo povozi naslov in vpišemo Člani skupine. 
59 Naslov: Desno področje, širina: fiksno. 
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7. Sedaj vsebino postavimo v želena področja (Kliknemo na gumb Skrij oblikovalnik postavitve).  V 

zgornje področje dodamo vsebino Telo, v desno področje vsebine Člani skupine, Povezave za 

ustvarjanje vsebine in Članstvo v skupini (Skupina), na sredini pa pustimo vsebino Vozlišča 

skupine. Na koncu kliknemo na gumba Ustvari različico ter Posodobi in shrani. Predlogo za 

prikaz strani povezanih s skupinami si lahko ogledate na sliki 27 [2, 24]. 

 

 
Slika 27: Predloga za prikaz vsebine skupin 

 

5.1.5.2 Zasebne in javne skupine 

 

V osnovi so vse skupine, ki jih ustvarimo, javne z javno vsebino, lahko pa uporabljamo tudi zasebne 

skupine. Za spreminjanje javnih skupin v zasebne moramo omogočiti modul Organic groups access 

control, nato pa moramo obnoviti dovoljenja. Ko smo to storili, moramo nastaviti Nastavitve polj 

skupine (nahajajo se v meniju Nastavitve). Na strani, ki se odpre, imamo na voljo več snopov in polj, 

ki jih lahko dodamo. Pod možnostjo Snop bomo izbrali Skupina, pri Polju pa Status skupine in kliknili 

na gumb Dodaj polje. Potem, ko smo dodali omenjeno polje, lahko pri ustvarjanju nove skupine 

določimo, ali bo skupina javna ali zasebna. Če je skupina javna, jo lahko vidijo vsi uporabniki, če je 

zasebna pa samo njeni člani.  

Tako kot zasebne skupine lahko ustvarimo tudi zasebno vsebino. Ponovno se postavimo na stran za 

urejanje Nastavitev polj skupine in izberemo vrsto vsebine, ki jo bomo uporabljali pri skupinah (npr. 

Članek); dodamo tudi polje Status vsebine skupine (snop: Članek, polje: Status vsebine skupine). V 

nadaljevanju dodamo še polje Seznam skupin (snop: Članek, polje: Seznam skupin), ki omogoča, da 

izberemo, v katerih skupinah bo prikazana objavljena vsebina [2, 24]. 

 

                                                                                                                                                                                              
60 Naslov: Zgornje področje, širina: gibljivo. 
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5.1.5.3 Globalna dovoljenja 

 

Globalna dovoljenja so aktivna dovoljenja za vse skupine. Če želimo, da imajo posamezne skupine 

med sabo drugačna dovoljenja, moramo k snopu Skupina dodati polje Vloge in Dovoljenja skupine. 

Ker bodo naše skupine uporabile enaka dovoljenja, tega polja ne bomo dodajali. Do globalnih 

nastavitev dostopamo pod menijem Nastavitve, kjer izberemo možnost Globalna dovoljenja skupin61.  

Dovoljenja lahko pri skupinah dodajamo trem različnim vlogam in sicer nečlanom, članom in 

administratorjem, ki so jim dodeljena vsa dovoljenja. Članom in nečlanom dodamo dovoljenja za 

ogled polj, ki jih vsebujejo vsebine, ki so povezane s skupino (oglej si polje seznam skupin, oglej si 

polje telo in oglej si polje skupina, oglej si polje Seznam). Nečlanom pa dodamo tudi dovoljenje 

Prijavi se v skupino [2, 24]. 

 

5.1.5.4 Dodajanje novih uporabnikov 

 

Uporabniki se lahko v posamezno skupino prijavijo sami. To storijo tako, da v meniju izberejo želeno 

skupino (menija Hospitacije 1 ali Hospitacije 3). Na strani, ki prikazuje vsebino skupine, nato kliknejo 

na povezavo Zahtevaj članstvo v skupini. V nadaljevanju napišejo besedilo za prijavo v skupino in 

kliknejo na gumb Pridruži se. Članstvo posameznega uporabnika mora potrditi administrator oziroma 

vodja skupine. Do uporabnikov, ki so člani skupine ali pa so poslali prošnjo za članstvo, dostopamo 

tako, da izberemo želeno skupino, nato pa kliknemo na zavihek Skupina, ki se nahaja poleg zavihka 

Uredi. Odpre se novo okno, v katerem izberemo povezavo Uporabniki. Po kliku se odpre seznam 

uporabnikov skupine. Stanje, ki je zapisano pri posameznem uporabniku, nam pove, ali je le-ta 

aktiven član ali ne.  Če želimo, lahko članstvo uporabnikom zavrnemo62, blokiramo63 ali potrdimo.  

Da nam ne bo potrebno vedno obiskovati spletne strani in preverjati, ali so se v skupino prijavili novi 

uporabniki, bomo namestili modul Rules64, ki bo omogočil, da bo ob poslani zahtevi za članstvo v 

skupini administrator skupine na elektronski naslov prejel sporočilo. Prav tako bo na elektronski 

naslov ob odobritvi ali blokiranju članstva, sporočilo prejel tudi uporabnik, ki je zanj zaprosil.  

Ko smo namestili in omogočili zahtevane module, v meniju Nastavitve izberemo možnost Pravila. Na 

voljo imamo tri pravila65, ki se aktivirajo ob različnih sistemskih dogodkih: 

 Članstvo v skupini (Aktivno) – pravilo, ki ob odobritvi članstva v skupini uporabniku na 

elektronski naslov pošlje obvestilo; 

                                                             
61 Ko bomo uredili vsebino celotne spletne strani, bomo ponovno uredili dovoljenja. 
62 Uporabnik bo lahko ponovno zahteval članstvo v skupini. 
63 Uporabnik ne bo mogel ponovno zahtevati članstva v skupini. 
64 Ko namestimo modul, moramo omogočiti module Rules, Rules UI in Entity Tokens. 
65 Vsebino sporočila, ki bo poslano na elektronski naslov, moramo iz angleščine prevesti v slovenščino. 
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 Članstvo v skupini (Čakajoče) – pravilo, ki administratorju pošlje obvestilo natanko takrat, ko 

uporabnik pošlje zahtevo za članstvo v skupini; 

 Objava nove vsebine v skupini – pravilo, ki na elektronski naslov članov skupine pošlje 

obvestilo natanko takrat, ko v skupini objavimo novo vsebino. 

Dodali bomo še pravilo, ki bo uporabnikom poslalo sporočilo takrat, ko bo administrator blokiral 

njihovo prošnjo za članstvo v skupini: 

1. Na strani za urejanje pravil kliknemo na povezavo Dodaj novo pravilo. Za ime izberemo 

Blokiran uporabnik. Pri možnosti Odziv na dogodek izberemo možnost Članstvo uporabnika 

je blokirano. 

2. Dodamo nov pogoj, ki se imenuje primerjava podatkov. Pri možnosti Podatki za primerjavo 

izberemo [og-membership:state], operator (vrednost: je enako) in vrednost podatka: 

Blokiran. 

3. Dodamo akcijo Pošlji e-sporočilo, ki jo najdemo pod Sistem. 

4. Nato dodamo naslovnika ([account:mail]), zadevo (npr. Zahteva za članstvo v skupini 

'[og_membership:group:label]') in sporočilo (npr. [account:name], vaša prošnja za članstvo v 

skupini [og-membership:group:label], ki jo najdemo na povezavi [og-membership:group:url] 

je bila zavrnjena). 

5. Sistem bo ob blokiranju prošnje za članstvo v skupini uporabniku poslal e-sporočilo. 
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5.2 Vsebinski del 

 

V sklopu vsebinskega dela bomo dodali vrste vsebin, ki jih bomo potrebovali pri posameznem 

predmetu. Dodane vsebine smo uredili, tako da ustrezajo uporabi pri posameznih vsebinah predmeta 

(hospitacije, nastopi, pedagoška praksa). Veliko dodanih vrst je med sabo enakih ali zelo podobnih, 

razlika med njimi je le v tem, da smo jim dodali različne starševske povezave in s tem pospešili objavo 

novih vsebin na spletni strani. Zaradi podobnosti bomo vsebine z enakimi lastnostmi opisali skupaj.  

Preden bomo pričeli z dodajanjem novih vrst vsebin, bomo na spletno stran namestili urejevalnik 

besedil, ki nam bo olajšal urejanje besedila. Prav tako bomo omogočili zaščito vsebine z geslom, 

prikaz vsebine v dokumentu PDF in omogočili njeno objavo na točno določen datum. 

 

5.2.1 Urejevalnik besedil 

 

Urejevalnik besedil bo omogočil enostavnejše urejanje besedil. Drupal ponuja različne urejevalnike 

besedil. Uporabili bomo modula CKEditor66, ki služi kot urejevalnik besedil, in modul IMCE, ki 

zagotavlja datotečni brskalnik oziroma pregledovalnik (omogoča iskanje datotek, slik ali filmov, ki jih 

lahko vstavimo med besedilo). 

Ko smo namestili in omogočili modula, pri modulu CKEditor kliknemo na povezavo Nastavi. Prikaže se 

sporočilo, ki nam pove, da CKEditor ni pravilno nameščen. Modul zagotavlja ogrodje urejevalnika, 

potrebno pa je namestiti še knjižnico, ki omogoča uporabo urejevalnika. Datoteko z urejevalnikom 

prenesemo s spletne strani (http://ckeditor.com/download). Preneseno datoteko nato razširimo v 

mapo sites/all/modules/ckeditor/ckeditor ali sites/all/libraries/ckeditor in osvežimo spletno stran z 

nastavitvami CKEditorja. Če smo urejevalnik namestili uspešno, se prikaže seznam nastavitev 

urejevalnika. 

CKEditor nam v osnovi ponuja dva profila (napredni in polni). Profili so povezani z oblikami vnosa, 

prav tako določajo nastavitve za prikaz besedila in gumbe za urejanje besedila. 

Uredili bomo oba profila, nastavimo pa ju lahko glede na lastne potrebe. Najpogosteje uporabljene 

funkcije so ločene na sedem segmentov, in sicer na Osnovno namestitev, Varnost, Videz 

urejevalnika, Čiščenje in izhod, Css, Nastavitve datotečnega pregledovalnika in Napredne možnosti. 

Pri obeh profilih bomo uredili samo Nastavitve videza urejevalnika in Datotečni prikazovalnik. 

                                                             
66 Je spletni urejevalnik besedila, ki je lahko vgrajen znotraj spletne strani. Urejanje besedila je zelo podobno 
urejanju v Microsoft Wordu ali OpenOffice.org Writerju. 
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Pri videzu bomo na seznam gumbov oziroma funkcij urejanja dodali še nekaj gumbov (seznam vseh 

uporabljenih gumbov je prikazan na sliki 28), jezik uporabniškega vmesnika pa bomo nastavili na 

slovenščino.  

 

 
Slika 28: Uporabljeni gumbi v urejevalniku besedil. 

 

Za lažje dodajanje slik, filmov ali datotek bomo med nastavitvami datotečnega pregledovalnika pri 

vseh treh možnostih vrste pregledovalnika datotek izbrali IMCE. Na koncu kliknemo na gumb Shrani. 

Naj omenimo, da sta profila urejena z enakimi nastavitvami. Edina razlika med njima je, da napredni 

profil uporablja obliko besedila filtrirani HTML, polni profil pa polni HTML. Ostale nastavitve za našo 

uporabo niso pomembne, zato jih pustimo v privzetem načinu. 

 

5.2.2 Prikaz vsebine spletne strani v dokumentu PDF 

 

Za prikaz strani v dokumentu PDF bomo morali namestiti modul Printer, email and PDF versions, ki 

poleg dokumenta PDF omogoča, da posamezne strani natisnemo ali pa jih pošljemo po elektronski 

pošti. Potem, ko smo namestili in omogočili modul, v meniju Nastavitve izberemo možnost Različice 

za tiskalnik, e-pošto in PDF, kjer lahko urejamo nastavitve. Za vsako različico imamo na voljo 

posebno stran za urejanje nastavitev. Za uporabo PDF-ja moramo namestiti podporno PHP orodje za 

generiranje dokumenta PDF. Namestili bomo orodje TCPDF, ki ga prenesemo s spletne strani 

(http://sourceforge.net/projects/tcpdf/files/). Preneseno datoteko nato razširimo v mapo 

/sites/all/libraries67. Ostalih nastavitev ne spreminjamo. 

 

5.2.3 Zaščita vsebine in načrtovanje objave 

 

Vsebina na spletni strani je dostopna vsem uporabnikom. Ker želimo, da bi vsebino posameznega 

predmeta videli samo študentje, ki ta predmet obiskujejo, bomo namestili modul Protected Node, ki 

nam omogoča, da objavljeno vsebino zaščitimo z geslom.  

Vsebine, ki jih bomo objavili na spletni strani je veliko, prav tako pa je po določenem času primerno, 

da jo umaknemo. Ker nam ročno urejanje objave in umik objavljene vsebine vzame kar nekaj časa, 

                                                             
67 Če mapa libraries ne obstaja, jo moramo ustvariti.  
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bomo namestili modul Scheduler. Modul nam omogoča, da vsebino objavimo ali umaknemo na 

izbran datum in čas, ki ga vsebini določimo ob kreiranju. Med moduli omogočimo tudi modul Date 

Popup. 

V meniju Nastavitve odpremo spletno strani Nastavitve modula Scheduler. Obliko datuma 

nastavimo na d-m-Y H:i:s in izberemo možnost Datumsko pojavno polje, ki nam omogoča, da za vnos 

datuma uporabimo koledar, ki se nam odpre v pojavnem oknu. Za uporabo časovnega načrtovanja 

bomo morali pri vsaki vrsti vsebine omogočiti načrtovano objavo in umik objave posamezne vrste 

vsebine (slika 29). 

 

 
Slika 29: Izbrane nastavitve za uporabo modula Scheduler pri posamezni vsebini 

 

5.2.4 Vsebine informativnega značaja 

 

Za nemoteno izvedbo vsebin didaktike tehnike68 (nastopi (N), hospitacije(H), pedagoška praksa(PP)) 

moramo študentom posredovati določene informacije in jim omogočiti dostop do dokumentov, ki jih 

potrebujejo za opravljanje dela. 

 

5.2.4.1 Objava besedila in prilog 

 

Pri vsaki vsebini predmeta moramo najprej objaviti besedilo, ki študentom posreduje navodila in jim 

omogoča dostop do dokumentov, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju zadolžitev.  

Ustvarili bomo vrste vsebin, ki nam bodo omogočale objavo besedila s prilogami. Vsebine, ki jih bomo 

ustvarili so: DT1: Obvestila, DT1: Članek za N1, DT1: Članek za H1, DT2: Obvestila, DT2: Članek za 

N2, DT2: Članek za PP1, DT3: Obvestila, DT3: Članek za H2, DT3: Članek za N3 in DT4: Članek za PP2. 

S pomočjo ustvarjenih vsebin bomo lahko objavili navodila s prilogami za opravljanje N, H, PP in 

prijave na hospitiranje nastopov. 

Vsaki vsebini bomo poleg imena dodali tudi opis, nastavili nastavitve in dodali polje priloge. Spodaj je 

naveden primer ustvarjene vsebine DT1: Članek za N1. Tako nastavitve, kot tudi dodano polje so 

                                                             
68 V nadaljevanju bomo uporabili oznako DT. 
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skupni vsem zgoraj omenjenim vrstam vsebine. Edina razlika med njimi je nastavitev starševske 

povezave menija. 

  

Primer dodane vrste vsebine: 

 Ime vrste vsebine: DT1: Članek za N1 

 Opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da objavimo splošne informacije in dokumentacijo, ki 

je potrebna za izvedbo nastopa.69. 

Nastavitve: 

 onemogočimo komentarje, 

 vrsta vsebine ni povezana s skupino, 

 omogočimo časovno načrtovanje objave vsebine, 

 omogočimo časovno načrtovanje umika objave, 

 omogočimo zaščito vsebine, 

 starševski meni nastavimo na Nastop 170, 

 ostalih nastavitev ne spreminjamo. 

Polja: 

 Dodamo datotečno polje z naslovom Priloge. Med nastavitvami polja določimo največjo 

dovoljeno velikost oddane datoteke (8MB), število priloženih datotek nastavimo na 

neomejeno, na koncu pa določimo še končnice datotek, ki jih lahko dodamo polju (doc, docx, 

pdf, pptx, ppt, xls, zip ali rar). 

S pomočjo vrste vsebine Tema foruma bomo k nastopom, hospitacijam in pedagoški praksi dodali 

tudi forume (vprašanja o praksi, vprašanja o nastopu ipd.), kjer bodo študentje lahko zastavili 

morebitna vprašanja. Pod menijem Mentorstvo bomo objavili forume Hospitacije DT1 in DT3 ter 

Nastop 1-3, kjer bodo izvajalci hospitacij (učitelji posameznih šol) lahko objavili morebitne 

spremembe terminov hospitacij oziroma nastopov. 

 

5.2.4.2 Objava seznamov 

 

V okviru posameznega predmeta bomo objavili tudi vsebine s seznami. Pri nastopih bomo objavili 

seznam osnovnih šol, na katerih bodo študentje lahko izvedli nastope, pri hospitacijah pa termine in 

šole, kjer se bodo izvajale hospitacije. Ker morajo študentje pri vsakem predmetu, preden pristopijo k 

                                                             
69 Opis je enak tudi pri ostalih vrstah vsebine, razlika je le v tem, da na koncu besedo nastop po potrebi 
zamenjamo z besedo hospitacije/pedagoška praksa. Pri DT1,2,3: Obvestila uporabimo opis: Vrsta vsebine, ki 
nam omogoča, da objavimo kratka obvestila pri prijavi na hospitiranje nastopa N1-3. 
70 Starševski meniji ostalih vrst vsebine so navedeni v prilogi C.  
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izpitu, opraviti določene obveznosti, bomo objavili seznam opravljenih obveznosti študentov. Objavo 

seznamov bomo zagotovili z namestitvijo modula TableField.   

Potem, ko smo namestili in omogočili modul, bomo ustvarili naslednje vrste vsebine: DT1: Obrazec za 

seznam hospitacij, DT1: Seznam šol za izvedbo nastopa N1, DT1: Opravljene obveznosti študentov, 

DT2: Seznam šol za izvedbo nastopa N2, DT2: Opravljene obveznosti študentov, DT3: Obrazec za 

seznam hospitacij, DT3: Seznam šol za izvedbo nastopa N3, DT3: Opravljene obveznosti študentov 

in DT4: Opravljene obveznosti študentov.  

Na podlagi vsebin DT1-3: Seznam šol za izvedbo nastopa N1-3 bomo opisali nastavitve in dodajanje 

tabele. 

Primer dodane vrste vsebine: 

 Ime: DT1-3: Seznam šol za izvedbo nastopa N1-3. 

 Opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da objavimo seznam osnovnih šol, ki študentu 

omogočajo izvedbo nastopa N1-3.71 

Nastavitve:  

 onemogočimo komentarje, 

 vrsta vsebine ni povezana s skupino 72, 

 omogočimo časovno načrtovanje objave vsebine, 

 omogočimo časovno načrtovanje umika objave, 

 omogočimo zaščito vsebine, 

 starševski meni nastavimo na Nastop 1-373, 

 ostalih nastavitev ne spreminjamo. 

Polja: 

 Vsebinam DT1,3: Obrazec za seznam hospitacij dodamo tabelarično polje z imenom Seznam 

hospitacij. V celicah bomo uporabili golo besedilo, tabela bo velikosti 10 x 1074, naslovi 

stolpcev bodo šola, mentor/koordinator, termin hospitacij, zborno mesto, skupina 1-6. 

Vsebinam se samodejno doda tudi polje Skupine, ki so na voljo, kjer nastavitev število 

vrednosti določimo na 6. 

                                                             
71 Pri ostalih vsebinah dodamo opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da objavimo seznam študentovih 
opravljenih in manjkajočih obveznosti pri predmetu ali Vrsta vsebine, ki nam omogoča objavo seznama 
hospitacij. 
72 Pri vsebinah DT1,DT3: Seznam hospitacij nastavimo na vrsta vsebine je povezana s skupino. 
73 Za starševski meni ostalih vsebin glej prilogo C. 
74 Prva številka pomeni število stolpcev, druga pa število vrstic. 
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 Vsebinam DT1-4: Opravljene obveznosti študentov75 dodamo tabelarično polje z imenom 

Seznam opravljenih obveznosti. V celicah bomo uporabili golo besedilo. Tabela za DT1-3 bo 

velikosti 5 x 15, pri DT4 pa 3 x 15. Imena stolpcev bodo pri: DT1 (vpisna številka, hospitacije, 

nastop 1, hospitiranje N1 in komentar), DT2 (vpisna številka, nastop 2, hospitiranje N2, 

pedagoška praksa in komentar), DT3 ( vpisna številka, hospitacije, nastop 3, hospitiranje N3 

in komentar) in DT4 (vpisna številka, pedagoška praksa in komentar).   

 Vsebinam DT1-3: seznam šol za izvedbo nastopa N1-3 dodamo tabelarično polje z imenom 

Seznam OŠ. V celicah bomo uporabili golo besedilo. Tabela bo velikosti 3 x 10, imena 

stolpcev: naziv in naslov osnovne šole, učitelj/mentor in elektronski naslov 

učitelja/mentorja. 

 

5.2.5 Obrazci in vsebine za prijavo 

 

Za lažje vodenje evidence, kje bodo posamezni študentje opravljali nastope in pedagoško prakso, 

bomo na spletni strani objavili obrazce, s pomočjo katerih bodo študentje oddali prijavo z osnovnimi 

podatki. Prav tako bomo na spletni strani omogočili  možnost prijavljanja na hospitiranje nastopov. 

 

5.2.5.1 Prijava na nastop in pedagoško prakso 

 

Obrazce za prijavo bomo ustvarili s pomočjo modula Webform. Ko namestimo in omogočimo modul, 

se nam na seznamu vrst vsebine prikaže nova vsebina Spletni obrazec. Tu novih obrazcev še ne 

moremo ustvariti, urejamo lahko le osnovne informacije spletnega obrazca. Ustvarjanje obrazcev je 

podobno dodajanju nove vsebine. Obrazce za prijavo76 na nastope oziroma pedagoško prakso bomo 

dodali tako, da kliknemo na povezavo Dodaj vsebino, izberemo spletni obrazec in izpolnimo osnovne 

podatke: 

 naslov: Obrazec za prijavo na N ali PP, 

 telo: Prosimo vas, da v obrazec vnesete podatke o nastopu ali pedagoški praksi. 

Nastavitve: 

 starševski meni pri obrazcu za prijavo na nastop nastavimo na Nastop 1 ali Nastop 2 ali 

Nastop 3, pri prijavi na pedagoško prakso pa izberemo Pedagoška praksa 1 ali Pedagoška 

praksa 2, 

 onemogočimo komentarje, 

                                                             
75 Pri navajanju velikosti tabele bomo namesto DT1-4: Opravljene obveznosti študentov uporabili oznake DT1, 
DT2, DT3 in DT4. 
76 Za vsak nastop ali pedagoško prakso bomo morali obrazec ustvariti posebej. 
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 omogočimo časovno načrtovanje objave vsebine, 

 omogočimo časovno načrtovanje umika objave, 

 omogočimo zaščito vsebine, 

 omogočimo načrtovano objavo. 

 

Nato shranimo vsebino. Po kliku na gumb shrani, lahko pričnemo z dodajanjem polj spletnemu 

obrazcu. Poljem določimo ime, izberemo vrsto in jim določimo nastavitve. Kot vrsto polja bomo pri 

ustvarjanju obeh obrazcev uporabili polje z besedilom in izberi možnosti. Pri uporabi polja izberi 

možnosti, možnosti vedno vpišemo v obliki varnostni_ključ|poljubna možnost, ki jo bo videl 

uporabnik. Pri zapisu varnostnega ključa lahko uporabimo samo črke, številke ali podčrtaj, v 

posamezni vrstici pa lahko zapišemo samo eno možnost. Sestava obrazcev je prikazana v predlogi Č 

(pedagoška praksa) in predlogi D (nastopi). 

Ko obrazcu dodamo vse komponente, lahko uredimo nastavitve obrazca, kjer določimo, kdo lahko 

izpolni obrazec (npr. uporabniki, ki so jim dodeljene vloge študent DT1-477, administrator) in 

določimo ime gumba za potrditev oddaje obrazca. Pod zavihkom E-pošta določimo, na kateri e-poštni 

naslov bo poslano obvestilo o izpolnjenem obrazcu; določimo lahko tudi, katere komponente obrazca 

bomo vključili v e-sporočilo. 

Pod zavihkom Rezultati in možnostjo Prenesi lahko nastavimo obliko izvoza rezultatov (nastavimo na 

Excel), v prenos pa vključimo vse komponente obrazca. 

 

5.2.5.2 Prijava na hospitiranje nastopov 

 

Na spletni strani bomo omogočili, da se bodo študentje lahko prijavili na hospitiranje nastopov 

njihovih sošolcev. Vsebine za obvestila o prijavi na nastop smo ustvarili v prejšnjih poglavjih (DT1-3: 

Obvestila). Preden pričnemo z vzpostavljanjem sistema za prijavo na hospitacije, bomo glavnemu 

meniju dodali tri nove menijske povezave in sicer: Prijava na hospitiranje nastopov 1 (starševska 

povezava je Nastop 1), Prijava na hospitiranje nastopov 2 (starševska povezava je Nastop 2) in 

Prijava na hospitiranje nastopov 3 (starševska povezava je Nastop 3). 

Za prijavljanje na hospitiranje nastopov bomo morali na spletno stran namestiti modula – Entity 

Registration, ki zagotovi prijavni sistem, in Email Field, ki nam bo skupaj z uporabo pravil omogočil, 

da didaktik ob novi prijavi na elektronski naslov dobi obvestilo. 

                                                             
77 Vloga, ki jo dodamo posameznem obrazcu, je odvisna od tega, kateremu predmetu pripada posamezni 
obrazec. Primer: Obrazec za prijavo na nastop 1 lahko izpolnijo uporabniki, ki jim pripada vloga Študent DT1, in 
administrator (Podobno je za ostale obrazce.). 
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Ko namestimo oba modula, moramo omogočiti tudi module Email, Registration, Registration Entity 

Access in Registration Views. 

Ko smo omogočili module, kliknemo na meni Struktura, nato pa na povezavo Vrsta prijave. Odpre se 

nam novo okno, kjer zopet izberemo možnost Vrsta prijave. Tu nato vpišemo vse študente, ki 

obiskujejo predmete DT1, DT2 in DT3. To storimo tako, da kliknemo na povezavo Dodaj vrsto prijave, 

nato pa vnesemo oznako prijave, ki naj bo oblike: DTx78: Ime in priimek študenta. Ko smo dodali vse 

želene vrste prijave oziroma študente, pričnemo z ustvarjanjem novih vrst vsebine. Ustvarili bomo tri 

nove vrste vsebine in sicer DT1: Prijava na hospitiranje, DT2: Prijava na hospitiranje in DT3: Prijava 

na hospitiranje. Vsebinam dodamo naslednja polja in nastavitve: 

 naslov: DT1-3: Prijava na hospitiranje, 

 opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da ustvarimo vsebino, s pomočjo katere se bodo 

študentje prijavili na hospitiranje nastopov. Pri objavi vsebine je smiselno, da naslov 

napišemo v obliki: Ime izobraževalne ustanove, razred nastopa (tema nastopa). 

Nastavitve:  

 onemogočimo komentarje, 

 omogočimo časovno načrtovanje objave vsebine, 

 omogočimo časovno načrtovanje umika objave,  

 omogočimo zaščito vsebine, 

 starševski meni nastavimo na Prijava na hospitiranje 1-3. 

Polja: 

 izbrišemo polje telo, 

 dodamo polje datum nastopa, kjer čas lahko povišujemo za 5 minut, začetno leto določimo 

na (-1 leto), končno pa na (+1 leto), 

 dodamo vrsto polja prijava, ki ga poimenujemo Nastopajoči, 

 dodamo polje elektronska pošta, ki ga poimenujemo Obvestilo; kot privzeto vrednost 

dodamo elektronski naslov administratorja,  

 pri upravljanju prikaza za polje obvestilo izberemo možnost skrito, pri polju nastopajoči pa 

Povezava na prijavo. 

 

Prijavnemu polju lahko določimo privzete nastavitve, ki bodo uporabljene ob objavi vsebine s prijavo. 

Med nastavitvami lahko omogočimo prijavo, določimo število prostih mest, nastavimo datum 

pričetka in zaključka zbiranja prijav, prav tako lahko nastavimo, da uporabniki na izbran datum na e-

naslov prejmejo opomnik o prijavi na dogodek. Pod dodatnimi nastavitvami polja imamo na voljo 

                                                             
78 Namesto x, pri študentih predmeta DT1 uporabimo 1, pri DT2 uporabimo 2 in pri DT3 uporabimo 3. 
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možnost, da dovolimo več prijav, prav tako lahko določimo, kateri uporabniki, ki jim pripadajo 

določene vloge, se lahko prijavijo na posamezni dogodek. Nastavitve lahko spreminjamo takrat, ko 

dodamo vsebino in omogočimo prijave. Del nastavitev je prikazan na sliki 30. 

 

 
Slika 30: Del nastavitev, ki jih lahko nastavimo ob prijavi. 

 

Ker modul ne omogoča, da bi administrator oziroma avtor vsebine na elektronski naslov ob novi 

prijavi prejel sporočilo, bomo ustvarili novo pravilo. Pravilo bo ob novi prijavi administratorju na 

elektronski naslov poslalo elektronsko pošto. 

Pravilu dodamo naslov DT: Shranitev nove prijave79, ki se bo sprožilo ob dogodku shranitev nove 

prijave. Pravilu nato dodamo pogoj entiteta ima polje (entiteta naj bo registration:entity), kjer naj bo 

polje ime polja, ki smo ga dodali vsebini Prijava na hospitiranje (polje Obvestilo).  

Nato dodamo akcijo Pošlji e-sporočilo, kot prejemnika dodamo e-naslov administratorja. Vnesemo 

poljubno zadevo (npr. Prijava na hospitiranje nastopa 1) in vrednost sporočila (npr. Uporabnik 

[registration:author] se je prijavil na hospitiranje nastopa. Več podatkov najdete na naslednji 

povezavi  [registration:url].).  

Ker študentje lahko izbrišejo svojo prijavo, bomo dodali še pravilo Izbris prijave. Pravilo dodamo na 

isti način kot smo prejšnjega, le pri dogodku namesto možnosti po shranitvi nove prijave izberemo 

možnost po izbrisu nove prijave. Uredili smo vse potrebne nastavitve, tako da lahko pričnemo z 

objavo vsebine. Pri objavi vsebine lahko pri vrednosti polja nastopajoči pri vsaki novo objavljeni 

vsebini izberemo le enega študenta. 

Na hospitiranje se prijavimo tako, da kliknemo na povezavo z imenom nastopajočega, iz seznama, ki 

se nahaja pod imenom Prijava za: izberemo ustrezno vrednost80 in kliknemo na gumb Shrani prijavo. 

Vsak študent lahko, če želi svojo prijavo izbriše. Ko študentje zapolnijo prosto število mest se 

povezava do prijave skrije.  Seznam prijavljenih uporabnikov na hospitiranje posameznega nastopa 

administrator nato ročno vpiše v seznam, ki ga pridobi s pomočjo spletnega obrazca (prijava na 

nastop) in ga nato priloži objavljeni vsebini DT1-3: Obvestila.  
                                                             
79 Ker smo ustvarili tri različne vrste vsebine DT: Prijava na hospitiranje, moramo ustvariti 3 pravila. 
80 Študent bo imel na voljo samo opcijo Zame, administrator pa bo lahko na hospitiranje prijavil tudi ostale 
študente (uporabil bo lahko tudi možnost drug uporabnik, ki ga bo izbral iz seznama vseh uporabnikov). 
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5.2.6 Oddaja dokumentacije 

 

Študentje bodo morali po opravljenih hospitacijah oddati izpolnjene ocenjevalne liste, s katerimi so 

ocenili izvedbo učne ure hospitiranega učitelja. Pri nastopu bodo morali pred izvedbo nastopa 

mentorju in didaktiku posredovati pripravo, prav tako pa bodo po končanem nastopu oddali vso 

gradivo, ki so ga uporabili pri izvedbi nastopa.  

Študentje bodo vso dokumentacijo na spletno stran oddali v obliki forumskega načina z objavo 

komentarjev. Na spletni strani bomo ustvarili nove vsebine, kot so: DT1: Oddaja dokumentacije 

hospitacij, DT1: Oddaja dokumentacije za N1, DT1: Oddaja učne priprave pred nastopom,  DT2: 

Oddaja dokumentacije za N2, DT2: Oddaja učne priprave pred nastopom, DT3: Oddaja 

dokumentacije hospitacij, DT3: Oddaja dokumentacije za N3 in DT3: Oddaja učne priprave pred 

nastopom. 

Ker želimo, da bi didaktik (administrator) videl vse komentarje, študentje pa samo svoje komentarje 

in odgovore nanje, bomo na spletno stran namestili modul Private comments81.  

Za obveščanje o novih komentarjih, ki jih na spletni strani oddajo študentje, bomo namestili še 

modula Comment Notify, s pomočjo katerega nam lahko sistem na e-naslov pošlje obvestilo o novih 

komentarjih, ter modul Token, ki ga modul Comment Notify potrebuje za svoje delovanje. 

Ko smo namestili modula, v meniju Nastavitve izberemo Comment Notify. Določimo vsebine, ki nam 

omogočajo obveščanje o novih komentarjih (izberemo vse vsebine, ki jih bomo ustvarili v tem 

poglavju). Pri oblikah obveščanja izberemo obe možnosti (vsi komentarji, odgovori na komentar) in 

določimo privzeto besedilo e-sporočila, ki ga bomo ob novi objavi prejeli na e-naslov. 

 

5.2.6.1 Oddaja dokumentacije hospitacij in nastopov 

 

Nove vsebine, ki jih bomo dodali za oddajo dokumentacije hospitacij in nastopov, bodo imele enake 

nastavitve; razlika med njimi bo le v starševski povezavi menija, kar si boste lahko ogledali v prilogi E. 

V nadaljevanju bomo nastavitve in polja novih vsebin prikazali na podlagi vsebine DT1: Oddaja 

dokumentacije hospitacij. Dodane vsebine bodo imele naslednje nastavitve in polja:  

 naslov: DT1: Oddaja dokumentacije hospitacij. 

 opis: Vrsta vsebine, ki študentom omogoča oddajo dokumentacije hospitacij. 

 nastavitve: 

o omogočimo komentarje, 

                                                             
81 Modul nam omogoča uporabo zasebnih komentarjev. Z uporabo dovoljenj bomo modul uporabili tako, da bo 
avtor vsebine imel pregled nad vsemi komentarji, ostali uporabniki pa bodo lahko videli samo svoje komentarje 
in odgovore nanje.  
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o za starševsko povezavo izberemo Hospitacije 1, 

o omogočimo časovno načrtovano objavo vsebine, 

o omogočimo časovno načrtovanje umika objave, 

o omogočimo zaščito vsebine, 

o vrsta vsebine ni povezana s skupino, 

o omogočimo zasebne komentarje.  

 Polja: 

o Za polje povezava moramo najprej dodati modul Link, ki nam omogoča dodajanje 

povezav k vsebinam in modul Field Permission, s katerim določimo, kdo si lahko 

ogleda vsebino posameznega polja. Polje povezava nas bo preusmerilo na stran za 

urejanje tabele, ki prikazuje opravljene obveznosti študentov pri posameznem 

predmetu. Ker ne želimo, da bi polje videli tudi študentje, bomo s pomočjo modula 

Field permission polje nastavili na zasebno. 

o Dodamo polje Povezava z oznako povezava. Med nastavitvami polja določimo, da se 

povezava odpre v novem oknu, naslov povezave bo Opravljene obveznosti 

študentov. Kot URL naslov pa dodamo URL strani za urejanje vsebine Opravljene 

obveznosti študentov. Pri nastavitvah polja izberemo možnost zasebno (polje lahko 

uredita ali si ga ogledata samo avtor ali administrator). 

 Polja komentarjev: 

o Dodamo polje datoteka, ki nam omogoča oddajanje datotek, ki niso večje od na 

primer 8 MB in so shranjene v eni izmed oblik doc, docx, pdf, zip ali rar. 

 

5.2.6.2 Oddaja učne priprave pred nastopom 

 

Študentje bodo morali pred nastopom v vpogled oddati učno pripravo. Le-to bo študent oddal v 

obliki komentarja, v katerega bo vnesel datum nastopa in priložil datoteko, ki vsebuje učno pripravo. 

Ustvarili bomo 3 nove vsebine in sicer: DT1: Oddaja učne priprave pred nastopom, DT2: Oddaja 

učne priprave pred nastopom in DT3: Oddaja učne priprave pred nastopom. Ker želimo oddajo učne 

priprave omejiti na 5 dni pred nastopom, bomo datumskemu polju dodali pravilo za preverjanje 

veljavnosti podatkov. Če bo do nastopa manj kot 5 dni, študent učne priprave ne bo mogel oddati. Za 

uporabo pravila za preverjanje veljavnosti podatkov bomo na spletno stran namestili modul Field 

validation; modul Date pa nam bo zagotovil uporabo datumskega polja. Ko smo namestili oba 

modula, moramo omogočiti naslednje module Date, Date API, Date Views, Date validation, Field 

validation in Field validation UI. 
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Na podlagi vsebine DT1: Oddaja priprave pred nastopom bomo prikazali nastavitve in uporabljena 

polja pri dodanih vsebinah: 

 naslov: DT1: Oddaja učne priprave pred nastopom, 

 opis: Vrsta vsebine, ki nam omogoča, da objavimo vsebino, kjer bodo študentje lahko oddali 

učno pripravo pred nastopom. 

 nastavitve: 

o omogočimo komentarje, 

o za starševsko povezavo izberemo Hospitacije 182, 

o omogočimo časovno načrtovano objavo vsebine, 

o omogočimo časovno načrtovanje umika objave, 

o omogočimo zaščito vsebine, 

o vrsta vsebine ni povezana s skupino, 

o omogočimo zasebne komentarje. 

 polja komentarja: 

o izbrišemo polje komentar, 

o dodamo datotečno polje, ki ga poimenujemo Učna priprava; študentje bodo lahko 

naložili datoteke, ki bodo manjše od na primer 8 MB in so shranjene v obliki doc, 

docx, zip ali rar. 

o dodamo polje datum nastopa (datum), med nastavitvami izberemo možnosti izbirni 

seznam, povišaj čas za 5 minut, začetno leto nastavimo na 0 let, končno pa na +1 

leto. 

 

Ko smo dodali datumsko polje, kliknemo na povezavo Preverjanje veljavnosti. Odpre se nam stran s 

seznamom pravil za preverjanje veljavnosti podatkov. Kliknemo na povezavo datumski interval, nato 

pa izpolnimo obrazec, ki se nam odpre na novi strani in je prikazan na sliki 31. 

Omenimo vrednost, ki jo vnesemo pod možnost datumski interval. Vrednost {global}[+5days, 

+100years] nam pove, da bo sistem kot pravilne datume upošteval samo vnesene datume, ki so za 5 

dni večji od trenutnega datuma. Na koncu vnesemo poljubno obvestilo o napaki. Mi bomo vnesli 

naslednje besedilo: Oprostite, do vašega nastopa je manj kot 5 dni, zato učne priprave več ne 

morete oddati. Za več informacij se obrnite na didaktika. 

 

                                                             
82 Za ostale vsebine glej prilogo 6. 
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Slika 31: Pravilo za preverjanje veljavnosti izbranega datuma 

 

5.2.7 Uporaba koledarja 

 

Ker bodo pri posameznem predmetu (DT1, DT2, DT3) študentje opravljali nastope, smo se odločili, da 

jih bomo prikazali v koledarju, ki bo viden na prvi strani spletne strani. Za prikaz nastopov po 

posameznih dneh bomo na spletno stran namestili in omogočili modul Calendar. 

Nov koledar ustvarimo tako, da v meniju Struktura najprej izberemo Pogledi, nato pa kliknemo na 

povezavo Dodaj pogled iz predloge. Nato s seznama izberemo možnost koledar, z opisom pogled 

koledarja za polje 'field_date'83. Odpre se nam nova stran, kjer lahko uredimo nastavitve, ki so ločene 

po posameznih poglavjih. V poglavju Polja, s klikom na zavihek dodaj dodamo polja Vsebine: Naslov, 

Vsebine: Datum nastopa84 in Vsebine: Nastopajoči85. Pri nastavitvah za prikaz datuma izberemo 

kratko obliko. Pod poglavjem Kontekstni filtri dodamo vsa tri polja Datum nastopa. Ko smo dodali 

vsa polja, shranimo spremembe in se postavimo na spletno stran s seznamom blokov, kjer nato 

omogočimo blok Pogled: Koledar in ga postavimo v področje vsebine. Pri nastavitvah bloka 

določimo, da ga vidi samo administrator, prav tako je viden samo pri vsebini Naslovna stran. Na sliki 

32 si lahko ogledamo, kako so v koledarju prikazani nastopi posameznih študentov. 

 

                                                             
83 Strojno ime polja, ki smo ga dodali pri vrsti vsebine DT1: Prijava na hospitiranje nastopov. 
84 Polje dodamo trikrat, saj se pojavi v vsebinah (DT1, DT2, DT3): Prijava na hospitiranje nastopov. Med 
nastavitvami izberemo kratko obliko prikaza datuma. 
85 Polje dodamo trikrat, saj se pojavi v vsebinah (DT1, DT2, DT3): Prijava na hospitiranje nastopov. Nastavitve 
pustimo na privzeti vrednosti. 
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Slika 32: Prikaz nastopov v koledarju 

 

5.2.8 Dovoljenja in vloge 

 

Na spletni strani bomo uporabljali 6 različnih vlog. Vloga administrator je že ustvarjena, dodatno pa 

bomo ustvarili 5 novih vlog in sicer: študent DT1, študent DT2, študent DT3, študent DT4 in učitelj. 

Študentom bo potem, ko jim bomo ustvarili uporabniški račun za uporabo spletne strani, dodeljena 

vloga glede na predmet, ki ga bodo obiskovali v tekočem študijskem letu. Vloge za vsak predmet 

posebej bomo ustvarili zato, ker želimo, da bi imeli študentje dostop samo do vsebin, ki so povezane 

z njihovim predmetom. 

Ko bomo ustvarili vse vloge, jim bomo dodali dovoljenja za dostop do vsebine na spletni strani. 

Večina dovoljenj bo skupna vsem vlogam, nekatera dovoljenja pa bomo dodali samo določeni vlogi. 

Vlogi administrator bomo dodali vsa dovoljenja, paziti pa moramo tudi na to, da dovoljenj, ki niso 

skupna vsem vlogam, študent DT ne dodamo tudi vlogi prijavljeni uporabnik. 

Dovoljenja so ločena na posamezna poglavja. Dovoljenja, ki jih bomo dodali vlogam študent DT1, 

študent DT2, študent DT3, študent DT4 in učitelj, so navedena v prilogi F. 

 

5. 3 Težave in omejitve ob lastni nadgradnji Drupala 

 

Delujoča spletna stran je produkt nadgradnje Drupala. Kljub temu, da se potem, ko predelamo 

prejšnja poglavja zdi uporaba in nadgradnja zelo enostavna, pa temu ni tako. 

Preden pričnemo z nadgradnjo, moramo poiskati ustrezne module, ki bodo zagotovili želeno 

funkcionalnost. Iskanje ustreznih modulov nam otežuje veliko število modulov, prav tako pa lahko 

iskanje otežuje tudi literatura v angleškem jeziku. 

Ko izločimo ustrezne module, jih je potrebno namestiti in preizkusiti njihovo delovanje. Prav tako je 

pomembno, da poiščemo dokumentacijo o delovanju modula, saj se lahko zgodi, da ga ne bomo znali 

uporabiti ali pa ga bomo uporabili na neustrezen način. Dokumentacija za veliko število modulov je 

zelo dobra, ponekod pa moraš uporabiti lastno intuicijo. Pri uporabi nekaterih modulov je težava tudi 
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v tem, da niso na voljo v stabilni različici, kar lahko privede do tega, da po določenem času ne 

delujejo več pravilno. Moduli se stalno spreminjajo, saj so po navadi po nekaj mesecih na voljo 

izboljšane različice. Posodabljanje je priporočljivo, saj posodobitve ponujajo več funkcij ali pa 

vsebujejo popravke težav, ki so nastale pri uporabi starejše različice.  

Pri postavljanju spletne strani smo naleteli tudi na težave s funkcionalnostjo. Pri določenih modulih 

se je zgodilo, da po posodobitvi niso več delovali pravilno. Izpostavili bi dva primera: 

1. Modula Organic groups in Rules se v delovanju dopolnjujeta, vendar pa vseh različic ne 

moremo uporabiti skupaj. Različica 7.x -2.2 modula Rules z različico 7.x-1.4 modula Organic 

groups ne deluje, saj ne omogoči pravil, ki jih ponuja modul. Napaka je odpravljena pri 

modulu Organic groups, pri različici 7.x-1.5. 

2. Modul Entity registration je na začetku omogočal le prijavo na dogodek, študentje pa svoje 

prijave niso mogli izbrisati ali urediti. Novejše različice to možnost omogočajo, vendar pa se 

po posodobitvi pojavljajo napake v delovanju podatkovne baze, tako da je modul potrebno 

popolnoma odstraniti iz Drupala in ga nato ponovno namestiti. 

 

Pri nadgradnji smo največjo pozornost namenili željam mentorja in somentorja, vendar smo zaradi 

omejitev delovanja morali nekatere želje prirediti ali pa jih zavrniti. Omenili bi predvsem uporabo 

tabel, ki nam omogočajo samo polja z besedilom, ne pa tudi ostalih funkcij, ki bi nam omogočale, da 

bi iz drugih objavljenih dokumentov pridobili podatke, sistem pa bi jih po določenem dogodku 

samodejno vpisal vanjo. Omejitev Drupala za uporabo posameznih funkcij je tudi ta, da Drupal sodi 

med CMS sisteme, mi pa smo hoteli vzpostaviti spletno stran, ki bi bila v delovanju čim bolj podobna 

spletnim stranem, ki jih predstavljajo LMS sistemi. Glavna razlika med Drupalom in npr. Moodlom 

(sodi med LMS), ki smo jo opazili je ta, da Drupal trenutno še ne premore tako izpopolnjenega 

prijavnega sistema, ki bi nam zagotovil, da bi na primer vse nastope, na katere se lahko prijavijo 

študentje, združili v enem dokumentu, kar nam omogoča Moodle. Drupal nam prijavo na dogodke 

omogoča, vendar je prijava mogoča tako, da k posameznim vrstam besedila dodamo polja, ki 

omogočajo prijavo. Ker lahko posamezni vsebini dodamo samo eno prijavno polje, se lahko prijavimo 

samo na en dogodek. 

Nekaj težav nam je povzročalo tudi prevajanje vmesnika, saj za določene izraze v [4, 12, 30] nismo 

našli ustreznega prevoda ali pa je bil prevod neustrezen za kontekst uporabe. Druga težava pri 

prevajanju vmesnika je bila tudi ta, da se je število izrazov, ki jih je bilo potrebno prevesti, nenehno 

povečevalo. Da smo lahko prevedli nekatere izraze, smo morali urediti tudi zapis kode posameznih 

modulov (modul Scheduler, TableField, Dashboard), saj je pri nekaterih besedah, ki jih na spletni 

strani vidijo uporabniki, manjkala oznaka t() in jih drugače ne bi mogli prevesti. 
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Kljub temu, da smo pri sestavljanju spletne strani naleteli na težave in določenih želja nismo mogli 

upoštevati, spletna stran didaktiku ponuja funkcije, ki mu olajšajo delo. Možnost oddaje vsebin v 

digitalni obliki mu omogoča lažje hranjenje dokumentov, prav tako lahko natančno določi rok za 

oddajo dokumentacije hospitacij in nastopov. Največja pridobitev pa je ta, da didaktiku ni potrebno 

nenehno preverjati vsebine spletne strani, saj mu sistem ob morebitnih novostih oziroma 

spremembah na elektronski naslov pošlje obvestilo. Prav tako je zelo priročno tudi načrtovanje 

objavljanja vsebin in njihov umik, saj nam omogoča, da nam ni potrebno pogosto obiskovati spletne 

strani. Drupal didaktiku ponuja zelo enostavno objavo novih vsebin, saj nam ni potrebno uporabiti 

programiranja, tako da lahko didaktik tudi sam upravlja s spletno stranjo. Za objavo vsebine na spletu 

so že vnaprej pripravljene predloge, ki imajo že določene specifične nastavitve, tako da didaktik samo 

vnese besedilo in vsebino objavi na spletu, posamezne vsebine pa lahko nato brez težav prenese s 

spleta v dokumentu PDF. Spletna stran mu ponuja tudi dobro selekcionirano vsebino in uporabnike, 

ki so popolnoma ločeni glede na posamezni predmet, prav tako mu omogoča pregled nad podatki (H, 

N, PP) ter enostavnejše vodenje evidence opravljenih obveznosti posameznega študenta.  

Poleg didaktika ima uporaba spletne strani veliko ugodnosti tudi za študente. Oddaja dokumentacije 

v digitalni obliki jim prihrani čas in denar, ki bi ga zapravili za tiskanje dokumentov. Podaljša jim tudi 

rok za oddajo dokumentacije, saj so ponavadi roki za oddajo vsebin na spletu določeni na uro 23:59. 

To jim omogoča več časa za pripravo oddanega gradiva, kot bi ga imeli, če bi morali gradivo oddati v 

tiskani obliki.  

Študentom omogoča tudi veliko svobode pri izbiri skupine za opravljanje hospitacij (ponavadi je bila 

izbira dodeljena didaktiku). Študentje imajo na spletu prikazan tudi seznam vseh nastopov, kamor se 

lahko poljubno prijavijo na hospitiranje. To je študentu v veliko pomoč, saj si lahko zaradi veliko 

obveznosti pri študiju le-te lažje razporedi. 

Na koncu naj še omenimo, da Drupal ponuja zelo velik spekter modulov, zato bi lahko spletno stran z 

zahtevano funkcionalnostjo uredili tudi z drugačnim naborom modulov, saj so si nekateri moduli v 

delovanju zelo podobni, vendar pa se ločijo glede na zapletenost uporabe. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu smo želeli Drupal, ki sodi med t.i. CMS sisteme, nadgraditi, tako da bi ponujal 

funkcije, ki so čim bolj podobne LMS sistemom. Ti se v večini primerov uporabljajo v izobraževalne 

namene. To nam je v veliki meri uspelo, saj Drupal ponuja veliko modulov, prav tako pa se nenehno 

razvija in stremi k čim večjemu spektru uporabnosti. 

Ker smo uporabili odprtokodni in brezplačen sistem, ima le-ta poleg dobrih lastnosti tudi nekaj 

pomanjkljivosti glede na komercialne CMS in LMS sisteme. Pomanjkljivosti so se pokazale predvsem 

pri iskanju ustreznih modulov za nadgradnjo funkcij, prav tako pa nam je nadgradnja vzela veliko 

časa. Kljub pomanjkljivostim bi lahko Drupal v bodoče predstavljal brezplačno alternativo 

komercialnim in odprtokodnim LMS sistemom, vendar pa bi bilo potrebno razviti še nekaj funkcij, da 

bi se čim bolj približal LMS sistemom.  

Čeprav ima Drupal veliko dobrih lastnosti, bi na podlagi izkušenj iz tega diplomskega dela, za spletno 

stran s podobno specifikacijo raje uporabili LMS sistem, ki je že v osnovi prilagojen uporabi v 

izobraževalne namene. To nam lahko prihrani veliko časa pri vzpostavitvi spletne strani, ki jo bomo 

uporabili v izobraževanju.  
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Priloga A: Seznam nameščenih modulov pri nadgradnji Drupala 

 

Tabela 4: Dodatno nameščeni moduli 

Ime 

modula 

Nameščena 

različica  
Opis Uporaba 

Calendar 7. x–3.4 
Modul, ki omogoča uporabo 

koledarjev za prikaz vsebine. 

S pomočjo modula lahko 

na spletni strani na 

koledarju prikažemo 

nastope študentov. 

Chaos tool 

suite 
7. x–1.2 

Modul, ki ga za delovanje 

potrebujejo moduli Organic groups, 

Views in Date. 

 

CKEditor  7. x–1.12 
Modul, ki na spletni strani omogoča 

uporabo urejevalnika besedila. 

Urejanje besedila 

objavljene vsebine. 

Comment 

notify 
7. x–1.1 

Modul, ki omogoča, da ob objavi 

novega komentarja na elektronski 

naslov prejmemo obvestilo. 

S pomočjo modula nas 

sistem obvesti o novih 

komentarjih oziroma 

oddani dokumentaciji po 

nastopih in hospitacijah. 

Date 7. x–2.6 
Modul, ki omogoča uporabo polja 

datum/čas. 

Prijava na hospitiranje 

nastopov, oddaja 

dokumentacije nastopov. 

Email Field 7. x–1.2 
Modul, ki omogoča uporabo polja 

Elektronska pošta. 

Prijava na hospitiranje 

nastopov. 

Entity API 7. x–1.0 

Modul, ki omogoča uporabo 

modulov Organic groups in Entity 

Registration. 

 

Entity 

Registration 
7. x–1.0–beta3 

Modul, ki omogoča, da 

posameznim vrstam vsebine 

dodamo polje, s pomočjo katerega 

se lahko prijavljamo na dogodke. 

Prijava na hospitiranje 

nastopov. 

External 

Links 
7. x–1.12 

Modul, ki omogoča, da zunanje 

povezave prikažemo v novem 

Uporaba pri menijski 

povezavi Koristne 



 

II 
 

zavihku. povezave. 

Field 

Permissions 
7. x–1.0–beta2 

Modul, ki omogoča, da nastavimo, 

kdo si lahko ogleda posamezno 

polje. 

Prikaz polja Povezava  pri 

vsebini Seznam 

opravljenih obveznosti. 

Field 

validation 
7. x–2.0–rc1 

Modul, ki omogoča, da poljem 

vsebine dodamo pravila za 

preverjanje veljavnosti podatkov. 

Preverjanje veljavnosti 

vnesenega datuma pri 

oddaji učne priprave pred 

nastopom. 

IMCE 7. x–1.6 

Modul, ki omogoča nalaganje slik, 

datotek in filmov med besedilo 

vsebine. 

Urejevalnik besedil. 

Link 7. x–1.0 

Modul, ki omogoča uporabo polja, 

v katerega lahko dodamo povezavo 

na posamezno spletno stran. 

Opravljene obveznosti 

študentov. 

Logout Tab 7. x–1.0 

Modul, ki omogoča, da med 

menijske povezave dodamo 

zavihek za odjavo s spletne strani. 

 

Nice Menus 7. x–2.1 
Modul, ki omogoča uporabo 

razširljivih in spustnih menijev. 

Prikaz menijskih povezav 

na spletni strani. 

Organic 

groups 
7. x–1.5 

Modul, ki omogoča uporabo skupin 

na spletni strani. 

Uporaba skupin pri 

hospitacijah. 

Panels 7. x–3.3 

Modul, ki omogoča urejanje in 

upravljanje strani, ki prikazujejo 

vsebino, skupine ipd. 

Kreiranje predloge za 

prikaz vsebin v skupinah. 

Printer, 

email and 

PDF 

versions 

7. x–1.2 

Modul, ki omogoča, da stran 

izvozimo v PDF, jo natisnemo ali 

pošljemo preko e-pošte.  

Vsebine spletne strani. 

Private 

Comments 
7. x–1.x–dev 

Modul, ki omogoča uporabo 

zasebnih komentarjev. Avtor 

foruma lahko vidi vse komentarje, 

ostali samo svoje komentarje in 

odgovore nanje. 

Oddaja dokumentacije po 

opravljenih hospitacijah, 

pred ter po nastopih. 

Privatemsg 7. x–1.3 Modul, ki omogoča pošiljanje Pošiljanje povratne 



 

III 
 

zasebnih sporočil. informacije mentorjem po 

končanih hospitacijah. 

Protected 

node 
7. x–1.x–dev 

Modul, ki omogoča, da objavljeno 

vsebino zaščitimo z geslom. 
Zaščita objavljene vsebine. 

Remember 

me 
7. x–1.0 

Modul, ki omogoča, da si sistem 

zapomni uporabnika ob prijavi na 

spletno stran. 

 

Rules 7. x–2.2 

Modul, ki omogoča uporabo pravil, 

ki se izvršijo in uporabljajo ob 

določenih akcijah. 

Objava vsebine v 

skupinah, prijava novih 

uporabnikov v skupino, 

pošiljanje obvestil ob 

prijavi na hospitiranje 

nastopov. 

Scheduler 7. x–1.0 

Modul, ki omogoča, da lahko 

načrtujemo objavo vsebine ali umik 

že objavljene vsebine. 

Objava in umik objavljene 

vsebine pri posameznem 

predmetu. 

TableField 7. x–2.1 Modul, ki omogoča uporabo tabel. 

Uporaba tabel pri objavi 

seznama hospitacij in 

seznama OŠ za opravljanje 

nastopov. 

Token 7. x–1.4 
Modul, ki omogoča uporabo 

žetonov. 
Sistemska sporočila. 

Views 7. x–3.5 

Modul, ki omogoča urejanje 

pogleda in prikaza različnih 

podatkov na spletni strani. 

Omogoča uporabo 

koledarja. 

Webform 7. x–3.18 
Modul, ki omogoča, da ustvarimo 

obrazce in vprašalnike. 

Prijava na nastope in 

pedagoško prakso. 
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Priloga B: Povezave glavnega menija 

 

Na spletni strani bomo uporabili naslednje menijske povezave: 

 Domov 

 Didaktika tehnike 1 

o Hospitacije 1 

 Hospitacije 

 Seznam hospitacij 

 DT1: Skupina 1 

 DT1: Skupina 2 

 DT1: Skupina 3 

 DT1: Skupina 4 

 DT1: Skupina 5 

 DT1: Skupina 6 

 Oddaja dokumentacije 

o Nastop 1 

 Nastop N1 

 Seznam OŠ za izvedbo nastopa N1 

 Obrazec za prijavo na nastop 1 

 Prijava na hospitiranje nastopov86 

 Prijava na hospitiranje nastopov 1 

 Pedagoška fakulteta (les), 7. razred 

 Oddaja učne priprave pred nastopom 

 Vprašanja o nastopu 

 Oddaja dokumentacije 

o Opravljene obveznosti študentov 

 Didaktika tehnike 2 

o Nastop 2 

 Nastop N2 

 Seznam OŠ za izvedbo nastopa N2 

                                                             
86 Povezav bo več, odvisne so od tega, koliko študentov bo opravljalo posamezni predmet. 
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 Obrazec za prijavo na nastop 2 

 Prijava na hospitiranje nastopov 

 Prijava na hospitiranje nastopov 2 

 npr. Pedagoška fakulteta (les), 7. razred 

 Oddaja učne priprave pred nastopom 

 Vprašanja o nastopu 

 Oddaja dokumentacije 

o Pedagoška praksa 1 

 Pedagoška praksa 

 Obrazec za prijavo na pedagoško prakso 

 Vprašanja o praksi 

o Opravljene obveznosti študentov 

 Didaktika tehnike 3 

o Hospitacije 2 

 Hospitacije 

 Seznam hospitacij 

 DT3: Skupina 1 

 DT3: Skupina 2 

 DT3: Skupina 3 

 DT3: Skupina 4 

 DT3: Skupina 5 

 DT3: Skupina 6 

 Oddaja dokumentacije 

o Nastop 3 

 Nastop N3 

 Seznam OŠ za izvedbo nastopa N3 

 Obrazec za prijavo na nastop 3 

 Prijava na hospitiranje nastopov 3 

 Prijava na hospitiranje nastopov 3 

 Pedagoška fakulteta (les), 7. razred 

 Oddaja učne priprave pred nastopom 

 Vprašanja o nastopu 
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 Oddaja dokumentacije 

o Opravljene obveznosti študentov 

 Didaktika tehnike 4 

o Pedagoška praksa 2 

 Pedagoška praksa 

 Obrazec za prijavo na pedagoško prakso 

 Vprašanja o praksi 

o Opravljene obveznosti študentov 

 Mentorstvo 

o Hospitacije 

 Hospitacije DT1 

 Hospitacije DT3 

o Nastopi 

 Nastop 1 

 Nastop 2 

 Nastop 3 

 Sporočila 

 Koristne povezave 

o Pedagoška fakulteta 

o Spletna učilnica 

o Urniki 

o Informacijski sistem VIS 

o Doc. dr. Janez Jamšek 

 Moj račun 

 Odjavi se 
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Priloga C:  Starševske povezave vsebin informativnega značaja 

 

Tabela 5: Starševske povezave vsebin informativnega značaja 

Ime vsebine Starševski meni 
DT1: Obrazec za seznam hospitacij Hospitacije 1 

DT1: Obvestila Prijava na hospitiranje N1 

DT1: Opravljene obveznosti študentov Didaktika tehnike 1 

DT1: Seznam šol za izvedbo nastopa N1 Nastop 1 

DT1: Članek za N1 Nastop 1 

DT1: Članek za H1 Hospitacije 1 

DT2: Obvestila Prijava na hospitiranje N2 

DT2: Opravljene obveznosti študentov Didaktika tehnike 2 

DT2: Seznam šol za izvedbo nastopa N2 Nastop 2 

DT2: Članek za N2 Nastop 2 

DT2: Članek za PP1 Pedagoška praksa 1 

DT3: Obrazec za seznam hospitacij Hospitacije 2 

DT3: Obvestila Prijava na hospitiranje N3 

DT3: Opravljene obveznosti študentov Didaktika tehnike 3 

DT3: Seznam šol za izvedbo nastopa N3 Nastop 3 

DT3: Članek za H2 Hospitacije 2 

DT3: Članek za N3 Nastop 3 

DT4: Opravljene obveznosti študentov Didaktika tehnike 4 

DT3: Članek za PP2 Pedagoška praksa 2 
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Priloga Č: Obrazec za prijavo na pedagoško prakso 

 

Tabela 6: Sestavni deli obrazca za prijavo na pedagoško prakso 

Oznaka polja Vrsta polja Kratek opis polja Nastavitve polja87 

Naziv šole oz. zavoda Polje z besedilom 

Vpišite naziv osnovne 
šole (OŠ) ali srednje 
šole (SŠ), na kateri 

boste opravljali 
obvezno PP. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Naslov šole (ulica in 
hišna številka) Polje z besedilom Vpišite naslov šole. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Kraj in poštna številka Polje z besedilom 
Vpišite kraj in poštno 
številko OŠ ali SŠ, na 

kateri boste izvedli PP. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Telefon Polje z besedilom Vpišite telefonsko 
številko OŠ ali SŠ. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

E-naslov kontaktne 
osebe Polje z besedilom 

Vpišite e-naslov 
kontaktne osebe OŠ ali 

SŠ. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Ime in priimek 
ravnatelja šole Polje z besedilom / 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Ime in priimek 
študenta Polje z besedilom / 

– Kot privzeto 
vrednost vstavimo 

žeton %username88, 
– oznako 

komponente 
prikažemo v vrstici. 

 

Letnik študija Izberi možnosti / 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici, 
– kot možnost in 
privzeto vrednost 

vnesemo 3_letnik|3. 
letnik ali 4_letnik|4. 

letnik89 , 
– za prikaz polja 

                                                             
87 Obvezno moramo izpolniti vsa polja. 
88 Polje je izpolnjeno samodejno, saj se s pomočjo uporabljenega žetona iz podatkovne baze preneseta ime in 
priimek uporabnika. 
89 Pri predmetu DT2 dodamo samo 3. letnik, pri DT4 pa 4. letnik. 
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izberemo možnost 
Polje s seznamom. 

 

Ime in priimek 
mentorja Polje z besedilom / 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Naziv mentorja Izberi možnosti Izberite ustrezen naziv, 
ki ga ima vaš mentor. 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici, 
– dodamo možnosti 
mentor, svetovalec, 

svetnik, 
– za prikaz polja 

izberemo možnost 
Polje s seznamom. 

 

Termin prakse Polje z besedilom / 

– Oznako 
komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

 

 

  



 

X 
 

Priloga D: Obrazec za prijavo na nastop 

 

Tabela 7: Sestavni deli obrazca za prijavo na nastop 

Oznaka polja Vrsta polja Kratek opis polja Nastavitve polja90 

Ime in priimek študenta 
Polje z 

besedilom 
 

/ 

– Kot privzeto vrednost 
vstavimo žeton 

%username, 
– oznako komponente 

prikažemo v vrstici. 
 

Naziv šole in mentor Izberi možnosti 

Izberite osnovno šolo 
in mentorja, pri 

katerem boste izvedli 
nastop. 

– Možnosti, ki jih bomo 
dodali, bodo oblike naziv 

OŠ (ime in priimek 
mentorja), 

– oznako komponente 
prikažemo v vrstici, 

– za prikaz polja izberemo 
možnost Polje s 

seznamom. 
 

Datum nastopa Datum / 

– Za privzeto vrednost 
nastavimo d m Y91, 

– za prikaz polja izberemo 
možnost Omogoči prikaz 

koledarja v pojavnem 
oknu, 

– začetni datum 
nastavimo na npr. -1 

month, končni pa na +5 
months, 

– oznako komponente 
prikažemo v vrstici. 

 

Razred Izberi možnosti / 

– Dodamo možnosti 6. 
razred, 7. razred, 8. 
razred in 9. razred, 

– oznako komponente 
prikažemo v vrstici, 

– za prikaz polja izberemo 
možnost Polje s 

seznamom. 

Čas nastopa Polje z 
besedilom 

Vpišite čas vašega 
nastopa (npr. 8.00– 

8.45). 

– Oznako komponente 
prikažemo v vrstici. 

 

Tema nastopa Polje z 
besedilom 

Vpišite naslov teme, ki 
jo boste izvedli na 

nastopu. 

– Oznako komponente 
prikažemo v vrstici. 

 
                                                             
90 Obvezno moramo izpolniti vsa polja. 
91 Zapis pomeni, da bo datum zapisan v obliki dan/mesec/leto. 
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Priloga E: Starševske povezave vsebin za oddajo dokumentacije 

  

Tabela 8: Starševske povezave vsebin za oddajo dokumentacije 

Ime vsebine Starševski meni 
DT1: Oddaja dokumentacije hospitacij Hospitacije 1 

DT1: Oddaja dokumentacije za N1 
Nastop 1 

DT1: Oddaja učne priprave pred nastopom 

DT2: Oddaja dokumentacije za N2 
Nastop 2 

DT2: Oddaja učne priprave pred nastopom 

DT3: Oddaja dokumentacije hospitacij Hospitacije 2 

DT3: Oddaja dokumentacije za N3 
Nastop 3 

DT3: Oddaja učne priprave pred nastopom 
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Priloga F: Dovoljenja posameznih vlog na spletni strani 

 

Skupna dovoljenja vlog študent DT1, študent DT2, študent DT3, študent DT4 in učitelj: 

 Comment: 

 oglej si komentarje, 

 objavljeni komentarji, 

 preskoči odobritev komentarja, 

 uredi svoje komentarje. 

 Filter: 

 uporabi obliko besedila Filtriran HTML. 

 Node: 

 oglej si objavljeno vsebino, 

 oglej si lastno neobjavljeno vsebino. 

 PDF and printer version: 

 dostop do PDF različice, 

 dostop do strani za tiskalnik. 

 Protected node: 

 dostop do zaščitene vsebine. 

 Search: 

 uporabi iskanje. 

 Webform92: 

 dostop do svojih oddaj spletnega obrazca, 

 uredi svoje oddaje spletnega obrazca, 

 izbriši svoje oddaje spletnega obrazca. 

 

Poleg zgoraj navedenih dovoljenj bomo vlogi učitelj dodali še dovoljenja v sklopu poglavja Private 

messages, in sicer:  

 preberi zasebna sporočila, 

 izbriši zasebna sporočila, 

 odgovori na zasebno sporočilo. 

 

 

                                                             
92 Vlogi učitelj dovoljenj pod poglavjem Webform ne dodamo. 
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Študentom, ki so jim dodeljene vloge študent DT1, DT2 in DT3, bomo poleg zgoraj navedenih 

dovoljenj dodali tudi dovoljenja, ki so nam na voljo v sklopu poglavja Registration, in sicer: 

 DTx93: Študent y94: oglej si vse prijave, 

 DTx: Študent y: oglej si svoje prijave, 

 DTx: Študent y: ustvari novo prijavo, 

 DTx: Študent y: uredi svojo prijavo, 

 DTx: Študent y: izbriši svojo prijavo. 

 

 

                                                             
93 Ko je x=1, dovoljenje dodamo vlogi študent DT1; za x = 2 dovoljenje dodamo vlogi študent DT2; za x = 3 pa 
dovoljenje dodamo vlogi študent DT3.   
94 Število y narašča, končna vrednost pa je odvisna od števila študentov, ki obiskujejo posamezni predmet. 


