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Povzetek 

Spletne strani so vse bolj razširjene in predstavljajo način pridobivanja informacij, kakršnega 

se poslužuje vse več uporabnikov. Komunikacija, deljenje gradiv in sodelovanje med 

uporabniki z istim interesom je še bolj intenzivno, zato se na spletu oblikujejo tudi spletne 

strani s ciljno usmerjenimi uporabniki. 

V diplomski nalogi je predstavljen načrt in izdelava spletne strani za osebe, ki povezane s 

področjem specialno-rehabilitacijske pedagogike na slovensko-govorečem področju. Opisani 

so standardi, ki veljajo za uporabno spletno stran, trendi na tem področju, specifikacije 

končnih uporabnikov ter sama izdelava spletne strani z orodjem Wordpress. 
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načrtovanje spletnih strani, oblikovanje spletnih strani, prosta orodja za izdelavo spletnih 

strani, uporabnost, dostopnost, prilagoditev spletnih strani uporabnikom s posebnimi 

potrebami. 

  



Abstract 

Nowadays, webpages are getting very widespread and popular and help us to gain 

information. As communication, document sharing and cooperation of users with the same 

interest is even more intensive, several webpages with target-oriented users are being 

formed. 

In my thesis I present the plan and making of a website, related to the field of special 

rehabilitation pedagogy in the Slovene speaking area. I describe standards for the usable 

webpage, trends in the certain field, end users specifications and the process of making the 

webpage using Wordpress. 
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Uvod 

Z razvojem medmrežja od 1969, ko je začel delovati ARPANET, do danes, se je uporaba 

spleta spremenila za marsikoga (Arpanet, b. d.). Splet je postal nov način komuniciranja. S 

tem sta interakcija in deljenje informacij med uporabniki spleta preko spletnih strani postali 

nepogrešljivi. Ker se sodelovanje in deljenje informacij znotraj ene stroke pojavlja bolj 

pogosto, so spletne strani, ki so namenjene specifičnim končnim uporabnikom, uporabne z 

vidika učinkovitejšega iskanja informacij in sodelovanja uporabnikov. 

Namen diplomske naloge je opisati postopek realizacije spletne strani, ki podpira 

sodelovalno delo oseb, povezanih z delom ali izobraževanjem v isti stroki. 

Prvo poglavje opisuje osnove izdelovanja uporabniku prijazne spletne strani. Našteti so 

ključni aspekti, na katere mora biti razvijalec spletne strani posebej pozoren. Poudarek je na 

zagotavljanju uporabnosti spletne strani (angl. usability). Stopnja uporabnosti se odraža na 

zadovoljstvu uporabnika spletne strani. Zaradi vključevanja oseb s primanjkljaji in 

zagotavljanja enakih možnosti za vse osebe, je v delu prvega poglavja opisano zagotavljanje 

dostopnosti spletne strani (angl. accessibility). Zadnji del prvega poglavja je namenjen 

trendom in novostim pri razvoju spletnih strani. 

Razvijalec spletne strani se mora med svojim delom ves čas postavljati v vlogo povprečnega 

uporabnika spletne strani in se med izdelovanjem spraševati, ali bo uporabniku taka spletna 

stran intuitivna in »enostavna«. Za načrtovanje spletne strani je zelo pomembno, komu je 

spletna stran namenjena. Zato v drugem poglavju sledi opis uporabnikov, ki jih pričakujemo 

na strani. Opisane so tudi njihove lastnosti in s kakšnim namenom bi obiskali spletno stran. 

Tretje poglavje je namenjeno opisu funkcionalnosti in zgradbi spletne strani. Opis zajema 

grafično podobo, vlogo uporabnikov na spletni strani ter kaj uporabnikom spletna stran 

ponuja. 

V četrtem poglavju je opisan postopek izdelave spletne strani in težave, s katerimi smo se pri 

realizaciji srečevali in kako smo jih reševali. Opisana bodo orodja, s katerimi smo si pomagali 

ter kako smo realizirali vse želene funkcionalnosti spletne strani.  
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Teoretične osnove načrtovanja spletnih strani 

Poglavje na podlagi strokovne literature opisuje smernice razvoja spletnih strani.  

Kvaliteta spletne strani vpliva na to, ali se bodo uporabniki vračali na spletno stran ali ne. 

Kvaliteto spletne strani določa več faktorjev, med najpomembnejšimi so uporabnost, 

zanesljivost in varnost (Offutt, 2002).  

Uporabnost (angl. Usability) zajema interakcijo med človekom in računalnikom ter poudarja 

uporabnikovo zadovoljstvo ob uporabi spletne strani. 

Zanesljivost (angl. Reliability) je zelo pomemben faktor pri tistih aplikacijah ali spletnih 

straneh, za katere je varnost izrednega pomena (Offutt, 2002), kot npr. aplikacije, ki 

vsebujejo tajne podatke, npr. telekomunikacijske storitve, spletne trgovine, programi z 

dostopom do bančnih podatkov ipd. 

Načela zagotavljanja varnosti (angl. Security) spletnih strani morajo upoštevati vsa spletna 

mesta, ki beležijo osebne podatke uporabnikov, ali katerekoli druge podatke, ki jih smatramo 

za zasebne (Offutt, 2002).   

Varnost in zanesljivost sta povezana aspekta, vendar sta lahko zelo različna. Spletni strani, ki 

na videz deluje varna za uporabo, uporabniki hitro zaupajo in je zato lahko zelo zanesljiva. 

Varnost iste spletne strani lahko predstavlja grožnjo vsem uporabnikom, ki so zaupali svoje 

osebne in zasebne podatke. 

Pri razvoju spletne strani, ki jo opisuje diplomska naloga, smo se posebej posvetili področju 

dostopnosti spletnih strani, ker je spletna stran namenjena tudi osebam s posebnimi 

potrebami in uporabnosti, ki velja za enega najpomembnejših faktorjev kvalitete spletne 

strani (Fernandez, Insfran, Abrahão, 2011). Uporabnost zajema atribute, ki so pomembni za 

zagotavljanje uporabnikove enostavne uporabe spletne strani, zadovoljstva in učinkovitosti. 

K uporabnosti prispevata tudi optimizacija iskalnika in oblikovanje spletne strani, zato bom 

opisal tudi njun vpliv na uporabnikovo zadovoljstvo. Nato bom opisal še faktor dostopnosti 

(angl. Accessibility), ki je pomemben za uporabnike s primanjkljaji na vidnem, slušnem, 

fizičnem, govornem, kognitivnem in nevrološkem področju. Z upoštevanjem tega faktorja 

lahko marsikateremu uporabniku olajšamo ali sploh omogočimo uporabo spletne strani. 
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Uporabnost 

Uporabnost zajema učenje uporabnika (kako hitro uporabnik opravi neko nalogo, ko se prvič 

sreča z novim okoljem), učinkovitost (kako hitro lahko uporabnik opravlja naloge, ko se že 

sreča z okoljem), zapomnitev (ali se uporabniki znajdejo na spletni strani po tem, ko so 

spletno stran že uporabljali nekaj časa), napake (koliko in kakšne napake naredi uporabnik, 

ko uporablja spletno stran in kako hitro lahko te napake odpravi) in zadovoljstvo (ali je 

uporabnik zadovoljen z grafičnim oblikovanjem spletne strani) (Nielsen, 2003). Mednarodna 

organizacija za standardizacijo (ISO – International Standardisation Organisation) je izdala 

standard ISO 9241, ki zajema interakcijo med človekom in računalnikom. V tem standardu je 

zajeto tudi področje uporabnosti uporabniških vmesnikov in vsi dejavniki, ki na uporabnost 

vplivajo (Kistler, b. d.): 

 Učljivost se odraža s hitrostjo spoznavanja uporabniškega vmesnika za opravljanje 

osnovnih nalog. Zajema intuitivnost spletne strani. 

 Učinkovitost spletne strani se kaže skozi hitrost uporabnika pri iskanju vsebin in pri 

hitrosti dokončanja opravila. 

 Napake in pogostost napak se nanaša na napake, ki jih naredi uporabnik, ko uporablja 

spletno stran in vzroke za napake. 

 Zadovoljstvo se pri uporabi spletne strani odraža v splošnem občutju uporabnika. 

Kurg (Kurg, 2006) je kot najpomembnejši dejavnik izpostavil to, da uporabniku ni potrebno 

globlje razmišljati o svojih odločitvah in dejanjih. S tem širše zajame pojem uporabnosti z 

vodilom, ki bi ga moral upoštevati razvijalec ob izdelavi spletne strani. 

Pri načrtovanju spletne strani je potrebno upoštevati vse zgoraj navedene vidike 

uporabnosti, saj so ključne in vplivajo na uporabnikovo zadovoljstvo ter posledično na 

ponoven obisk spletne strani. Uporabnost je ključna, saj uporabniki spletnih strani ob 

nezadovoljstvu le-to hitro zapustijo (Nielsen, 2003). Uporabniki od dobre spletne strani 

pričakujejo, da se pri pregledovanju spletne strani hitro znajdejo in so akcije uporabnika 

poenostavljene, povezave pa dobro razvidne in navigacija na spletni strani intuitivna. Ker 

mora razvijalec spletne strani ugoditi pričakovanjem uporabnikov, mora slediti vodilom, ki jih 

definira uporabnost, pri čemer mora upoštevati načela uporabniku prijazne in enostavne 

spletne strani. Kurg se za razliko od drugih avtorjev ne strinja s priporočilom: 
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»najpomembnejša stvar naj bo za dva klika oddaljena« ali »spletna stran naj bo v jeziku, ki ga 

govorijo uporabniki« ali »bodi konsistenten«. Kurg kot najpomembneje izpostavi priporočilo 

»Uporabnika ne pripravimo do tega, da se ob uporabi spletne strani napreza miselno.« 

(Kurg, 2006). Zato so očitnost, samoumevnost in samopojasnjevalnost akcij uporabnika 

ključne lastnosti spletnih strani. Uporabniki pričakujejo, da bodo lahko uporabljali spletno 

stran brez usposabljanja (Offutt, b. d.). Uporaba spletne strani mora biti usklajena z 

uporabnikovimi zahtevami, ponujati enostaven dostop do želenih informacij in zagotoviti 

jasno in enostavno navigacijo (Offutt, b. d.). Poleg tega mora razvijalec biti pozoren na vse 

elemente na vsaki strani, saj uporabniki ne berejo spletnih strani, ampak jih »skenirajo« 

(Kurg, 2006). To pomeni, da po strani iščejo besede in fraze, ki bi bile za uporabnika koristne. 

Zato je pomembno, da je (predvsem na domači strani) besedilo na spletni strani kratko, 

jedrnato in učinkovito za ciljno publiko, ki ji je namenjena. Eden od pomembnejših faktorjev 

spletne strani je tudi koristnost (angl. utility), ki govori o tem, v kolikšni meri je uporabnik 

dobil tisto, kar je na spletni strani iskal oz. ali je njegov namen izpolnjen (Offutt, b. d.). 

Uporabnost različni avtorji definirajo na različne načine in vsak na svoj način interpretira 

razloge za uporabnikovo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo ob uporabi spletne strani. Večino 

interpretacij teh avtorjev lahko strnemo v definicijo: Uporabna spletna stran zagotavlja 

zadovoljstvo uporabnikov pri njihovi interakciji z računalnikom ter o preprosto upravljanje le-

te. Uporabniki neuporabne spletne strani hitro zapustijo in poiščejo spletno stran, ki je zanje 

bolj uporabna (Offutt, b. d.). 

Dostopnost 

Tako uporabnost kot tudi dostopnost sta uveljavljena koncepta, ki se uporabljata v zvezi z 

uporabniškimi vmesniki oziroma spletnimi stranmi (Petrie, Kheir, 2007). Leta 1997 je World 

Wide Web Consortium (W3C) ustanovil Web Accessibility Initiative (WAI) z namenom 

spodbujanja dostopnosti spleta. Ta je definiral dostopnost kot uporabo spleta oseb s 

primanjkljaji na različnih področjih, natančneje da osebe s primanjkljaji lahko zaznavajo, 

razumejo, opravljajo (navigirajo) in delujejo oz. vplivajo na spletu (Lawton Henry, 2005). 

Dostopnost obsega vse vrste primanjkljajev, ki vplivajo na uporabo spleta, vključno z vidnimi, 

slušnimi, fizični, govornimi, kognitivnimi in nevrološkimi primanjkljaji (Lawton Henry, 2005). 

Dostopnost internetnih vsebin za osebe s primanjkljaji definira ISO standard ISO/IEC 40500 iz 

leta 2012. 
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Splet postaja vse pomembnejši na področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo 

ipd. Zato je bistvenega pomena, da splet postane dostopen, da bi zagotovili enake možnosti 

za ljudi s primanjkljaji na različnih področjih. Dostopnost spleta pripomore k vključevanju oz. 

inkluziji oseb s primanjkljaji v družbo (Lawton Henry, 2005).  

Prvi princip izdelave dostopne spretne strani je omogočiti osebam s primanjkljaji zaznavanje 

komponent in vsebine spletne strani (Caldwell, B. idr., 2008). Večino spletnih strani brez 

avdio vsebin gledamo oz. beremo. Pri takšnih spletnih straneh lahko največ naredimo za 

tiste, ki imajo primanjkljaje na vidnem področju. Spletna stran, ki je prilagojena osebam z 

vidnim primanjkljajem, vsebuje tekst, napisan z lahko berljivimi pisavami (npr. besedilo s 

Sans-serifno pisavo na »točkovnem prikazu« (angl. pixel – based display) je bolj berljivo kot 

besedilo v serifni pisavi) (Hunt, 2006). Kontrast med pisavo in ozadjem naj bo zadosten 

(Hunt, 2006). Kjer je mogoče, naj bo črna pisava na beli ali vsaj zelo svetli podlagi. Princip 

govori tudi o tem, da naj bo vsebina predstavljena na različne načine (video in avdio), saj 

tako zadostimo širši populaciji oseb s posebnimi potrebami. 

Drugi princip opisuje upravljanje spletne strani. Dostopna spletna stran je tista, ki omogoča 

upravljanje spletne strani tudi preko tipkovnice in uporabnika ne omejuje s časom (pri 

branju, pisanju ipd.).  

Tretji princip po Caldwellu (Caldwell, B. idr., 2008) govori o upravljanju in vsebini, ki morata 

biti jasni, četrti pa o robustnosti vsebine in uporabi tehnologij za uporabnost spletne strani. 

Grafično oblikovanje spletne strani 

Grafično oblikovanje pri izdelavi spletne strani zajema uporabo barv, razmerij, tipografijo, 

oblike, teksture in ostale elemente (Maček, 2008). Je prvo, kar zazna uporabnik, ko vstopi na 

spletno stran. V raziskavi, ki je potekala na Stanfordu (Stanford web credibility research) so 

ugotovili, da je pri uporabnikih spletnih strani najpomembnejši vidik oblika spletne strani, 

kadar ocenjujejo njihovo kredibilnost (Fogg idr., 2002). Torej je oblika spletne strani zelo 

pomembna in vpliva na uporabnikovo zadovoljstvo ob uporabi spletne strani. Grafično 

oblikovanje je prvi korak, ki ga mora razvijalec narediti pri razvoju spletne strani. Kljub vsem 

možnostim, s katerimi lahko izražamo našo kreativnost, se je dobro držati temeljnih 

oblikovalskih načel (Jagodic, 2012): 
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Pomembnost: prenos sporočila do uporabnika naj bo hiter in preprost. Oblikovanje mora biti 

primerno končnemu uporabniku, to pa naj bo jasno in organizirano. Poudarjeni naj bodo 

pomembnejši deli. 

Razmerje: velikost grafičnih elementov je odvisna od njihove pomembnosti in okolice. 

Razmerja je potrebno upoštevati med velikostmi pisav, fotografijami ter drugimi elementi. 

Velikost elementa je povezana s pomembnostjo, tako lahko uporabniku podamo informacijo 

o pomembnosti. 

Smer: uporabnika lahko z grafičnimi elementi usmerjamo po spletni strani. 

Skladnost: enoten slog z enotno pisavo, razmiki, robovi in grafičnimi elementi omogoči 

uporabniku, da se privadi na spletno stran. Premalo skladnosti uporabnika zmede. 

Kontrast: s kontrastom povečamo dinamičnost spletne strani in dosežemo vizualno 

napetost, ki pritegne uporabnika. 

Celoten videz: Pri spletni strani je pomembno, da vsi elementi tvorijo celoto in so povezani. 

Dobro je, da so spletne strani med seboj oblikovno sorodne, saj tako uporabnik ustvari 

občutek skladne grafične podobe. To lahko dosežemo z enako glavo in/ali nogo ter enakimi 

grafičnimi elementi. 

Zadržanost: Preprosto oblikovanje dovoli uporabniku, da se osredotoči na vsebino.  
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Trendi na področju izdelave spletnih strani 

Nove tehnologije spreminjajo način kodiranja in oblikovanja spletnih strani. Novi trendi 

vedno znova ustvarijo nova pričakovanja. S poznavanjem premikov na tem področju se lahko 

razvijalec odloči, katerim bo sledili in jih uporabil (Găman, 2012).  

Splet skupaj z uporabljeno tehnologijo predstavlja omejitve oziroma ovire pri razvijanju 

spletnih strani. Kljub omejitvam je razvijanje spletnih strani dejavnost, ki se spreminja in 

zahteva prilagajanje trendom in novostim. Pri oblikovanju spletnih strani ni pravila za 

garantiran uspeh, saj je grafično oblikovanje bolj umetnost kot znanost(Rocheleau, 2015). 

Vseeno se skozi čas pojavljajo vzorci, ki veljajo za moderne (Rocheleau, 2015). V okviru 

razvite spletne strani smo poskusili upoštevati naslednje trende: 

Odzivna (angl. Responsive) spletna stran opisuje stran, katere prikaz je prilagojen napravi, iz 

katere dostopamo. Ne glede na tip naprave ali velikost ekrana lahko spletno stran 

obiskujemo iz najmanjše mobilne naprave ali tabličnega računalnika, prikaz pa je prilagojen 

tudi na širših ekranih (Peterson, 2014).  

Paralaksno pomikanje (angl. Parallax scrolling) ustvari občutek globine, kjer se ozadje 

premika z drugačno hitrostjo kot ospredje. Osnova se je uporabljala 10 do 20 let nazaj v 

dvodimenzionalnih igrah (Teng, b. d.). Raziskava, ki so jo izvedli na univerzi Purdue je 

pokazala, da paralaksno pomikanje poveča raven zabave, hkrati pa pripomore k boljši 

grafični obliki spletne strani (Dede 2013). 

Dinamično pripovedništvo (angl. Dynamic Storytelling) se je razvilo iz Paralaksnega 

pomikanja. Vodoravno in navpično pomikanje omogoča zabaven način za prikazovanje zgodb 

(Rocheleau, 2015). 

Mrežna postavitev (angl. Gid based Layout) je primerna za spletne strani z veliko vsebine. 

Postavitev objav na mrežo omogoča prikaz več objav na eni strani in uporabniku da občutek 

reda v kaosu (Rocheleau, 2015; Brauckmuller, 2010). 
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Specifikacije naročnikov spletnega mesta 

Poleg osnovnih vidikov, kot so uporabnost, dostopnost in grafično oblikovanje, ki jih mora 

razvijalec upoštevati pri načrtovanju spletne strani, mora zadostiti tudi pogojem, ki mu jih 

postavi naročnik spletne strani in se prilagoditi končnim uporabnikom. 

V okviru diplomske naloge realizirana spletna stran je namenjena vsem, ki se v življenju 

srečujejo s specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Tako bo lahko vsaka oseba, ki se 

izobražuje na tem področju, se na delovnem mestu srečuje z osebami s primanjkljaji, pozna 

kakšno ali pa je sama oseba z določenimi primanjkljaji, na spletni strani našla vsebino, ki bo 

za njo primerna. Tako bo spletna stran povezovala osebe z enakimi interesi oz. načinom 

življenja. Na Slovenskem področju osebe s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike 

nimajo na voljo veliko spletnih strani, ki bi bile namenjene izključno tem ciljnim 

uporabnikom. Taka spletna stran bo povezala osebe s tega področja in jih pripravila k 

medsebojnem sodelovanju. Študentje in mentorji s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike so izrazili potrebo po spletni strani, kjer bi lahko upravljali z vsebinami, ki so 

namenjene osebam s tega področja.  

Vsebino, ki bo dostopna na spletni strani, bodo sprva pripravile študentke specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Pripravile bodo besedilo in vsebino za vsako stran ter poiskale 

primere in napisale navodila oz. opisale pričakovanja in možnosti uporabnika na posamezni 

strani spletne strani.  

Z realizirano spletno stranjo lahko uporabniki izmenjujejo izkušnje, gradiva in primere dobre 

prakse. Spletna stran omogoča pogovor o vprašanjih in dilemah, s katerim se srečujejo ter 

uporabnike obvešča o novostih, ki so aktualne na njihovem področju. Omogočila bi tudi 

prostor, kjer bi osebe ponujale ali iskale delo, pripomočke ipd. in koledar, kjer bi spremljale 

dogodke, kot so seminarji, srečanja, konference, izmenjave ipd. S spletno stranjo bi 

uporabniki sistematično zbirali in pripravljali gradiva, spodbudili »mreženje« oseb znotraj 

stroke, vzpostavili partnerstvo med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi ter drugimi 

ustanovami, iskali sodelavce, spodbujali k oblikovanju problemsko naravnanih del, objavljali 

in spremljali dogodke in vzpostavili sodelovanje s starši in osebami s posebnimi potrebami. 
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Opis ciljne publike 

Preden se razvijalec spletne strani loti dela na spletni strani, mora dobro poznati končnega 

uporabnika spletne strani oziroma predvideti ciljno publiko. Ciljni uporabniki te spletne 

strani so: 

 Študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki bodo izmenjevali in zbirali 

gradiva, pregledovali dela predhodnih študentov in predstavili gradiva drugim 

uporabnikom spletne strani. Študentje bodo prav tako lahko spremljali dogodke, 

predvsem izobraževanja. 

 Študentje iz drugih smeri, ki jih zanima ali se v času študija srečajo s specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko in lahko dostopajo do gradiv na spletni strani. 

 Osebe, ki se na delovnem mestu srečujejo z osebami s primanjkljaji bodo lahko na 

spletni strani poročali o dobri praksi in spremljali dogodke. 

 Osebe, ki se srečujejo z osebo ali osebami s primanjkljaji, bodo lahko na spletni strani 

našle gradivo, bodo obveščeni o dogodkih in bodo lahko iskale ali ponujale pomoč. 

Predvidevamo lahko, da bo spletna stran imela obisk večjega deleža oseb s posebnimi 

potrebami kot druge strani.   

Spletna stran bo ponujala splošne informacije vsem uporabnikom, ki bodo na spletno stran 

prišli namenoma ali naključno. Uporabnik bo na koncu tisti, ki želi na področju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike širiti svoja znanja, izmenjevati izkušnje, prebrati novice ali pa bo 

tisti, ki išče oziroma ponuja delo, pripomočke itd.   
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Vsebinski opis spletne strani 

Spletna stran ponuja aktualne, poučne in zanimive vsebine s področja specialne in 

rehabilitacijske pedagogike ter predstavlja virtualno skupnost, kjer si uporabniki izmenjujejo 

izkušnje, odgovarjajo na vprašanja in delijo primere dobre prakse. Glede na specifikacije 

uporabnika smo skupaj z osebami iz področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in 

likovne pedagogike zasnovali spletno stran, ki uporabnikom ponuja možnost strukturiranega 

dodajanja kategoriziranih gradiv. Uporabnikom je omogočeno iskanje gradiv glede na 

atribute in ogled prihajajočih dogodkov. 

Grafično oblikovanje 

Pri grafičnem oblikovanju je sodelovala študentka likovne pedagogike. Študentka je izrisala 

rastrsko sliko logotipa, pripravila barvno shemo s štirimi barvami, izdelala rastrsko sliko 

ozadja in skicirala okviren izgled spletne strani. Pri rastrski sliki uporabila več krogcev 

različnih barv, ki predstavlja raznolikost v ljudeh. Barve teh krogcev za oči niso moteče, saj 

niso agresivne kot npr. fluorescentne barve.  

Študentka je sodelovala tudi med samo izdelavo spletne strani in priporočala postavitev 

gradnikov, kontrastov in barv. Študentka je poskrbela za vse grafične gradnike, ki jih je bilo 

potrebno dodati spletni strani. 

Logotip vsebuje roki, ki sta med seboj povezani in ponazarjata medsebojno pomoč. Knjiga je 

simbol znanja, ki je povezana z roko preko črte v obliki nepopolnega kvadrata. Povezava 

predstavlja omrežje ali internetno tehnologijo. Logotip je modre barve, s katero je študentka 

poudarila  znanje (modrost). 

 

Slika 1: Logotip 
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Tehnični opis spletne strani 

Da spletna stran ponuja vsebino, kakršna je opisana v prejšnjem poglavju, smo spletno stran 

razčlenili in določili tehnične specifikacije spletišča. Na spletni strani smo realizirali različne 

vloge uporabnikov, dodali kategorizacijo vsebine in dodali različne funkcionalnosti kot so 

koledar, forum in iskalnik. Da bi bila spletna stran dostopnejša, smo dodali še vrsto 

prilagoditev za uporabnike s primanjkljaji na vidnem področju. 

Vloge uporabnikov 

Primarni namen spletne strani je izmenjava gradiv in informacij, ki jih prispeva širša publika 

uporabnikov. Za zagotavljanje različnih pravic in načinov uporabe, glede n atip in potrebo 

uporabnika, smo na spletni strani omogočili dodeljevanje različnih vlog uporabnikom. Tahko 

preprečimo objavo neprimernih, nekorektniih gradiv in gradiv, ki nimajo prave vrednosti in s 

tem povečamo uporabno vrednost spletne strani. Uporabniki spletne strani se delijo v tri 

kategorije.  

Prvo kategorijo sestavljajo pasivni uporabniki, ki nimajo ustvarjenega profila. Ti lahko 

dostopajo do vseh vsebin, foruma in koledarja. Onemogočeno jim je dodajanje vsebin, 

komentiranje in odzivanje na objave. 

Drugo kategorijo sestavljajo uporabniki, ki si ustvarijo profil na spletni strani. S tem imajo 

dostop do vseh vsebin, hkrati pa jim je omogočeno komentiranje in odzivanje na objave. 

Prijavljeni uporabniki imajo možnost dodajanja objav. Zaradi jasnejšega izražanja imenujmo 

uporabnike te kategorije splošni uporabniki. 

Tretjo kategorijo uporabnikov sestavljajo uporabniki, ki si ustvarijo profil na spletni strani in 

imajo funkcijo »recenzenta«. Ti uporabniki bodo izbrani oziroma določeni s strani specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov na pedagoški fakulteti in so specialisti na tem področju. Zaradi 

jasnejšega izražanja imenujmo uporabnike tretje kategorije uredniški uporabniki. Objave, ki 

jih objavijo splošni uporabniki, bodo prej objavo na spletni strani najprej pregledane s strani 

uredniških uporabnikov. Seveda uredniški uporabniki ne bodo pregledovali vsega, kar 

objavijo splošni uporabniki. Pregledali bodo le objave z gradivi in določili ustreznost. Če bo 

uredniški uporabnik presodil, da je gradivo sprejemljivo za objavo, bo objavo odobril ali 
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zavrnil. Če bo objavo odobril, se bo objavila na spletni strani, drugače se s sporočilom 

(obrazložitvijo) zavrne pošiljatelja objave. 

Vsebina 

Vsebina, ki je na spletni strani dostopna, je zelo raznolika. Na spletni strani bi se sistematično 

zbirala gradiva, kot so seminarji, diplomska dela, magistrska in doktorska dela. Zbirali se 

bodo pripomočki za delo, primeri dobre prakse in pripomočki za preverjanje in ocenjevanje 

značilnosti oseb s posebnimi potrebami.  

Gradiva bodo objavljena kot .pdf dokument, saj tako spreminjanje dokumenta ne bo možno. 

Vsako gradivo bo objavljeno skupaj z avtorjem, naslovom, datumom objave, opisom in 

ključnimi besedami. Uporabnik, ki bo dodal objavo bo imel možnost dodajanja slike k svoji 

objavi. 

Kategorizacija vsebin 

Gradiva na spletni strani so ločena po kategorijah in so na ta način sistematično urejena 

glede na področja, ki jih pokriva specialno-rehabilitacijska pedagogike. Uporabnikom je tako 

omogočeno hitro in učinkovito iskanje preko kategorij. Hkrati si vsebinski moderatorji 

spletnih vsebin lažje razdelijo delo po vsebinskih področjih, ki jih pokrivajo. Kategorizacijo 

vsebin so pripravile študentke specialne in rehabilitacijske pedagogike skupaj s strokovnimi 

delavci glede na vsebine iz tega področja. Vse objave gradiv so razdeljene v štiri kategorije. 

Posamezna objava je lahko dodeljena več kategorijam, če je to vsebinsko smiselno.. 

Iskalnik 

Iskalnik je zelo pomemben oziroma najpomembnejši pri spletnih straneh, ki vsebujejo 

obsežne zbirke podatkov. Uporabniki ob obisku spletne strani pogosto najprej iščejo iskalno 

okno (Kurg, 2006). Spet drugi po spletni strani vedno iščejo s klikanjem na povezave. Za 

zadovoljstvo prvih lahko poskrbi dober iskalnik, pri drugih pa je pomembna jasna in 

razumljiva navigacija. Če spletna stran vsebuje iskalnik, je pomembno, da ga optimiziramo 

glede na lastnosti spletne strani in specifične lastnosti uporabnikov. Koncept ključnih besed 

je uporabljen pri več iskalnih algoritmih. Uporabnik išče glede na ključne besede, od iskalnika 

pa je odvisno, v kakšnem vrstnem redu bo izpisal zadetke, ki vsebujejo to besedo (Jerz, 

2011). Glede na atribute, ki jih ima vsaka objava ali gradivo na spletu, je potrebno razmisliti o 

smiselnosti iskanja po teh atributih. Nekateri taki atributi so naslov, avtor, ključne besede, 
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povzetek, vsebina ... Pri iskalnih algoritmih je potrebno določiti uteži tistim lastnostim 

vsebine, ki so za spletno stran pomembne (leto izdaje oz. starost dokumenta, ocena 

dokumenta, gledanost dokumenta, povezave med dokumenti ipd.). 

Na spletni strani bo omogočeno iskanje po kategorijah in ključnih besedah. Uporabnik bo 

lahko vsebine iskal znotraj ene ali več kategorij. 

Koledar 

Datumi konferenc, izobraževanj, dogodkov bodo objavljeni in prikazani na koledarju. 

Dogodke bo lahko dodal le administrator spletne strani, dogodku bo poleg datuma dodal še 

opis, uro in lokacijo. Uporabnik si bo lahko ogledal dogodke, ki so za njega zanimivi.  

Forum 

Forum predstavlja mesto za izmenjavo mnenj, postavitev vprašanj in odgovarjanje nanja. Na 

spletni strani bo deloval forum, namenjen vsebinskim diskusijam področja specialne in 

rehabilitacijske pedagogike in tehnični podpori uporabnikom glede uporabe spletne strani. 

Skrbnik foruma bo oseba s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki bo dodajal 

vprašanja, jih zapiral ter brisal ali opozarjal na neprimerne komentarje. 

Prilagajanje spletne strani 

Za osebe s primanjkljaji je na spletni strani omogočeno prilagajanje velikosti pisave oz. 

povečevanja in zmanjševanja celotne spletne strani. Spletna stran ponuja prilagoditve za 

osebe s primanjkljaji na vidnem področju. To so spreminjanje barve ozadja, spreminjanje 

pisave ali spreminjanje celotne barvne sheme.   
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Izdelava spletne strani 

Poglavje vsebuje opis izdelave spletne strani glede na specifikacije kolegov iz področja 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, želene lastnosti, omejitve in ciljne uporabnike. Pri 

izdelavi spletne strani smo upoštevali načela uporabnosti, dostopnosti, sodobnih trendov in 

specifikacij oseb s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Strežnik in konfiguracija strežnika 

Strežniški prostor je bil zagotovljen s strani podjetja Arnes na strežniku Ablak. Na strežnik 

smo najprej namestili operacijski sistem Ubuntu (Linux), verzija  14.04. Za opravljanje ter 

administracijo z bazami podatkov smo na strežnik namestili MySQL,  PhP in PhpMyAdmin. 

Izbira orodja 

Za izdelavo spletne strani smo izbrali orodje WordPress, ki je prostodostopno orodje za 

upravljanje vsebin (angl. content mamagenment system) in omogoča sodelovalno urejanje in 

vzdrževanje spletnih vsebin (Oxford dictionaries, b. d.) brez poglobljenih znanj (»Getting 

Started with WordPress v.1.0«, 2012). Orodje WordPress deluje od leta 2003. V svetovnem 

merilu je kar 24 % vseh spletnih strani, ki uporabljajo WordPress (Usage Statistics and 

market share of Wordpress for websites, 2015). WordPress ponuja širok nabor grafičnih 

predlog in vtičnikov, med katerimi lahko izbiramo. Zaradi številčnosti uporabnikov orodja 

WordPress, so forumi za podporo razvijalcem pri reševanju problemov in realiziranju 

funkcionalnosti razširjeni, problemi so aktualni in se rešujejo sproti. 

Orodje WordPress smo izbrali zaradi enostavnosti manipuliranja s spletno, njegove proste 

dostopnosti ter intuitivne uporabe. Orodje WordPress ponuja veliko neodvisnost oseb s 

specialne in rehabilitacijske pedagogike pri sprotnem upravljanju in posodabljanju spletne 

strani in bodo dokaj neodvisni od tehnične podpore strokovnjaka za spletne strani. Orodje 

WordPress je v svoji osnovi zelo razširljiv preko vtičnikov in omogoča sprotno dodajane 

elementov spletne strani, ko nastopi potreba po razširjanju in novih funkcionalnostih. 
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Razširitve, ki jih pričakujemo z večanjem števila uporabnikov in/ali večanjem števila gradiv: 

 Gradivom glede na število ogledov oz. prenosov ter glede na ocene uporabnikov 

dodati oceno priljubljenosti in jih po priljubljenosti razvrščati. 

 Dodajanje novih podkategorij za večjo preglednost in sistematično urejenost gradiv. 

 Dodajanje dogodkov s strani uporabnikov. V tem primeru je potrebno dodati 

skrbnika, ki skrbi za aktualnost in vsebinsko korektnost ter izbor dogodkov. 

Izbira predloge 

Orodje WordPress ima na voljo ogromno število predlog, med katerimi lahko izbiramo. Pri 

izbiri predloge je potrebno biti pozoren na funkcionalnosti, ki jih ponuja ter grafično obliko 

predloge. 

Pri izbiri predloge smo se s študentko likovne pedagogike in študenti specialne in 

rehabilitacijske pedagogike omejili na nabor neplačljivih predlog, ki so odzivne in paralaks 

predloge ter hkrati zadoščajo obliki in funkcionalnostim. V zadnjem koraku izbora smo 

izbirali med predlogami Zerif Lite, Freak in Dellow. Za končno predlogo smo izbrali Zerif Lite, 

dostopno na spletni strani https://wordpress.org/themes/zerif-lite/, na osnovi gradnikov, ki 

jih omogoča in njene dinamičnosti. Izbrana predloga vsebuje naslednje funkcionalnosti, ki so 

za nas koristne: 

 Retina-Ready: Prikaz slik na vseh napravah je izostren ne glede na resolucijo naprave 

in širino zaslona. Ta rešitev se je pojavila predvsem zaradi odzivnih predlog, tako 

spletne strani, ki so Retina-Ready skupaj z napravami omogočajo, da je vidnih več pik 

na kvadratni palec (Gaines, 2013). Uporabniki spletne strani bodo lahko do spletne 

strani dostopali preko tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov ali računalnikov. 

 SEO (search engine optimization) Friendly: Razvrstitev prikazanih spletnih strani po 

iskanju so razvrščene glede na ključne besede, gostoto izbranih besed in osebno 

zgodovino iskalca (Silkalns, 2015). Kljub temu, da ima spletna stran lahko zelo iskano 

vsebino, se brez SEO ne bo uvrstila med najvišje uvrščene najdene strani pri iskalniku 

Google ali katerem drugem (Shetty, 2015). 

 Parallax: Spletni strani doda občutek globine. S tem je stran grafično privlačna in 

moderna. 
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Delo z vtičniki 

Z orodjem WordPress je mogoče izdelati veliko različnih spletnih strani z različnimi 

funkcionalnostmi. Jedro orodja WordPress je zasnovano tako, da vsebuje čim manj kode, je 

»čisto« oz. »lahko«(»Plugins«, b. d.).  Razširjanje in dodajanje funkcionalnosti nam 

omogočajo vtičniki (angl. plugins), s katerimi lahko spreminjamo in prilagajamo spletno 

stran, njen namen in uporabo. Danes (2015) je na voljo več kot 39 500 različnih vtičnikov, ki 

omogočajo prilagajanje spletne strani. Zbirko vtičnikov lahko najdemo na več spletnih 

straneh. Najbolj popularna zbirka je dostopna na uradni spletni strani orodja WordPress, 

https://wordpress.org/plugins/.   

Pri razvoju spletne strani, ki je nastala v okviru diplomske naloge, smo uporabili sledeče 

vtičnike:  

 Vtičnik Akismet (https://wordpress.org/plugins/akismet/) obdeluje in analizira vso 

elektronsko pošto in varuje pred neželeno elektronsko pošto. Vtičnik Akismet je 

privzeto nameščen po namestitvi orodja WordPress, saj osnovna spletna stran orodja 

WordPress omogoča pošiljanje elektronske pošte uredniku oz. razvijalcu spletne 

strani. 

 Vtičnik Theme My Login (https://wordpress.org/plugins/theme-my-login/) omogoča 

dodajanje strani za prijavo (angl. login) in registracijo (angl. sign up) uporabnika. 

Vtičnik ponuja tudi funkcionalnost pridobivanja pozabljenega gesla preko poslane 

elektronske pošte. 

 Vtičnik Front-End Publishing (https://wordpress.org/plugins/front-end-publishing/) 

omogoča dodajanje objave s strani uporabnika. Uporabnik preko obrazca lahko doda 

datoteko, kateri pripiše naslov, opis, ključne besede ter vsebino umesti v kategorijo. 

Vtičnik omogoča uredniškim uporabnikom direktno objavo brez pregleda vsebin, 

medtem ko se objave splošnih uporabnikov ne objavijo, temveč jih vtičnik shrani in 

doda v vrsto za pregled.  Za končne uporabnike spletne strani smo opravili nekaj 

manjših prilagoditev (prevod obrazcev v slovenščino in dodajanje opisov oz. navodil, 

določiti pravice vrstam uporabnikov glede dostopa do obrazcev).  

 Vtičnik The Events Calendar (https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/) 

omogoča ustvarjanje in urejanje dogodkov v koledarju, iskanje dogodkov, dodajanje 

lokacije dogodka v Google maps uvrščanje dogodka v kategorijo, dodajanje ključnih 
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besed ipd. Vtičnik ponuja prikaz vseh dogodkov, ki so objavljeni na spletni strani na tri 

načine: prikaz seznama dogodkov in prikaz dogodkov v mesečnem koledarju ali prikaz 

dogodkov izbran dan. 

 Vtičnik Search & Filter (https://wordpress.org/plugins/search-filter/) omogoča 

spreminjanje in optimiziranje iskalnika tako, da uporabnik prilagaja iskanje glede na 

izbrane atribute gradiva. Uporabniku je ob iskanju omogočena izbira kategorije ali več 

kategorij, po katerih išče. 

 Vtičnik WP Symposium (https://wordpress.org/plugins/wp-symposium/) omogoča 

dodajanje funkcionalnosti foruma na spletni strani. Vsakemu uporabniku je 

omogočeno komentiranje, dodajanje vprašanj in vrednotenje vprašanj in odgovorov s 

klikom na ikono palec gor (angl. thumbs up) ali palec dol (angl. thumbs down). Teme 

ali vprašanja, o katerih se diskutira se lahko dodajo, zbrišejo ali zaprejo s strani 

administratorja. Če se tema ali vprašanje zapre, je dodajanje komentarjev 

onemogočeno, ampak pretekle akcije uporabnikov so še vedno vidne. 

 Vtičnik Zoom (https://wordpress.org/plugins/zoom-widget/) omogoča povečanje ali 

zmanjšanje velikosti vseh gradnikov spletne strani. Vtičnik daje možnost dodajanja 

treh grafičnih ikon za uravnavanje velikosti na specifični strani. 

 Vtičnik WP Accessibility (https://wordpress.org/plugins/wp-accessibility/) omogoča 

več načinov prilagajanja spletne strani osebam s primanjkljaji na vidnem področju. S 

tem vtičnikom lahko uporabnik povečuje in zmanjšuje velikost pisave, spletno stran 

spremeni v črno-belo ali poveča kontrast. Povezave na spletni strani so podčrtane in 

ob kliku nanje se za trenutek obrobijo, s čimer so bolje vidne osebam s 

primanjkljajem na vidnem področju. 

Domena 

Domeno lahko enačimo z »imenom« spletne strani. Če želimo uporabnike privabiti na 

spletno stran in si zagotoviti, da se bodo tudi vrnili, mora spletna stran imeti prepoznavno 

domeno, ki bo enostavna, hitro zapomnljiva in pomenska. Primer take domene je 

www.najdi.si, saj to lahko povežemo z iskanjem.  

Za spletno stran so si študentke izbrale ime srpmreza iz kratice SRP, ki pomeni specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko ter besede mreža, ki predstavlja povezovanje med uporabniki.  
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Ker se projekt izvaja pod okriljem Pedagoške fakultete, smo si za končnico domene izbrali 

srpmreza.pef.uni-lj.si. Ta domena je brezplačna, saj deluje na poddomeni Pedagoške 

fakultete pef.uni-lj.si. 

Tehnične težave 

 Zaradi težav s kompatibilnostjo konfiguracije strežnika na Arnesu z orodjem 

WordPress, smo spletno stran začasno premaknili na strežnik, ki ga ponuja Byet 

Internet Services.  

 Težave so se pojavljale pri usklajevanju vseh, ki smo pri projektu sodelovali. Projekt 

povezuje več oseb z različnih strok, zato smo veliko časa posvetili usklajevanju 

terminologije ter osveščanju med posameznimi strokami. 

 Glede dodajanja funkcionalnosti za uredniške uporabnike sem naletel na problem pri 

dodeljevanju vlog. S pomočjo vtičnika sem dodelil uredniškim uporabnikom pravico 

pregleda objav uporabnikov, vendar s tem izgubijo možnost dodajanja vsebin.  
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Zaključek 

Način komunikacije se je skozi zgodovino razvijal in težko bi bilo napovedati, v katero smer 

bo razvoj potekal. Glede na rast števila uporabnikov spleta lahko skoraj z gotovostjo trdimo, 

da se bo število uporabnikov na spletu povečevalo. Tako bo splet dobival vse večjo vlogo, 

podobno pa lahko ugotovimo tudi za spletne strani.  

Zaradi nabora spletnih strani, do katerih lahko dostopamo, predstavlja splet neomejen 

prostor z neskončno možnostmi. Vse več je spletnih strani, namenjenih osebam z istim 

interesom, ki dajejo možnost sodelovanja in povezovanja. Še več, osebe se tako lahko več 

naučijo, sledijo novostim, povzemajo primere dobrih praks in reflektirajo vsebino.  

Projekt izdelave spletne strani ni bil enostaven, saj je združeval ljudi z več področij in je na 

vsakem področju predstavljal različne izzive. Toda vsaka ovira na poti je premostljiva, če 

skupino oseb vodi isti cilj, osebe med seboj sodelujejo in si pomagajo. Naš skupen cilj je bil 

pripraviti uporabno spletno stran z zanimivimi in poučnimi vsebinami. Spletna stran, ki smo 

jo izdelali ponuja uporabniku vse akcije, katere smo za to stran načrtovali. 

Kljub temu, da WordPress olajša delo na spletni strani, saj ima realiziranih že kar nekaj 

funkcionalnosti, po drugi strani prav te predstavljajo omejitve. Orodje WordPress je 

najprimernejše za postavljanje preprostih spletnih strani, kot so spletni dnevnik, galerije slik 

ali predstavitvena spletna stran podjetja. Seveda WordPress omogoča izdelavo zahtevnejših 

spletnih strani, vendar bo razvijalec take spletne strani potreboval veliko časa za iskanje in 

prilagajanje vtičnikov in tudi spreminjanje kode. Razvijalec mora hkratno upoštevati načela 

uporabnosti in dostopnosti, upoštevati predloge grafičnega oblikovalca in zadostiti potrebam 

naročnika oz. predvideti potrebe ciljne publike. V diplomskem delu sem opisal postopek 

izdelave take spletne strani in težave, ki so se pri tem pojavile. Z izdelano spletno stranjo 

lahko pričakujemo zadovoljne uporabnike, ki bodo dnevno obiskovali spletno stran in z 

zanimanjem brali vsebino in bodo tudi sami dodajali prispevke.   

Z namenom izdelati dobro spletno stran bo nadaljnjo delo potekalo preko opazovanja števila 

uporabnikov, gradiv in opazovanja akcij uporabnikov. Glede na rezultate bo spletno stran 

moč prilagoditi, izboljšati in po potrebi razširiti.  
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