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POVZETEK 
 

Svetovni splet omogoča dostop do številnih informacij, pri čemer se mora uporabnik prebijati 

čez številne spletne strani, da bi našel tisto, kar je iskal. Iz tega vidika so spletni portali 

uporabniku v veliko pomoč, saj mu omogočajo dostop do številnih informacij iz enega mesta 

in mu tako predstavljajo vstopno točko do določenih vsebin. 

 

Postopek izdelave spletnega portala pa je lahko zapleten in dolgotrajen proces, za kar je 

potrebnih veliko izkušenj in tehničnega znanja. Namen diplomskega dela je učiteljem Tehnike 

in tehnologije predstaviti, kako lahko z uporabo WordPress CMS sistema samostojno izdelajo 

spletni portal v sorazmerno kratkem času, brez tehničnega znanja in tako učencem omogočijo 

nekaj več kot običajno. 

 

V prvem delu so predstavljeni spletni portali in orodja, s katerimi jih je moč izdelati. 

Predstavljeni so nekateri najbolj priljubljeni brezplačni, odprtokodni sistemi, in sicer 

WordPress, Joomla, Drupal in Moodle, med katerimi je ob vrednotenju in primerjavi, 

WordPress CMS sistem izbran kot najbolj primeren za hitro, enostavno in učinkovito izdelavo 

spletnega portala. Diplomsko delo se nato osredotoči na samo izdelavo spletnega portala s 

podrobno predstavljenimi postopki, ob katerih je dodobra predstavljen WordPress CMS 

sistem, njegove možnosti uporabe, funkcionalnosti, določevanje vizualne podobe z uporabo 

grafične predloge in razširitev funkcionalnosti z uporabo vtičnikov. 

 

V sklopu diplomskega dela je izdelan tudi vzorčni spletni portal okoljskih vsebin predmeta 

Tehnika in tehnologija, ki je javno dostopen na spletnem naslovu http/:tit.si za namene 

praktičnega prikaza možnosti uporabe in funkcionalnosti. Izvedeno je bilo tudi testiranje 

izdelanega spletnega portala in evalvacija s predstavljenimi rezultati anketnega vprašalnika 

med učitelji Tehnike in tehnologije. S tem je prikazana uspešnost izdelave in izvedbe ter 

smiselnost uporabe vseh predstavljenih možnosti uporabe ter funkcionalnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Spletni portali, CMS sistemi, odprtokodni sistemi, WordPress CMS sistem, grafična predloga, 

vizualna podoba, vtičniki, izdelava, tehnika in tehnologija. 
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Designing of an interactive web portal: a case of 

environmental content at Design and technology 

 
SUMMARY  
 

The internet allows access to a large amount of information, but to find what he is searching 

for, the user has to navigate through numerous websites. From this perspective, web portals 

can be of great help to the user, as they allow him the access to a wealth of information from 

one place and thus present an entry point for finding certain content. 

 

However, the process of designing a web portal can be a complicated and lengthy one, 

demanding a lot of experience and technical knowledge. The goal of this diploma thesis is to 

show the teachers of Design and technology how to design a web portal by themselves with 

the help of a WordPress CMS system. It takes a relatively short period time, demands no 

technical knowledge and enables the teachers to offer their students a little more than usual. 

 

The first part introduces the web portals and tools for designing them. Some of the most 

popular free of charge and open source systems are presented, namely WordPress, Joomla, 

Drupal and Moodle. Out of these, WordPress CMS system is chosen, on the basis of 

evaluation and comparison, as the most suitable for quick, simple and efficient web portal 

design. The diploma thesis subsequently focuses on the designing of a web portal, with a 

detailed presentation of procedures. At the same time, WordPress system is thoroughly 

presented, including the possibilities of application, functionality, selecting visual image by 

using a graphic design template and extending functionality by using plugins. 

 

As a part of the thesis, a model web portal for the environmental content at Design and 

technology was created. For the purpose of practical presentation of application possibilities 

and functionality, it is publicly available on the following website: http://tit.si. Testing of this 

web portal and evaluation were made, too; we also present the results of a survey conducted 

among the Design and technology teachers. These prove the success of the design and 

implementation and indicate reasons for utilisation of all application possibilities and 

functionality presented. 
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1 UVOD 
 

V današnji, informacijski dobi si življenja brez svetovnega spleta pravzaprav ne znamo 

več predstavljati. Svetovni splet je zaradi vse večje razširjenosti in dostopnosti postal 

eden izmed glavnih virov za pridobivanje različnih informacij. V zadnjih letih smo tako 

priča velikemu razmahu digitalne in komunikacijske tehnologije, s katero si lajšamo 

življenja. Z uporabo računalnikov, tabličnih računalnikov in pametnih telefonov lahko 

uporabnik do informacij na spletu dostopa skorajda kjer koli in kadar koli. V zadnjih 

letih so se tako močno razvili tudi t.i. spletni portali, ki uporabniku omogočajo 

nekakšno vstopno točko in bistveno lažji dostop do informacij iz posameznega 

področja. Učitelju predmeta Tehnike in tehnologije pa lahko spletni portal služi kot 

močno orodje tako pri posredovanju informacij vezanih na predmet, za namene 

razširitve učenčevega znanja, ki ga je pridobil pri pouku, kot tudi pri spodbujanju 

ostalih aktivnosti v povezavi s tem predmetom. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Prednost in hkrati problem svetovnega spleta je prav gotovo ta, da ponuja ogromno 

količino informacij. Uporabnik se mora tako pri iskanju določenih informacij prebijati 

čez številne spletne strani, da bi našel tisto, kar je iskal. Med vsemi informacijami, do 

katerih uporabnik dostopa, se lahko nahaja veliko kvalitetnih, preverjenih in zanesljivih, 

žal pa se na drugi strani lahko nahaja tudi veliko nekvalitetnih, nepreverjenih in 

nezanesljivih informacij, ki so lahko tudi neresnične ali zavajajoče, kar je posledica 

tega, da lahko vsebine na spletu objavlja kdor koli. Naloga vsakega uporabnika 

svetovnega spleta je, da se do posredovanih informacij kritično opredeli in oceni 

njihovo kvaliteto. 

 

Da se učenci pri predmetu Tehnika in tehnologija ne bi soočali s temi problemi, jim 

lahko učitelj omogoča dostop do skrbno izbranih, kvalitetnih, preverjenih in zanesljivih 

informacij, povezanih s tem predmetom, na enem mesta v obliki spletnega portala. 

Vsebine, preko katerih učitelj posreduje te informacije, pa lahko z uporabo grafičnih 

elementov, kot so slike, animacije, videi ipd., popestri in jih tako za učenca naredi še 
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bolj privlačne ter zanimive. Na ta način lahko učitelj tudi doseže, da učenci preko 

spletnega portala razširjajo svoje znanje, ki so ga pridobili pri samem pouku. 

 

Poleg vsebin informativne narave, lahko spletni portal služi tudi za utrjevanje znanja, 

npr. v obliki kvizov. S tem učitelj učence spodbuja k ustvarjalnosti in kvalitetnemu 

preživljanju prostega časa z raznimi nalogami, kreativnimi idejami in izzivi. Učencem 

lahko omogoči tudi, da predstavijo samega sebe drugim učencem ali javnosti preko 

osebnega portfelja, kjer objavijo slike svojih izdelkov, ki so jih naredili v šoli ali doma. 

Še več, učitelj lahko preko spletnega portala omogoči tudi dobro interakcijo tako med 

učiteljem in učenci kakor tudi med samimi učenci, in sicer z uporabo zasebnih sporočil, 

javnih vprašanj in odgovorov ter spletne klepetalnice. Navsezadnje pa lahko učitelj 

preko spletnega portala učence obvešča o dogodkih in raznih novicah ter tako poskrbi, 

da so pravočasno informirani o pomembnih zadevah, vezanih na sam predmet. Uporaba 

spletnega portala tako ponuja ogromno možnosti in učitelju Tehnike in tehnologije 

resnično lahko služi kot močno orodje - tako ob šolskih kot tudi izven šolskih 

dejavnostih učencev. 

 

Izdelava spletnega portala lahko od učitelja zahteva ogromno predhodnega tehničnega 

znanja, izkušenj in časa. Lahko pa učitelj predmeta Tehnike in tehnologije izdela spletni 

portal z že izdelanimi programskimi rešitvami v obliki sistemov za upravljanjem z 

vsebinami oz. s t.i. CMS sistemi. Na trgu se pojavlja ogromno število takšnih sistemov, 

tako brezplačnih kot tudi plačljivih, ki so si med seboj podobni, a hkrati precej različni. 

V diplomskem delu bodo predstavljeni nekateri najbolj priljubljeni brezplačni CMS 

sistemi, ki bodo med seboj kriterijsko primerjani, iz vidika učitelja Tehnike in 

tehnologije, ki si želi izdelati svoj spletni portal v čim krajšem času in brez predhodnega 

tehničnega znanja, pa bo izluščen najbolj primeren CMS sistem. 

 

V sklopu diplomskega dela bo izdelan tudi vzorčni spletni portal na primeru okoljskih 

vsebin predmeta Tehnika in tehnologija, ki bo javno dostopen in kjer bodo na 

praktičnem primeru prikazane možnosti uporabe. Diplomsko delo bo učitelju Tehnike in 

tehnologije služilo tudi pri izdelavi katerega drugega spletnega portala, ki ni vezan na 

sam predmet ali izobraževanje. 
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1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

Namen diplomskega dela je v prvi vrsti  učiteljem predmeta Tehnika in tehnologija 

predstaviti, kako lahko z uporabo kriterijsko izbranega sistema za urejanje vsebin 

izdelajo svoj spletni portal v sorazmerno kratkem času, brez predhodnega tehničnega 

znanja. Hkrati pa z vzorčnim portalom na primeru okoljskih vsebin predmeta Tehnika in 

tehnologija, ki bo izdelan in javno dostopen, predstavimo možnosti funkcionalnosti in 

uporabe ter tako spodbudimo oziroma opogumimo učitelje tega predmeta, da si tudi 

sami izdelajo takšen ali podoben spletni portal in učencem omogočijo nekaj več kot 

običajno. 

 

Cilji ( C 1–6) diplomskega dela so: 

• C1: predstaviti spletne portale, 

• C2: predstaviti najbolj priljubljene brezplačne CMS sisteme, jih ovrednotiti in 

izbrati najprimernejšega iz vidika uporabnika, ki nima izkušenj z izdelavo 

spletnega portala ter tehničnega znanja, 

• C3: priprava vzorčnih okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija, 

• C4: predstaviti izbrani CMS sistem in opisati postopke za izdelavo spletnega 

portala, 

• C5: predstaviti možnosti razširitve spletnega portala in opisati postopke za 

izdelavo le-teh, 

• C6: izdelati in testirati/vrednotiti spletni portal na primeru okoljskih vsebin 

predmeta Tehnika in tehnologija in ob tem preučevati izbrani CMS sistem ter 

možnosti funkcionalnosti in uporabe. 

 

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 
 

Izvedba diplomskega dela bo potekala po naslednjih korakih: 

• pridobivanje ustrezne literature (knjižni in spletni viri o spletnih portalih,  

sistemih za upravljanje z vsebinami), 

• študij izbrane literature in virov, 

• deskriptivna metoda, 

• primerjalna metoda in odločitev za izbiro, 
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• metoda analize, 

• zasnova, načrt, izdelava in vrednotenje vzorčnega spletnega portala na primeru 

okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija, 

• metoda anketnega vprašalnika med učitelji predmeta Tehnika in tehnologija. 

 

Anketni vprašalnik bo izveden med učitelji Tehnike in tehnologije. Instrument bo 

nestandardiziran vprašalnik. Zbiranje podatkov bo izvedeno s spletno storitvijo Google 

Obrazci, obdelava podatkov pa s spletno storitvijo Google Obrazci in Google 

Dokumenti. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

V sklopu diplomskega dela bo izdelan spletni portal na primeru okoljskih vsebin 

predmeta Tehnika in tehnologija, zato so v prvem delu tega poglavja predstavljeni 

spletni portali, njihove vrste in lastnosti ter orodja za izdelavo le-teh. V drugem delu pa 

so najprej predstavljeni CMS sistemi, njihove vrste in funkcionalnosti, nato pa še 

nekateri najbolj priljubljeni brezplačni CMS sistemi, ki so med seboj kriterijsko 

primerjani in med katerimi je izluščen najbolj primeren brezplačen CMS sistem 

predvsem iz vidika učitelja Tehnike in tehnologije, ki si želi izdelati svoj spletni portal v 

čim krajšem času brez predhodnega tehničnega znanja. 

 

V tretjem, najobsežnejšem poglavju so predstavljeni vsi postopki za izdelavo spletnega 

portala z uporabo WordPress CMS sistema, ki zajemajo sledeče: izdelava zasnove in 

načrta spletnega portala, namestitev in nastavitev WordPress CMS sistema, dodajanje in 

strukturiranje vsebine spletnega portala, urejanje vizualne podobe in razširitev 

funkcionalnosti spletnega portala. Poglavje zaključimo s predstavljenimi možnostmi za 

upravljanje nad spletnim portalom in testiranjem izdelanega spletnega portala. 

 

V četrtem poglavju je izdelan spletni portal ovrednoten z uporabo tehnike anketnega 

vprašalnika. 

 

V diskusiji sledi kritična razprava doseganja zastavljenih ciljev ter v zaključku kritično 

ovrednotenje smiselnosti diplomskega dela. 
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2 SPLETNI PORTALI IN SISTEMI ZA UREJANJE 

VSEBIN 
 

Ena izmed glavnih značilnosti svetovnega spleta je prav gotovo ta, da uporabniku 

omogoča hiter in učinkovit dostop do iskanih informacij, se pravi, da v poplavi 

vsakovrstnih informacij in spletnih strani na spletu hitro najde tisto, kar ga zanima. 

Splet je namreč preplavljen z raznimi podatki, pri čemer je včasih težko priti do tistih, ki 

nas zares zanimajo. Svetovni splet je lahko mogočno informacijsko orodje, po drugi 

strani pa se povprečen uporabnik v množici spletnih strani vse težje znajde [1]. Ravno 

zaradi tega so se skozi čas razvili in oblikovali t.i. spletni portali, katerih namen je bilo 

uporabniku poenostaviti dostopanje do iskanih informacij. 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA SPLETNI PORTAL 

 

Spletni portal v svoji osnovni definiciji pomeni vstopno točko, skozi katero uporabniki 

spleta vstopajo oziroma dostopajo do informacij [1]. Poleg te osnovne definicije, ima 

pojem spletni portal še širši pomen. Spletni portali so namreč več kot le vstopne točke, 

saj uporabniku olajšajo iskanje podatkov znotraj portala, nudijo prilagodljivo 

prikazovanje podatkov (t.i. personalizacija), omogočajo integriranje podatkov iz drugih 

spletnih strani, omogočajo vstop na portal z enkratno prijavo, ipd. [1]. Na začetku so 

bili spletni portali predvsem v obliki spletnih imenikov in kasneje iskalnikov, preko 

katerih je uporabnik bistveno lažje dostopal do raznih spletnih strani in z njimi 

povezanih informacij. Spletni iskalniki so iz vidika uporabnika predstavljali le prehodno 

stopnjo pri iskanju informacij, zato so ponudniki, v želji, da bi uporabnike dlje časa 

zadržali na svojih spletiščih, iskalnikom dodali razne storitve (elektronska pošta, novice, 

forumi, klepetalnice, koledar, itd. ) [2]. Kmalu so uporabnikom portali omogočali tudi 

prilagajanje pogleda (personalizacija) ter nadzor nad profilom. Poleg rabe spletnih 

portalov za internetne uporabnike, se portale uporablja tudi v poslovne namene, da se 

olajša povezovanje znotraj podjetja, med zaposlenimi, poslovnimi partnerji, strankami, 

itd. Skozi čas so torej spletni portali postali mnogo bolj kompleksni, kot so bili v svojih 

začetkih. Ne glede na to, pa spletni portali tudi danes v svoji osnovi ostajajo enotna 

vstopna točka do novih podatkov in informacij [3]. Spletni portali so zasnovani tako, da 
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uporabniku na enoten način prikazujejo informacije iz več virov. Portali so nastali v 

sredini 90-ih let, za njihov razvoj in obstoj pa je ključnega pomena svetovni splet, saj 

predstavlja najbolj primeren medij za prenašanje raznih informacij med portalom in 

končnim uporabnikom. Skozi čas so se ustvarjalci spletnih portalov vse bolj 

osredotočali na uporabniško izkušnjo, zato so danes portali narejeni predvsem z ozirom 

na to, kaj zanima uporabnike, kakšne so njihove želje, potrebe in zanimanja. To seveda 

pomeni, da morajo biti portali čim bolj prilagodljivi [3]. 

 

Spletni portali so torej namenjeni temu, da uporabnikom spleta ponujajo veliko količino 

informacij o neki tematiki ali pa informacije o številnih tematikah. Poleg tega lahko 

spletni portali nudijo tudi nekatere spletne storitve, npr. filtriranje informacij, 

brezplačno elektronsko pošto, prostor na spletu, ipd. [1]. Portali so se razvili zato, da bi 

olajšali posredovanje informacij, uredili kaos podatkov, ki je nastajal zaradi vse večjega 

števila spletnih strani, spodbudili ponovno uporabo informacij, povečali možnost 

dostopanja do različnih podatkov, poenostavili komunikacije in odstranili ovire za 

dostop do novih podatkov [4]. Danes so spletni portali zelo priljubljeni, njihovo število 

pa hitro narašča. Na spletu so z njimi pokrita domala vsa področja in panoge [2]. 

  

2.2 LASTNOSTI SPLETNIH PORTALOV 

 

Spletni portali niso enaki spletnim stranem, od slednjih pa se razlikujejo po nekaterih 

specifičnih lastnostih [3]. Neka spletna stran postane spletni portal, če izpolnjuje sledeče 

lastnosti (povzeto po [2]): 

 

• Enotna prijava 

Ta lastnost spletnega portala uporabniku omogoča, da z enkratno prijavo 

dostopa do vseh vsebin, storitev in aplikacij nekega portala. Običajno se 

uporabnik prijavi na vstopni strani portala. Prijavne podatke uporabniku ni 

potrebno vnašati vsakič, ko obišče portal, temveč le ob prvem obisku. 

• Klasifikacijska shema oziroma taksonomija 

Gre za urejanje in kategoriziranje informacij s pomočjo metapodatkov. Namen 

tega je zagotoviti lažjo dostopnost in hitrejše iskanje podatkov. Postopek 

klasifikacije se navadno izvaja samodejno, z uporabo raznih filtrov. 
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• Predstavitev 

Gre za to, kako se spletne vsebine prikazujejo uporabnikom, ki do njih dostopajo 

preko drugih naprav z manjšimi zasloni, kot so na primer tablični računalniki ali 

pametni mobilni telefoni. 

• Personalizacija 

Personalizacija pomeni zmožnost spletnih portalov, da prilagajajo vsebine 

portala glede na uporabnikova zanimanja in interes. Podatke, na podlagi katerih 

lahko portali personalizirajo svoje vsebine, uporabnik običajno posreduje, ko se 

registrira na portal. Na ta način portali uporabnike dlje časa zadržijo na strani in 

jih pripravijo do tega, da se na portal še vračajo. 

• Upravljanje vsebine 

Ta lastnost uporabnikom omogoča, da, z ozirom na pravice, ki jih imajo, urejajo, 

objavljajo in odstranjujejo spletne vsebine, npr. slike, komentarje, prispevke, 

razne druge dokumente, ki se shranjujejo v podatkovnih bazah ali na strežnikih. 

• Iskanje 

Gre za orodje, s katerim uporabniki hitro in na enostaven način lahko brskajo 

med informacijami na portalu. S pomočjo iskalnikov se tako uporabniki 

sprehajajo med podatki na portalu, iskalniki pa uporabnikom posredujejo iskane 

informacije. Danes si učinkovitega in uporabniku prijaznega spletnega portala 

brez iskalnika težko predstavljamo. 

• Sodelovanje in komunikacija 

Gre za sodelovanje raznih uporabnikov spletnega portala in za njihovo 

medsebojno komuniciranje. Uporabniki nekega portala se lahko povezujejo, da 

bi na ta način dosegli nek zastavljen (višji) cilj. Takšno sodelovanje poteka v 

realnem času. 

• Integracijski mehanizmi 

Namenjeni so povezovanju in integraciji med spletnimi rešitvami, ki so lahko 

poganjane na raznih operacijskih sistemih ali pa so zapisane v raznih 

programskih jezikih. S pomočjo tovrstnih mehanizmov, lahko spletne portale 

zasnujemo tako, da naknadno ni potrebno menjati njihove obstoječe zasnove. 

• Univerzalen dostop do informacijskih virov 

Gre za enovito dostopanje do spletnih virov, ki so lahko podatkovne baze, 

datotečni sistemi, sistemi za upravljanje z raznimi dokumenti, ipd. 
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• Varnost 

Varnost je pomembna predvsem iz vidika obdelave kočljivih in pomembnih 

informacij. Spletni portali dosegajo varnost s personalizacijo in enotno prijavo. 

Uporabnik, ki se prijavi, tako lahko dostopa le do tistih vsebin, ki so mu bile 

glede na določeno vlogo, dovoljene. Portali za doseganje varnosti uporabljajo 

razne varnostne mehanizme, med drugim certifikate, digitalne podpise, 

enkripcije dokumentov, dodeljevanje vlog, itd. 

 

Zaključimo lahko, da se spletni portali glede na spletne strani razlikujejo po svoji 

odzivnosti, prilagodljivosti, postopku registracije, interaktivnosti, personalizaciji in 

orientiranosti. Spletni portali so tako orientirani primarno na uporabnika, medtem ko se 

spletne strani orientirajo najprej na temo, storitev ali institucijo [4]. 

 

2.3 VRSTE SPLETNIH PORTALOV 

 

Obstaja več različnih razvrstitev spletnih portalov. V splošnem jih je mogoče deliti 

glede na poslovno področje ali doseg in glede na vsebino [2]. Pri kakršni koli razvrstitvi 

spletnih portalov je potrebno upoštevati, da je nemogoče povsem natančno klasificirati 

oziroma opredeliti raznovrstnost portalov, saj bi to pomenilo, da bi bilo potrebno 

definirati na stotine različnih vrst spletnih portalov. Po drugi strani je mnoge portale 

mogoče uvrstiti v več različnih kategorij. Zgodnja klasifikacija portalov je portale 

razdelila na horizontalne in vertikalne. Pri tem so bili horizontalni tisti, ki so bili 

usmerjeni v pokrivanje široke baze uporabnikov, vertikalni portali pa tisti, ki so bili 

usmerjeni na poseben tip oziroma skupino uporabnikov. 

 

Najbolj splošna razdelitev glede na vsebino in uporabnost bi bila delitev na spletne 

imenike, poslovne portale in splošne spletne portale [5]. Spletni imeniki so zasnovani 

tako, da uporabniku omogočajo iskanje informacij v spletu in so v tem smislu vstopne 

točke za iskanje podatkov v pravem smislu. Poslovni portali na enem mestu združujejo 

podatke znotraj intraneta, pogosto pa obsegajo tudi določene izbrane povezave, ki 

vodijo na podatke iz zunanjih strani na spletu. Kot taki so vstopna točka do informacij 

za zaposlene v nekem podjetju ali organizaciji. Splošni spletni portali pa so postavljeni 

zato, da bi privabili čim večje število spletnih uporabnikov, temu pa je seveda 
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prilagojen tudi nabor vsebin. Glede na to, kakšne vsebine ponujajo, jih je mogoče 

razdeliti na horizontalne in vertikalne, o čemer je bilo več zapisano zgoraj. 

 

Možna razvrstitev spletnih portalov je tudi razvrstitev, ki so jo predlagali Davison, 

Burgess in Tatnall [6]. Ta razdelitev spletne portale razdeljuje na naslednje kategorije: 

 

• Splošni ali Mega portali 

Tovrstni portali so namenjeni široki množici spletnih uporabnikov. Povečini so 

se tovrstni portali razvili iz iskalnikov ter ponudnikov elektronske pošte in 

spletnih storitev. Ključni cilj takih portalov je, da čim bolje zadovoljijo potrebe 

širšega kroga uporabnikov, ne oziraje se na njihove interese. Zaradi te lastnosti 

se splošni portali uvrščajo med horizontalne spletne portale. Takšne portale 

prepoznamo po tem, da na enem mestu združujejo najrazličnejše vsebine, 

uporabnik pa nato izbere, kar ga zanima. Ker se taki portali preživljajo pretežno 

s pomočjo oglaševanja, je njihov cilj, da se uporabniki na njihovem portalu 

zadržijo čim dlje časa in da se tudi pogosto vračajo nanj. To pa portali skušajo 

dosegati z nudenjem raznih brezplačnih storitev. 

• Vertikalni industrijski portali  

Zanje je značilno, da obsegajo področja natančno določenih branž oziroma 

strok. Tovrstne portale poimenujemo tudi vertikalni portali ali vortali. Takšni 

portali ustvarjajo skupnosti raznih strok, da bi se ljudje sorodnih panog 

povezovali, izmenjevali znanja, ideje ali dobrine. 

• Horizontalni  industrijski  portali 

V primerjavi z vertikalnimi pokrivajo večji del trga in želijo doseči širši krog 

spletnih uporabnikov. Horizontalni industrijski portali tako navadno povezujejo 

skupine ljudi iz raznih panog, uporabnikom pa nudijo zelo širok in raznolik 

nabor vsebin. Namen tovrstnih portalov je izmenjava znanja v najširšem smislu, 

povezovanje lokalnega območja z industrijo, povezovanje izobraževalnih 

institucij z industrijo, ipd. 

• Skupinski  portali 

Usmerjajo se k ciljnim skupinam spletnih uporabnikov, ki jih druži skupen 

interes. Običajno ti portali pokrivajo prostočasna področja (npr. razne športe, 

vrtnarjenje, avtomobile in ostale konjičke).  
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• Poslovni   informacijski   portali 

Njihov namen je podpora poslovnih procesov, ki potekajo med zaposlenimi in 

podjetjem. Takšne portale včasih imenujejo tudi organizacijski ali korporacijski 

portali. Uporaba takšnih portalov zaposlenim v podjetju omogoča enostavno in 

hitro izmenjavo podatkov, s tem pa je olajšano medsebojno sodelovanje ter 

komunikacija. Poslovno informacijski portali izboljšajo pregled nad 

informacijami, mnoga podjetja pa jih uporabljajo tudi za to, ker olajšajo 

sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev. Ti portali običajno vključujejo 

storitve kot so iskalnik, pregledovalnik elektronske pošte, novice, poslovno 

inteligenco, povezave do intranet, ipd. Taki portali delujejo v omrežju intranet in 

sodijo bolj med horizontalne portale. 

• E-tržni portali 

Uporabljajo se znotraj ekstranet omrežij. Običajno jih podjetja uporabljajo za 

medpodjetniška sodelovanja oziroma poslovanja. Takšne portale je mogoče 

koristiti za naročanja, vzdrževanja, dobave, pošiljanje ter prejemanje ponudb, 

itd. Lahko se jih uporablja tudi za poslovanje s strankami, pri čemer je del 

portala odprt za dostop preko interneta. Ti portali tako omogočajo sklenitev 

poslovne verige. 

• Osebni  ali  mobilni  portali 

Narejeni so za dlančnike in mobilne telefone, saj je v današnjem svetu mogoče 

zaznati vse bolj pogosto uporabo mobilnih telefonov. Ti portali postajajo vse 

bolj pomembno orodje za sprotno obveščanje in pregledovanje novic. Na takih 

portalih se navadno nahaja zelo širok nabor raznovrstnih vsebin, med katerimi 

nato uporabniki izbirajo, kar jih zanima. 

• Informacijski portali 

Portale s to oznako je z lahkoto mogoče uvrstiti tudi v katero izmed ostalih 

kategorij. Njihova osnovna naloga je podajanje informacij, ki pokrivajo neko 

bolj obče oziroma široko področje. Primer takih portalov so portali s športnimi 

ali političnimi novicami, ki navadno nastanejo kot dodatek k drugim medijem. 
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• Specialni ali nišni portali 

Ti portali uporabniku posredujejo specifične informacije, ki niso del 

vsakodnevnih splošno razširjenih informacij. Take portale uporablja majhna 

populacija uporabnikov, npr. uporabniki s specifično izobrazbo ali le določena 

starostna skupina ženskega spola. V nekem smislu so ti portali informacijski 

portali, njihova posebnost pa je narava vsebin, ki jih ponujajo. Običajno so 

informacije tovrstnih portalov plačljive.   

 

2.4 ORODJA ZA IZDELAVO SPLETNIH PORTALOV 

 

Spletni portal se lahko izdela na veliko različnih načinov. Za celostno in samostojno 

izdelavo spletnega portala je potrebnega veliko časa, izkušenj in znanja iz več različnih 

področij, kot so npr. poznavanje strežniških tehnologij, modeliranje podatkovnih zbirk, 

dobro poznavanje katerega izmed programskih jezikov in spletnih tehnologij, kot so 

npr. HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, C++, C#, Python, PHP, Ruby On Rails, 

JQuery ipd, oblikovanje uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje ter 

poznavanje kopice različnih računalniških programov in razvijalskih orodij. 

 

V kolikor nimamo potrebnega tehničnega znanja in časa pa lahko za izdelavo spletnega 

portala uporabimo katero izmed že razvitih spletnih rešitev, kot so recimo sistemi za 

upravljanje vsebin, ki omogočajo bistveno hitrejšo, enostavnejšo in lažjo izdelavo 

spletnega portala. Uporabnik takšnega sistema se tako osredotoča predvsem na 

izgradnjo vsebine portala, ne ozirajoč se na zgoraj opisane tehnične vidike spletnih 

portalov. 

 

V naslednjem poglavju bodo najprej predstavljeni sistemi za upravljanje z vsebinami, v 

nadaljevanju pa bodo  podrobneje predstavljeni, med seboj primerjani in ovrednoteni 

najpogosteje uporabljeni sistemi kot so WordPress, Joomla, Drupal in Moodle. 
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2.5 OPREDELITEV POJMA SPLETNI SISTEMI ZA UREJANJE 

VSEBIN 

 

Spletni sistemi za urejanje vsebin (ang. Content Management System, v nadaljevanju 

CMS) so programske rešitve, ki omogočajo izgradnjo spletišča ter enostavno urejanje in 

objavljanje različnih spletnih vsebin. Namenjeni so predvsem vsem tistim, ki niso vešči 

kakšnega programskega jezika in programiranja, a bi si kljub temu želeli samostojno in 

na enostaven način izdelati spletišče ter objavljati, urejati in upravljati različne spletne 

vsebine, podobno kot bi to počeli v računalniškem programu Microsoft Word. 

 

Navadno so CMS sistemi razdeljeni na ozadje (ang. backend), ki je opremljeno z 

uporabniškim vmesnikom in je namenjeno administratorjem, urednikom, avtorjem ipd., 

preko katerega upravljajo s spletiščem in objavljajo vsebine skladno s svojimi pravicami 

ter na ospredje (ang. frontend), ki je vidno obiskovalcu oz. uporabniku spletišča. 

Vizualna podoba spletišča je določena preko t.i. predlog (ang. Template) in je od 

vsebine ločena, kar daje možnost enostavnega urejanja in spreminjanja vizualne 

podobe, ne da bi zaradi tega morali posegati v samo vsebino [7]. Poznamo odprtokodne 

in komercialne CMS sisteme. 

 

2.5.1 Odprtokodni CMS sistemi 

 

Odprtokodni CMS sistemi so brezplačni in ponujajo veliko funkcionalnosti ter dobro 

prilagodljivost. Zaradi odprte kode lahko uporabnik sam spreminja programsko kodo in 

tako prilagodi sistem svojim potrebam, če ima za to seveda dovolj znanja. Tem CMS 

sistemom je skupno, da nimajo prave tehnične podpore, na katero se lahko uporabniki 

zanesejo. Imajo pa zaradi svoje priljubljenosti običajno veliko skupnost, ki razvija in 

skrbi za določen CMS sistem. Podpora odprtokodnih CMS sistemov zato poteka v 

obliki forumov, blogov in spletnih portalov, ki jih vzdržujejo člani.  

 

V primeru, da uporabnik odprtokodnega CMS sistema nima dovolj tehničnega znanja in 

potrebuje podporo, implementacijo, prilagoditve, razširitve ali razvoj dodatnih 

funkcionalnosti, pa so na voljo številne plačljive storitve ponudnikov, ki to omogočajo 

[7]. 
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2.5.2 Komercialni CMS sistemi 

 

Komercialni CMS sistemi pa so za razliko od odprtokodnih plačljivi. Ponudniki takšnih 

sistemov za svojo ceno ponujajo polno podporo in možnost izobraževanja uporabnikov. 

Namenjeni so predvsem podjetjem in so usmerjeni za bolj specifično rabo, kar omogoča 

hitrejšo implementacijo v primerjavi z odprtokodnimi CMS sistemi. Prilagoditve, 

razširitve in razvoj dodatnih funkcionalnosti pa so navadno dodatno plačljive [7]. 

 

2.6 FUNKCIONALNOSTI CMS SISTEMOV 

 

Na trgu obstaja ogromno število CMS sistemov. Ne glede na to, ali so odprtokodni ali 

komercialni, imajo ti sistemi veliko skupnih funkcionalnosti [7]: 

 

• Predloge, ki določajo vizualno podobo spletišča: vizualna podoba spletišča je 

določena s t.i. grafičnimi predlogami, ki jih je možno oblikovati in spreminjati, 

ne da bi uporabnik posegal v samo vsebino. 

• Enostavno ustvarjanje in urejanje vsebine: ustvarjanje in urejanje vsebine je 

podobno kot pri uporabi računalniškega programa Microsoft Word, saj temelji 

na »WYSIWYG« (ang. "What You See Is What You Get") principu, ki 

omogoča, da uporabnik med delom lahko vidi, kakšen bo končni prikaz vsebine 

uporabnikom in obiskovalcem na samem spletišču. 

• Razširljivost funkcionalnosti z vtičniki/moduli: CMS sistemi so razširljivi z 

dodatki, ki omogočajo posameznemu sistemu dodatne funkcionalnosti. 

Imenujemo jih vtičniki ali moduli. Za vsak CMS sistem so na voljo številni 

takšni dodatki, ki so bodisi plačljivi bodisi brezplačni. 

• Posodabljanje CMS sistemov: zaradi priljubljenosti in vse večje razširjenosti 

CMS sistemov, razvijalci skrbijo za redno odpravljanje napak ter za nadgradnje, 

ki prinašajo nove funkcionalnosti, boljšo zmogljivost in skladnost z aktualnimi 

spletnimi standardi.   
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• Upravljanje uporabnikov in njihovih pravic: CMS sistemi omogočajo, da so 

uporabnikom dodeljene različne vloge. Tako lahko uporabnike razdelimo v 

skupine, ki imajo določene pravice in omejitve, in katere so hierarhično 

razporejene. Npr.: 

o Administrator: dodeljene ima vse pravice in je brez omejitev. 

o Skrbnik: ima pravice za branje, ustvarjanje, urejanje in brisanje vseh 

vsebin, kategorij, komentarjev ipd.. Nima pa npr. pravic za dodajanje ali 

brisanje vtičnikov ter spreminjanje nastavitev spletišča. 

o Avtor: ima pravice za branje, ustvarjanje, urejanje in brisanje vsebin, ki 

jih je sam dodal. Nima pa npr. pravic za urejanje in brisanje vsebin, ki jih 

je na spletišče dodal kateri drug uporabnik. 

o Naročnik: ima pravice za branje vsebin. 

• Načrtovano objavljanje vsebin: posameznim vsebinam spletišča se lahko 

vnaprej določi, kdaj naj se objavijo. 

 

Zaradi svoje enostavnosti, preglednosti in intuitivnosti so CMS sistemi vse bolj 

priljubljeni in razširjeni. Trend kaže konstantno rast uporabe tovrstnih sistemov. 

1.1.2011 je bilo vseh spletnih strani, ki temeljijo na CMS sistemu, 23,6%, 1.1.2016 pa 

se je odstotek povišal na 43,4% [8]. 

 

Na trgu se pojavlja ogromno število CMS sistemov. Med najbolj pogoste CMS sisteme 

se uvrščajo WordPress, Joomla in Drupal. Med njimi najbolj izstopa Wordpress, ki je 

daleč najbolj razširjen, saj je v letu 2015 predstavljal 25,6% vseh spletnih strani na 

spletu. Gledano samo med CMS sistemi pa Wordpress predstavlja več kot 50% delež 

[8]. 

 

2.7 PRIMERJAVA MED NAJBOLJ PRILJUBLJENIMI CMS SISTEMI 

 

Najbolj priljubljenim CMS sistemom WordPress, Joomla in Drupal je skupno, da so 

odprtokodni, kar pomeni, da so brezplačni in prosto dostopni vsakomur – torej ne glede 

na tip uporabe in ne glede na to, ali gre za komercialno spletno stran ali pa za osebno 

rabo. 
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Med primerjavo bo vključen tudi Moodle sistem, ki je na slovenskem prostoru močno 

razširjen med učitelji za namene e-izobraževanja v obliki spletnih učilnic, saj je to 

diplomsko delo namenjeno predvsem učiteljem predmeta Tehnika in tehnologija, kot 

pripomoček in pokazatelj, kako lahko na enostaven način hitro in učinkovito izdelajo 

spletišče v obliki spletnega portala brez predhodnih izkušenj in tehničnega znanja. 

 

2.7.1 WordPress 

 

Wordpress je nastal leta 2003 kot odprtokodna rešitev [9]. Danes je WordPress najbolj 

razširjen CMS sistem na svetu. Zaradi svoje priljubljenosti in razširjenosti je preveden v 

več kot 70 jezikovmed drugim tudi v slovenščino [10]. Za posodobitve in razvijanje 

skrbi ogromna skupnost, saj lahko vsakdo, ki ima dovolj znanja, doprinese k razvoju te 

odprtokodne programske rešitve. Posebnost WordPressa so med drugim tudi vtičniki, ki 

omogočajo razširitev funkcionalnosti samega WordPressa. Uradna spletna stran 

WordPressa šteje več kot 43.000 brezplačnih vtičnikov [11] in več kot 2.000 

brezplačnih predlog [12]. 

 

Pogosto je WordPress označen kot najboljša izbira CMS sistema za začetnike in 

najboljša izbira pri vzpostavitvi spletišča, saj slovi po svoji enostavnosti in 

fleksibilnosti. Uporabnik lahko namreč izdela svoje spletišče v samo nekaj minutah 

[13]. 

 

2.7.2 Joomla 

 

Joomla je nastala leta 2005 kot odprtokodna rešitev in je danes drugi najpogosteje 

uporabljen CMS sistem [14]. Podobno kot pri WordPressu tudi Joomlo, zaradi odprte 

kode, razvija številna skupnost. Joomla je dobro razvita tudi na slovenskem področju, 

kjer je oblikovana Joomla skupnost pod imenom SloJoomla. Zahvaljujoč globalni 

skupnosti je Joomla prevedena v 64-ih jezikov, med katerimi je tudi slovenščina [15]. 

Za razširitve funkcionalnosti samega Joomla sistema so prav tako na voljo številni 

moduli. Uradna Joomla stran šteje več kot 7.500 modulov, vtičnikov in predlog, ki so 

bodisi brezplačni bodisi plačljivi [16]. 
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V svoji osnovi Joomla ponuja nekoliko več funkcionalnosti in je nekoliko bolj 

kompleksna kot WordPress, a kljub temu tudi Joomla slovi po svoji fleksibilnosti in 

enostavnosti. Za samo postavitev spletišča in upravljanje z njim je potrebno nekoliko 

več znanja kot pri WordPressu [13]. 

 

2.7.3 Drupal 

 

Drupal je nastal leta 2001 kot odprtokodna rešitev in je danes tretji najpogosteje 

uporabljen CMS sistem na svetu [8]. Podobno kot pri WordPressu in Joomli tudi 

Drupal, zaradi svoje odprte kode, razvija številna skupnost. Na slovenskem področju 

ima Drupal zvesto, a manj številno skupnost [17]. Podobno kot WordPress in Joomla je 

tudi Drupal preveden v številne jezike, in sicer v 100 različnih, med katerimi je tudi 

slovenščina [18]. Drupal sistem je označen kot izjemno zmogljiv, fleksibilen in 

kompleksen, ki že v svoji osnovi ponuja številne funkcionalnosti. Za dodatne razširitve 

pa je na uradni Drupal spletni strani na voljo več kot 33.000 modulov [19] ter več kot 

2.000 predlog [20]. 

 

Zaradi svoje zmogljivosti, kompleksnosti, fleksibilnosti in tehnične naprednosti Drupal 

sistem ponuja največ v primerjavi z WordPressom in Joomlo. Na račun tega je 

namenjen predvsem uporabnikom z več tehničnega znanja iz programskih jezikov, kot 

sta npr. HTML in PHP [13]. 

 

2.7.4 Moodle 

 

Moodle je nastal leta 2002 kot odprtokodna rešitev in je bil razvit na podlagi 

pedagoških principov za namene e-izobraževanja [21]. Globalno gledano Moodle ne 

spada med najbolj priljubljene CMS sisteme, je pa zato najbolj priljubljena spletna 

učilnica na svetu [22]. Šteje veliko skupnost predvsem v pedagoških krogih. Močno 

razvita je tudi na slovenskem področju. Moodle je preveden v več kot 100 jezikov, med 

katerimi je tudi slovenščina. Podobno kot pri zgoraj opisanih CMS sistemih tudi 

Moodle omogoča številne razširitve z vtičniki, moduli in predlogami, katerih  je na 

Moodle uradni spletni strani preko 1.000 [23]. Prav tako pa omogoča tudi uporabo 

predlog. 
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Posebnost Moodle sistema je v njegovi fleksibilnosti in zmogljivosti za namene e-

izobraževanja. Na podlagi njega so se razvile številne spletne učilnice, ki tradicionalnim 

»ex chatedra« predavanjem dajejo novo dimenzijo [24]. 

 

2.7.5 Izbirne lastnosti CMS 

 

Za izbiro najprimernejšega CMS sistema iz vidika učitelja Tehnike in tehnologije, ki si 

želi izdelati spletišče v obliki spletnega portala v čim krajšem času in brez predhodnega 

tehničnega znanja, smo definirali trinajst lastnosti, razvidnih iz preglednice 2.1. 

 

V preglednici 2.1 so tako številčno ocenjene posamezne lastnosti CMS sistema. Ocene 

so od 1 do 10, kjer višja ocena predstavlja boljši rezultat posamezne lastnosti. Lastnosti 

so bodisi del sistema bodisi jih je mogoče brezplačno razširiti. Rezultati v preglednici 

2.1 temeljijo na podlagi osebnih izkušenj pri izdelavi in upravljanju spletnih strani z 

omenjenimi CMS sistemi. 

 
Preglednica 2.1: Primerjava in vrednotenje posameznih lastnosti izbranih CMS sistemov. 

Lastnosti WordPress Drupal Joomla Moodle 
Enostavnost namestitve sistema 10 5 8 8 
Čas za spoznavanje sistema 9 1 5 5 
Enostavnost uporabniškega vmesnika 9 2 9 5 
Enostavnost nastavitev spletišča 9 2 7 4 
Kompleksnost in zmožnosti sistema 6 10 8 8 
Enostavnost dodajanja in urejanja vsebine 10 9 10 7 
Enostavnost nad upravljanjem izgleda spletišča 10 8 8 8 
Enostavnost strukturiranja vsebine 10 7 8 8 
Možnosti nad načrtovanjem objavljanja vsebine 6 4 8 10 
Možnosti upravljanja nad uporabniki 6 10 9 10 
Možnosti nad upravljanjem vidnosti vsebine 6 10 9 5 
Možnosti za razširitve 10 9 6 5 
Enostavnost posodabljanja sistema 10 6 6 6 
Rezultat 111 83 101 89 

 

 

Enostavnost namestitve sistema 

Vsi CMS sistemi, ki so bili primerjani med seboj, imajo zelo podoben način namestitve 

in vsi slovijo po svoji enostavnosti. Med vsemi je WordPress najenostavnejši za 

namestitev, saj je le-ta končana v nekaj korakih. Zaradi svoje priljubljenosti večina 

ponudnikov gostovanj ponuja tudi avtomatsko pred-namestitev WordPressa. Ta je 

pisana na kožo predvsem uporabnikom, ki nimajo izkušenj z vzpostavitvijo podatkovne 
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baze in urejanja datotek na samem strežniku. Pri ostalih CMS sistemih je pred 

namestitvijo potrebna vzpostavitev podatkovne baze, kreiranje uporabnika te baze ter 

ročen prenos datotek CMS sistema na strežnik. Joomla, Drupal in Moodle pri namestitvi 

ponujajo več korakov in nastavitvenih parametrov, kar jih sicer dela bolj kompleksne, a 

tudi nekoliko bolj težavne za namestitev v primerjavi z WordPressom. Joomla in 

Moodle imata v primerjavi s Drupalom bolj natančno opisane korake in posebnosti 

samih parametrov posamezne nastavitve. 

 

Čas za spoznavanje sistema 

Tehnično manj podkovanim uporabnikom je pri izdelavi spletišča pomembno, da se s 

samim sistemom spoznajo v čim krajšem času in tako svoj čas namenijo izgradnji 

spletišča z dodajanjem vsebine. WordPress je zelo intuitiven in uporabniku precej 

prijazen, zato je potreben čas za spoznavanje sistema zelo kratek. Uporabnik po končani 

namestitvi WordPressa lahko svoj čas že nameni dodajanju vsebine na samo spletišče. 

Joomla in Moodle, kljub temu da sta uporabniku prijazna, za razliko od WordPressa 

zahtevata, da se uporabnik s samim sistemom najprej spozna. Uporabniki Joomle ali 

Moodla, še posebej tisti, ki se z njima srečujejo prvič,  ne morejo kar takoj začeti 

dodajati vsebine na spletišče, ampak morajo svoj čas najprej posvetiti samim 

nastavitvam. Drupal pa spada med sisteme, ki zahteva največ časa za spoznavanje. 

Zaradi svoje kompleksnosti in zmogljivosti uporabniku na vsakem koraku ponuja 

številne možnosti, ki pa niso vedno najbolj intuitivne. 

 

Enostavnost uporabniškega vmesnika 

Wordpress, Joomla in Moodle so v svojem ozadju opremljeni z uporabniškim 

vmesnikom, preko katerega uporabnik upravlja s spletiščem. Tako kot pri WordPressu, 

je tudi pri Joomli uporabniški vmesnik precej intuitiven in uporabniku prijazen. Pri 

Moodlu pa je uporabniški vmesnik precej obširen, saj na vsakem koraku ponuja veliko 

možnosti, zaradi katerih je potrebno veliko raziskovanja. Je tudi precej manj intuitiven 

kot pri WordPressu ali Joomli. Drupal pa za razliko od WordPressa, Joomle in Moodla, 

nima uporabniškega vmesnika v ozadju, ampak se le-ta nahaja v ospredju. Tako 

uporabnik Drupala ureja in določa posamezne nastavitve ter parametre na posamezni 

strani spletišča. Ta pristop sicer omogoča veliko fleksibilnost in popolno osredotočenost 

na posamezne dele spletišča, a hkrati od uporabnika zahteva tudi več potrebnega znanja 

o samem sistemu. 
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Enostavnost nastavitev spletišča 

WordPress uporabniku omogoča poganjanje spletišča brez dodatnega posega v same 

nastavitve. Kljub temu pa je smiselno nekaj nastavitev spletišča, kiso preko 

uporabniškega vmesnika enostavno dostopne, smiselno razporejene in za lažje 

razumevanje tudi obrazložene, že v začetku določiti.. Joomla, Moodle in Drupal pa od 

uporabnika  pred samim poganjanjem spletišča zahtevajo urejanje določenih nastavitev. 

Joomla zahteva le osnovne nastavitve, ki pa so zaradi intuitivnega in enostavnega 

uporabniškega vmesnika, podobno kot pri WordPressu, razumljive in hitro dostopne. 

Moodle, še posebej pa Drupal, pa od uporabnika zahtevata največ urejanja nastavitev 

pred samim poganjanjem spletišča. Moodle zahteva ob urejanju nastavitev, zaradi manj 

intuitivnega uporabniškega vmesnika, veliko raziskovanja. Drupal pa zaradi svojega 

uporabniškega vmesnika, ki se nahaja v ospredju, zahteva za urejanje nastavitev dobro 

poznavanje samega sistema. 

 

Kompleksnost in zmožnosti sistema 

Wordpress na svoj račun enostavnosti za uporabo predstavlja v svoji osnovi najmanj 

kompleksen sistem z manjšimi zmožnostmi v primerjavi z ostalimi CMS sistemi. 

Drupal pa na drugi strani v osnovi omogoča največ zmožnosti in vzpostavitev najbolj 

kompleksnih spletišč, a je na račun tega najtežji za uporabo. Joomla pa se nahaja nekje 

med WordPressom in Drupalom, saj omogoča v osnovi večjo kompleksnost in večje 

zmožnosti od WordPressa in manjšo od Drupala. WordPress, Joomla in Drupal so 

namenjeni za splošno rabo, mogoče pa jih je uporabiti tudi za bolj specifične namene, 

kot se recimo uporablja Moodle, ki je namenjen le učiteljem za namene e-poučevanja. 

Iz tega vidika je Moodle izjemno kompleksen in ponuja številne možnosti že v svoji 

osnovi, ki pa so, kot je že bilo omenjeno, specifično usmerjene. Po drugi strani pa 

Moodle iz vidika splošne rabe ponuja precej manj možnosti od WordPressa, Joomle in 

Drupala. 

 

Enostavnost dodajanja in urejanja vsebine 

Dodajanje in urejanje vsebin je pri WordPressu, Joomli in Drupalu zelo enostavno in od 

uporabnika ne zahteva posebnega znanja. Pri Moodlu pa je pred dodajanjem same 

vsebine potrebno najprej vzpostaviti strukturo s kreiranjem predmetov in urejanjem 

nastavitev. Šele nato lahko uporabnik dodaja vsebino znotraj samega predmeta. 
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Oblikovanje besedila je podobno kot bi to počeli v računalniškem programu Microsoft 

Word, saj temelji na principu »WYSIWYG«, ki omogoča, da uporabnik med delom 

lahko vidi, kakšen bo končni prikaz uporabnikom in obiskovalcem na samem spletišču. 

Drupal sicer v svoji osnovni namestitvi ne vsebuje kontrolnikov za oblikovanje 

besedila, a je to funkcionalnost možno enostavno dodati. 

 

Enostavnost nad upravljanjem izgleda spletišča 

Vsi CMS sistemi, ki so bili med seboj primerjani, že ob namestitvi sistema vsebujejo 

pred-nameščeno grafično predlogo, ki določa vizualno podobo spletišča. Grafična 

predloga se pri WordPressu lahko na enostaven način zamenja preko uporabniškega 

vmesnika, kjer ima uporabnik dostop do številnih brezplačnih predlog, medtem ko pri 

Joomli, Drupalu in Moodlu to ni mogoče, saj je za namestitev druge grafične predloge 

potreben ročen prenos datotek na strežnik. 

 

Različne predloge omogočajo različne možnosti nastavitve samega izgleda. Nekatere 

predloge so bolj kompleksne in ponujajo več možnosti nad upravljanjem izgleda, 

nekatere pa so manj kompleksne in ponujajo manj možnosti, a so zato bolj enostavne za 

uporabo. Upravljanje nad predlogami v WordPressu je enostavno, saj sledi principu 

enostavnosti, ki je temelj samega WordPressa. Pri Joomli in Moodlu, še posebej pa pri 

Drupalu, se uporabnik lahko pogostokrat znajde v situaciji, kjer je za upravljanje nad 

predlogami potrebnega nekaj tehničnega znanja in poznavanja programskih jezikov. Z 

ustreznim znanjem pa je moč vsako predlogo preoblikovati po želji, ne glede na izbrani 

CMS sistem. 

 

Enostavnost strukturiranja vsebine 

Strukturiranost vsebine je pri WordPressu, Joomli in Drupalu zelo podobna. Vsebina je 

razdeljena po straneh ali prispevkih, katere lahko razvrstimo v določene kategorije in jih 

opremimo z oznakami ter na podlagi tega organiziramo vsebino na samem spletišču z 

meniji, stranskimi vrsticami ipd.. WordPress omogoča najenostavnejšo strukturiranje 

vsebine. Joomla, še posebej pa Drupal, zaradi svoje kompleksnosti in številnih 

možnosti, predstavljata nekoliko težje strukturiranje vsebine. Po istem principu deluje 

tudi Moodle, s to razliko, da so kategorije označene kot predmeti. 
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Možnosti nad načrtovanjem objavljanja vsebine 

Možnosti nad načrtovanjem objavljanja vsebine je lahko učitelju predmeta Tehnike in 

tehnologije zelo v pomoč, saj lahko vsebino pripravi prej, učencem pa se le-ta na 

spletišču prikaže na točno določen datum in uro, ki je recimo skladen z učnim načrtom 

predmeta. Iz tega vidika Moodle ponuja največ možnosti, saj je razvit ravno za tovrstne 

namene. Joomla ponuja v svoji osnovi možnost nastavitve časovnega intervala, od kdaj 

do kdaj bo določena vsebina vidna. WordPress omogoča le datum objave vsebine, ne 

omogoča pa, kdaj naj se posamezna vsebina skrije. Drupal te funkcije v svoji osnovi 

nima in je potrebna razširitev za dosego te funkcionalnosti. Tako kot Drupal so tudi 

ostali omenjeni CMS sistemi razširljivi z moduli ali vtičniki, ki še povečajo 

funkcionalnost te lastnosti. 

 

Možnost upravljanja nad uporabniki 

Upravljanje nad uporabniki je lahko pomembna funkcionalnost, saj omogoča, da 

uporabnikom dodelimo različne vloge in jih razdelimo v različne skupine, ki imajo 

različne pravice in omejitve. Drupal, Joomla in Moodle omogočajo v svoji osnovi 

največ zmožnosti nad kreiranjem, upravljanjem in urejanjem določenih vlog in skupin 

uporabnikov ter njihovimi pravicami in omejitvami. WordPress pa omogoča v osnovi 

razdelitev uporabnikov le na vloge,npr. na administratorja, skrbnika, avtorja, urednika 

in naročnika, kjer pa v osnovi ni možnosti nad urejanjem in upravljanjem teh vlog ter v 

osnovi nima možnosti dodajanja uporabnikov v različne skupine. So pa zato na voljo 

številni brezplačni vtičniki, ki omogočajo razširitev za dosego te funkcionalnosti. 

 

Možnosti nad upravljanjem vidnosti vsebine (za posamezno skupino uporabnikov) 

Drupal, Joomla in Moodle omogočajo kreiranje skupin uporabnikov ter organiziranje 

vsebine glede na posamezno skupino. Tako lahko učitelj Tehnike in tehnologije razdeli 

uporabnike npr. po razredih, v katerih se učenci nahajajo in poskrbi, da bo vsebina, ki je 

namenjena za določen razred, vidna samo uporabnikom, ki so v tem razredu. Moodle 

sistem je tako naravnan že v osnovi, medtem ko  pri Joomli in Drupalu to lahko 

dosežemo z urejanjem določenih nastavitev. WordPress pa je iz tega vidika precej manj 

zmogljiv, saj v svoji osnovi omogoča, da vsebino, ki se nahaja na prispevkih ali straneh, 

nastavimo kot javno, privatno ali zaščiteno z geslom. Prispevki ali strani, ki so 

nastavljeni kot javni so vidni vsem, tako uporabnikom kot tudi obiskovalcem. Privatni 

prispevki ali strani so vidni administratorjem, avtorjem in urednikom. Z geslom pa 
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lahko določimo, da določeno vsebino na spletišču vidijo le posamezniki, ki imajo geslo 

za dostop. Geslo se določa za vsako stran ali prispevek posebej. Z namestitvijo vtičnika 

pa lahko to funkcionalnost razširimo do te mere, da dosega funkcionalnosti ostalih CMS 

sistemov. 

 

Moodle pa ima pri tej lastnosti posebnost, ki se šteje kot minus, in sicer, možno je le 

določiti, naj bo vsa vsebina na spletišču bodisi vidna vsem, bodisi vidna samo 

registriranim uporabnikom. Pri Moodlu namreč ni možno določiti, da bi nekatere 

vsebine bile vidne obiskovalcem, nekatere pa samo učencem. 

 

Možnosti za razširitve 

Vsi omenjeni CMS sistemi omogočajo številne razširitve s predlogami, vtičniki, moduli 

in ostalimi razširitvami. Za vse CMS sisteme so na voljo tako brezplačne kot tudi 

komercialne razširitve. WordPress ponuja več kot 2.000 brezplačnih predlog [12] in več 

kot  43.000 brezplačnih vtičnikov [11]. Takoj za WordPressom je Drupal, ki ponuja več 

kot 2.000 brezplačnih predlog in več kot 26.000 brezplačnih vtičnikov ali modulov [25]. 

Joomla ponuja več kot 1.000 brezplačnih predlog in več kot 5.000 brezplačnih vtičnikov 

ali modulov [25]. Moodle pa ponuja več kot 1.000 vtičnikov, modulov, predlog ter 

ostalih razširitev [23]. 

 

Enostavnost posodabljanja sistema 

Posodabljanje sistema je pomembno, saj posodobitve prinašajo večjo varnost, boljše 

delovanje, nove funkcionalnosti in zmožnosti. WordPress zaradi svoje enostavnosti 

omogoča najlažje posodabljanje, saj omogoča tako avtomatsko posodabljanje, kot tudi 

ročno. Joomla, Drupal in Moodle pa omogočajo le ročno posodabljanje, ki pa je lahko 

zamudno, saj zahteva ročen prenos datotek na strežnik. 

 

2.8 IZBOR NAJBOLJ PRIMERNEGA CMS SISTEMA 

 

Če želimo izdelati spletišče na podlagi CMS sistema, je izbira najbolj primernega 

sistema prav gotovo ena prvih in najpomembnejših odločitev, ki jih moramo sprejeti.   
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Med vsemi CMS sistemi, ki so bili med seboj primerjani, WordPress ne omogoča 

največje kompleksnosti in fleksibilnosti. Prav tako ne omogoča največ funkcionalnosti v 

svoji osnovi. Prav gotovo pa, kot je razvidno iz rezultatov preglednice 2.1 in 

obrazložitve le-teh, WordPress omogoča najbolj enostavno namestitev in zahteva 

najmanj časa za spoznavanje samega sistema. Od uporabnika ne zahteva posebnega 

tehničnega znanja in predhodnega poznavanja samega sistema, saj ponuja izjemno 

enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik, v katerem se uporabnik hitro znajde.  Tako 

Wordpress omogoča enostavno urejanje nastavitev ter upravljanje nad izgledom samega 

spletišča s številnimi brezplačnimi predlogami. S temi lastnostmi WordPress 

uporabniku omogoča, da se v zelo kratkem času lahko posveti dodajanju vsebine na 

samo spletišče, saj je ravno vsebina tista, zaradi katere bodo obiskovalci spletišče 

pravzaprav obiskovali. In tudi v vsebinskem segmentu WordPress blesti, saj omogoča 

izredno hitro in enostavno dodajanje vsebine ter enostavno strukturiranje le-te. Poleg 

tega WordPress blesti tudi v možnostih za razširitve, saj lahko na spletu najdemo 

ogromno število brezplačnih vtičnikov, ki ponujajo rešitev za skorajda vse želje. Za 

samega administratorja pa so nadgradnje in posodobitve tako sistema kot vtičnikov 

enostaven in hiter proces. 

 

Povzamemo lahko, da je WordPress najprimernejši CMS sistem za izdelavo spletišča za 

uporabnike brez izkušenj in manj tehničnega znanja, ki si želijo izdelati svoje spletišče 

hitro in enostavno ter se želijo v čim hitrejšem času posvetiti dodajanju vsebine na samo 

spletišče. 

 

V naslednjem poglavju bo tako predstavljen proces izdelave spletnega portala na 

primeru okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija z opisanimi vsemi ključnimi 

postopki. Spletni portal bo izdelan z uporabo WordPress CMS sistema. 
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3 IZDELAVA SPLETNEGA PORTALA 
 

Izdelava spletnega portala z uporabo WordPress CMS sistema je proces, ki zahteva 

naslednje postopke: 

• zasnova in načrt spletnega portala, 

• namestitev WordPress CMS sistema in urejanje nastavitev, 

• dodajanje vsebine na spletni portal in strukturiranje le-te, 

• določanje vizualne podobe spletnega portala, 

• razširitev funkcionalnosti spletnega portala, 

• upravljanje spletnega portala. 

 

3.1 ZASNOVA IN NAČRT SPLETNEGA PORTALA 

 

Zasnova in načrt sta ena najpomembnejših faz pri sami izdelavi spletnega portala. Pred 

samim začetkom izdelave nam namreč mora biti jasno, komu bo spletni portal 

namenjen, na kakšen način ga bodo uporabniki uporabljali, kakšne bodo njegove 

funkcionalnosti in navsezadnje, kakšen bo vsebinski obseg spletnega portala. 

 

V nadaljevanju bosta tako izdelana zasnova in načrt za vzorčni spletni portal na primeru 

okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija (v nadaljevanju tit.si). 

 

3.1.1 Zasnova spletnega portala tit.si 

 

Vzorčni spletni portal tit.si bo namenjen učiteljem Tehnike in tehnologije, kjer bodo na 

praktičnem primeru prikazane možnosti funkcionalnosti in uporabe portala 

postavljenega na WordPress CMS sistemu z namenom, da spodbudimo in opogumimo 

učitelje tega predmeta, da si tudi sami izdelajo takšen oz. podoben spletni portal in 

učencem omogočajo nekaj več kot običajno. 

 

Na pogled bo tako vzorčni spletni portal tit.si pravzaprav namenjen učencem predmeta 

Tehnika in tehnologija, ki bi jim predstavljal vstopno točko do okoljskih vsebin 

povezanih s tem predmetom. Namen portala je predvsem to, da bi učenci lahko na enem 

mestu dostopali do bistveno več informacij, kot pa jih je mogoče posredovati pri samem 
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pouku v šoli. Vzorčne vsebine, informativne narave, bodo izdelane tako, da bi bile za 

učenca zanimive in privlačne, saj bodo smiselno razporejene, enostavno dosegljive in 

bodo vsebovale tako tekstovno kot tudi večpredstavnostne vsebine (slike, risbe, grafi, 

načrti, animacije, projekcije, avdio, video ipd.). Poleg vsebin informativne narave ne bo 

manjkalo tudi raznih nalog in kvizov, katere bi učenci lahko reševali in izpolnjevali kar 

na spletnem portalu ter tako utrjevali svoje znanje. 

 

Da bi bil spletni portal tit.si učencem še bolj privlačen in zanimiv, bo vseboval tudi 

ustvarjalne ideje, naloge in izzive, s pomočjo katerih bi lahko učenci izdelovali različne 

izdelke sami doma. Učence pa bi na ta način, podobno kot v vlogi učitelja, spodbujali 

pri ustvarjalnosti in  raziskovanju. 

 

Za izdelke, ki bi jih učenci izdelali tako pri samem pouku kot tudi doma, bo na spletnem 

portalu omogočeno nalaganje fotografij, s čimer bi lahko učenci nalagali fotografije 

svojih izdelkov in tako s pomočjo učitelja kot administratorja spletnega portala 

izdelovali svoj portfelj. Na ta način bi se učenci predstavljali tako drugim učencem kot 

tudi širši javnosti.  

 

Na spletnem portalu pa bo omogočena tudi interakcija med učenci in učiteljem. Tako bi 

lahko učenci in učitelj komentirali različne prispevke na spletnem portalu tit.si in 

razpravljali ter delili mnenja med seboj v povezavi z določeno tematiko objavljene 

vsebine. Za še večjo interakcijo med učiteljem in učencem pa bo na spletnem portalu 

tudi omogočen sistem za enostavno in hitro postavljanje vprašanj učiteljem, na katere bi 

le-ti lahko odgovarjali. Tako vprašanja kot tudi odgovori bi bili javno dostopni. Na ta 

način bi učitelji vlivali zaupanje učencem in jim omogočali hitro in učinkovito pomoč, 

ko jo potrebujejo. Sčasoma bi se tako lahko ustvarila lepa zbirka vprašanj in odgovorov, 

ki bi olajšala delo tako učiteljem kot tudi učencem, saj bi bilo povsem možno, da se 

odgovor na učenčevo vprašanje že nahaja na spletnem portalu tit.si. 

 

Za bolj specifična vprašanja, za katere morebiti učenec ne bi želel, da so vidna vsem, pa 

bo omogočen tudi kontaktni obrazec, preko katerega bi učenec lahko stopil v stik z 

učiteljem predmeta Tehnika in tehnologija v obliki zasebnih sporočil. 
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Za še večjo privlačnost spletnega portala tit.si pa bo omogočena tudi spletna 

klepetalnica, preko katere bi lahko učenci med seboj izmenjevali mnenja in si tudi 

pomagali. 

 

Vsekakor pa bo na samem spletnem portalu omogočeno tudi objavljanje novic in 

obvestil, ki bi lahko bile pomembne za učence, npr. obvestila o načrtovanem tehniškem 

dnevu, obvestila o prihajajočih tekmovanjih, rezultati tekmovanj, poročila aktivnosti 

ipd., s čimer bi bili učenci ves časna tekočem s pomembnimi obvestili. 

 

Na ta način bi spletni portal dosegel svoj namen, saj bi ga učenci z veseljem in redno 

obiskovali ter tako širili svoje znanje. 

 

Strnjene idejne zasnove in funkcionalnosti spletnega portala tit.si so tako sledeče: 

• vzorčne vsebine informativne narave okoljskih vsebin, 

• naloge in kvizi za namene utrjevanja znanja, 

• ustvarjalne ideje, naloge in izzivi za samostojno izdelavo izdelkov doma, 

• nalaganje fotografij izdelkov in portfelji učencev, 

• interakcija med učenci in učiteljem (javna vprašanja in odgovori, komentiranje 

vsebin ter zasebna sporočila), 

• spletna klepetalnica, 

• novice in obvestila. 

 

3.1.2 Načrt spletnega portala tit.si 

 

Pred samo izdelavo spletnega portala pa je pomembno izdelati tudi načrt. V ta namen je 

potrebno določiti, kakšne elemente bo vseboval spletni portal in kakšna bo struktura 

različnih strani, kot so vstopna stran in strani z vsebinami. 
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3.1.2.1 Glava, menijska vrstica in noga 

 

Spletni portal tit.si bo, kot prikazuje slika 3.1, na vseh mestih vseboval sledeče 

elemente: glavo, menijsko vrstico in nogo. 

 

 
Slika 3.1: Elementi spletnega portala.  

 

Glava predstavlja identiteto spletnega portala in uporabniku že takoj na začetku poda 

delno informacijo, čemu je spletni portal namenjen in približno do kakšnih informacij 

bo lahko dostopal preko njega. V ta namen bo naslov spletnega portala »Tehnika in 

tehnologija« s sloganom »Vzorčni spletni portal učitelja TIT«. 

 

Menijska vrstica, ki služi kot navigacijski element, bo uporabniku omogočala dostop do 

vseh vsebin spletnega portala. Zaradi boljše uporabniške izkušnje, bo postavljena tik 

pod glavo in bo jasno vidna. Z izdelavo strukture menijske vrstice pa je hkrati tudi 

določena sama struktura vsebine spletnega portala. 

 

Struktura menijske vrstice in struktura vsebine spletnega portala bo tako sledeča: 

• Domov - vstopna stran (predstavitev spletnega portala in vstopna točka) 

• 6. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 6. razreda) 

o Papir 

o Naloge – 6. razred 

o Izdelaj sam doma – 6. razred 
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• 7. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 7. razreda) 

o Umetne snovi 

o Naloge – 7. razred 

o Izdelaj sam doma – 7. razred 

• 8. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 8. razreda) 

o Kovine 

o Naloge – 8. razred 

o Izdelaj sam doma – 8. razred 

• Novice (vzorčne novice in obvestila učencem) 

• Zanimivosti (vzorčne splošne zanimivosti, ki so namenjene učencem vseh 

razredov) 

• Portfelji (vzorčni portfelji učencev) 

o 6. razred 

o 7. razred 

o 8. razred 

o Bivši učenci 

• Povprašajte me (obrazec za vprašanja učencev ter seznam vprašanj in 

odgovorov) 

o Zastavite mi vprašanje 

o Vprašanja in odgovori 

• Kontakt (kontaktni obrazci namenjeni zasebnim sporočilom) 

 

Noga bo vsebovala različne informacije ter navigacijske elemente. Razdeljena bona štiri 

razdelke, in sicer: 

• Info in zunanje povezave: razdelek za namene predstavitve, s povezavami do 

splošnih informacij spletnega portala ter posredovane nekatere zunanje 

povezave, 

• Kontakt, govorilne ure: kontaktni podatki učitelja predmeta Tehnika in 

tehnologija, informacije o govorilnih urah in povezave do kontaktnih obrazcev, 

• Obvestila in novice: seznam obvestil in novic, 

• Prijava/Registracija, navigacija po vsebinah in iskanje: povezave za prijavo 

ali registracijo na spletni portal, navigacijski element, ki omogoča dostop do 

vsebin in iskalnik po spletnem portalu. 
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3.1.2.2 Vstopna stran 

 

Vstopna stran je ena izmed najpomembnejših strani na vsakem spletnem portalu, saj gre 

za prvostran, ki jo uporabnik vidi, ko obišče osnovno URL povezavo spletnega portala, 

npr http://tit.si. 

 

Namen vstopne strani je v prvi meri predstavitev spletnega portala, ki uporabniku že 

takoj na začetku pove, čemu je le-ta namenjen in do kakšnih informacij bo lahko 

dostopal. Poleg tega pa vstopna stran uporabniku omogoča izhodišče oz. vstopno točko 

do vseh vsebin spletnega portala. 

 

Kot prikazuje slika 3.2, bodo poleg menijske vrstice, glave in noge, ki so vidni na vseh 

mestih spletnega portala, dodani še sledeči razdelki:  

• Drsnik s pred-ogledno sliko in izvlečkom: prikaz izpostavljenih vsebin 

spletnega portala v obliki drsnika skupaj s pred-ogledno sliko in izvlečkom 

vsebine. 

• Prostor za obvestila in novice: seznam pomembnih obvestil in novic. 

• Stranska vrstica: seznam zadnjih dodanih vsebin po razredih. 

 

 
Slika 3.2: Struktura vstopne strani.  
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3.1.2.3 Strani z vsebino 

 

Strani z vsebino pa bodo, kot prikazuje slika 3.3, poleg menijske vrstice, glave in noge, 

vsebovale še razdelek za vsebino in stransko vrstico z različnimi navigacijskimi 

elementi. 

 

 
Slika 3.3: Struktura strani z vsebino.  

 

Z dobro zasnovo spletnega portala in zastavljenim načrtom imamo tako jasen pregled 

nad tem, kaj želimo doseči in smo tako pripravljeni na namestitev WordPress CMS 

sistema. Postopke namestitve bomo opisali v nadaljevanju tega poglavja. 

 

3.2 NAMESTITEV WORDPRESS CMS SISTEMA IN UREJANJE 

NASTAVITEV 

 

WordPress je znan po svoji enostavni namestitvi, saj je prijazen tudi uporabnikom, ki 

nimajo ustreznega tehničnega znanja. Gre za enostaven in hiter proces, ki je v večini 

primerov končan v nekaj minutah. Uporabljena verzija WordPress CMS sistema bo 

4.4.3. 
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3.2.1 Zahteve pred namestitvijo WordPress CMS sistema 

 

Pred samim začetkom namestitve WordPress CMS sistema je potrebno imeti sledeče: 

1. spletno domeno: spletni naslov na internetu, preko katerega uporabniki 

dostopajo do spletnega portala, 

2. dostop do strežnika (FTP): podatke pridobimo od ponudnika gostovanja, 

3. urejevalnik besedila: računalniški program, ki je sestavni del vsakega 

operacijskega sistema, 

4. FTP odjemalec: računalniški program, ki omogoča povezavo do strežnika (npr. 

FileZilla), 

5. spletni brskalnik: računalniški program, ki je sestavni del vsakega 

operacijskega sistema. 

 

Poleg tega pa je pred samo namestitvijo potrebno storiti še sledeče: 

• prepričati se moramo, da ima ponudnik gostovanja zagotovljene minimalne 

zahteve, ki so potrebne za poganjanje WordPress CMS sistema, 

• iz spleta je potrebno prenesti zadnjo različico WordPress CMS sistema, 

• preneseno zip datoteko WordPress CMS sistema je potrebno razširiti na trdi disk 

osebnega računalnika, 

• pripraviti je potrebno geslo za skriti ključ. 

 

Minimalne zahteve WordPress CMS sistema so dosegljive na sledeči spletni povezavi:  

https://wordpress.org/about/requirements/ 

 

3.2.2 Znamenita 5-minutna namestitev WordPress CMS sistema 

 

Hitra in poenostavljena navodila za namestitev WordPressa so sledeča: 

1. Zip datoteko WordPress CMS sistema prenesemo iz spleta na osebni računalnik 

in jo razširimo. 

2. Na strežniku kreiramo MySQL podatkovno zbirko in uporabnika, ki ima vse 

pravice za dostop in urejanje te podatkovne zbirke. 
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3. Ta korak je opcijski. Iz Wordpress mape, ki smo jo pridobili ob razširitvi 

prenesene zip datoteke v 1. točki teh navodil, poiščemo datoteko »wp-config-

sample.php« in jo preimenujemo v »wp-config.php«. S pomočjo urejevalnika 

besedila vnesemo podatke o kreirani MySQL podatkovni zbirki in uporabniku. 

4. Na strežnik naložimo vse datoteke WordPress CMS sistema. 

5. Poženemo WordPress namestitveno skripto preko brskalnika na osebnem 

računalniku in sledimo navodilom. 

 

Bolj podrobna navodila o namestitvi WordPressa sledijo v nadaljevanju tega poglavja. 

 

3.2.2.1 Korak 1: Prenesemo in razširimo WordPress datoteko 

 

WordPress datoteko lahko prenesemo v angleški različici iz mednarodne uradne spletne 

strani WordPressa (http://wordpress.org/download/) ali pa prenesemo slovensko 

različico iz Slovenske uradne strani WordPressa (https://sl.wordpress.org/). Preneseno 

datoteko, ki je v zip obliki, razširimo na našem osebnem računalniku. 

 

3.2.2.2 Korak 2: Kreiramo MySQL podatkovno zbirko in uporabnika 

 

Različni ponudniki gostovanj ponujajo različne strežniške platforme. Kreiranje 

podatkovne zbirke in uporabnika te zbirke se tako glede na različne platforme med 

seboj razlikujejo. V tem koraku bo predstavljeno, kako ustvarimo podatkovno zbirko na 

nekaterih najbolj razširjenih platformah, in sicer Plesk, cPanel, DirectAdmin in 

phpMyAdmin. Podatke za dostop do strežniške platforme pridobimo od ponudnika 

gostovanja. 

 

Plesk platforma 

Če ponudnik gostovanja omogoča uporabo platforme Plesk, sledimo sledečim 

navodilom. 

 

1. Prijavimo se v Plesk platformo. 

2. Pod zavihkom »Websites & Domains« se pomaknemo na polje »Custom 

Website« in kliknemo na gumb »Databases« kot je prikazano na sliki 3.4. 
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Slika 3.4: Plesk platforma in povezava za dostop do urejanja podatkovnih zbirk.  

 

3. Odpre se nova stran, kjer za ustvarjanje podatkovne zbirke kliknemo na gumb 

»Add New Database«, kot je prikazano na sliki 3.5. V kolikor že imamo 

ustvarjene katere podatkovne zbirke, so le-te prikazane na tem mestu, od koder 

jih lahko tudi brišemo, kopiramo in urejamo. 

 

 
Slika 3.5: Povezava za kreiranje nove podatkovne zbirke v Plesku. 

 

4. Podatkovni zbirki določimo ime in kreiramo uporabnika te podatkovne zbirke 

tako, da obkljukamo »Create a new database user« ter določimo ime uporabnika 

in geslo, kot je prikazano na sliki 3.6. Močno geslo lahko tudi avtomatsko 

generiramo s klikom na gumb »Generate«. Po končanem vnosu podatkov 

kliknemo na gumb »OK«. Na tem mestu je priporočljivo, da si zabeležimo ime 

podatkovne zbirke, uporabniško ime ter geslo, saj bomo te podatke potrebovali 

kasneje. 
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Slika 3.6: Določanje imena podatkovne zbirke in kreiranje uporabnika te zbirke ter gesla v 

Plesku. 

 

5. Ob uspešnem kreiranju podatkovne zbirke in uporabnika prejmemo obvestilo, da 

je bila naša podatkovna zbirka ustvarjena. Prav tako se na novo nastala 

podatkovna zbirka izpiše na seznamu, kot je prikazano na sliki 3.7. 

 

 
Slika 3.7: Obvestilo o uspešnem kreiranju podatkovne zbirke in seznam zbirk v Plesku. 

 

Podatkovna zbirka in uporabnik te zbirke sta na ta način kreirana z uporabo platforme 

Plesk. 

 

cPanel 

V primeru, da ponudnik gostovanja ponuja cPanel platformo, sledimo sledečim 

navodilom. 

 

1. Prijavimo se v cPanel platformo. 
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2. Pod razdelkom »databases« kliknemo na ikono »MySQL Wizard«, kot je 

prikazano na sliki 3.8, da zaženemo čarovnika za kreiranje nove podatkovne 

zbirke. 

 
Slika 3.8: cPanel platforma in povezava za kreiranje podatkovne zbirke z uporabo čarovnika. 

 

3. V prvem koraku čarovnika  »Step 1. Create A Database« vnesemo želeno ime 

podatkovne zbirke in kliknemo na gumb »Next Step«, kot je prikazano na sliki 

3.9. 

 
Slika 3.9: Določanje imena podatkovne zbirke v cPanelu. 

 

4. V drugem koraku čarovnika »Step 2. Create Database Users« vnesemo želeno 

uporabniško ime za uporabnika te podatkovne zbirke in geslo, kot je prikazano 

na sliki 3.10. Močno geslo lahko tudi avtomatsko generiramo s klikom na gumb 

»Password Generator«. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na gumb 

»Create User«, da kreiramo uporabnika. 

 



 36 

 
Slika 3.10: Kreiranje uporabnika podatkovne zbirke in gesla v cPanelu. 

 

5. V tretjem koraku čarovnika »Step 3. Add a User to the Database« obkljukamo 

»All Privileges«, da dodelimo na novo kreiranemu uporabniku vse pravice in 

kliknemo na gumb »Next Step«, kot je prikazano na sliki 3.11. 

 
Slika 3.11: Določanje pravic uporabnika podatkovne zbirke v cPanelu. 

 

6. V četrtem koraku »Step 4. Complete the Task« je kreiranje podatkovne baze in 

uporabnika pravzaprav končano. Na tem mestu je priporočljivo, da si 

zabeležimo ime podatkovne zbirke, uporabniško ime ter geslo, saj bomo te 

podatke potrebovali kasneje. 
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DirectAdmin 

V kolikor ponudnik gostovanja omogoča uporabo DirectAdmin platforme, sledimo 

sledečim navodilom. 

 

1. Prijavimo se v DirectAdmin platformo. 

2. Kliknemo na povezavo »MySQL Management«, kot je prikazano na sliki 3.12. 

 
Slika 3.12: Povezava za začetek kreiranja nove podatkovne zbirke v DirectAdminu. 

 

3. Odpre se nova stran, kjer kliknemo na »Create new Database«. 

4. V polje »Database Name:« vpišemo želeno ime podatkovne zbirke, v polje 

»Database Username:« vpišemo želeno uporabniško ime in pod »Username 

Password:« ter »Confirm Password:« vnesemo želeno geslo, kot je prikazano na 

sliki 3.13. Če želimo, lahko kliknemo tudi na gumb »Random« in močno geslo 

se bo avtomatsko generirano. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na gumb 

»Create«, kot prikazuje slika 3.13. 

 
Slika 3.13: Kreiranje podatkovne zbirke in uporabnika v DirectAdminu. 

 

5. Odpre se nova stran, kot prikazuje slika 3.14, kjer se izpišejo vsi podatki o 

novonastali podatkovni zbirki in uporabniku, ki smo ga pravkar kreirali. Podatke 

skrbno zabeležimo, saj jih bomo kasneje potrebovali. 
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Slika 3.14: Podatki o novonastali podatkovni zbirki ter uporabniku v DirectAdminu. 

 

phpMyAdmin 

Če ponudnik gostovanja omogoča uporabo platforme phpMyAdmin, sledimo sledečim 

navodilom. 

 

1. Prijavimo se v phpMyAdmin platformo. 

2. Podatkovno zbirko kreiramo tako, da v uporabniškem vmesniku pod zavihkom 

»Zbirke podatkov«, kot prikazuje slika 3.15, najprej vnesemo pod polje »Ustvari 

zbirko podatkov« želeno ime podatkovne zbirke, nato pa iz spustnega menija 

»Pravilo za razvrščanje znakov« izberemo »utf8_unicode_ci«. Za dokončno 

kreiranje podatkovne zbirke, kliknemo še na gumb »Ustvari«, kot prikazuje slika 

3.15. 

 

 
Slika 3.15: Kreiranje podatkovne zbirke v phpMyAdminu. 

 

3. Uporabnika podatkovne zbirke kreiramo tako, da v uporabniškem vmesniku 

najprej kliknemo na zavihek »Uporabniki« in nato v spodnjem delu okna 

kliknemo na gumb »Dodaj uporabnika«. 

4. Odpre se novo okno, kjer, kot prikazuje slika 3.16, pod razdelkom »Uporabniško 

ime« iz spustnega menija izberemo »Uporabi besedilno polje:« in v polje 

vnesemo želeno uporabniško ime uporabnika. Pod razdelkom »Gostitelj« 



 39 

pustimo pred-nastavljene nastavitve. Pod razdelkom geslo pa v spustnem meniju 

izberemo »Uporabi besedilno polje:« in v polja vnesemo želeno geslo ali pa 

kliknemo na gumb »Ustvari«, pri čemer se bo avtomatsko generirano precej 

močno geslo. Ime podatkovne zbirke, uporabniško ime in geslo si v tem koraku 

zapišemo, ker jih bomo potrebovali kasneje. 

 
Slika 3.16: Kreiranje uporabnika v phpMyAdminu. 

 

5. Za dokončno kreiranje uporabnika kliknemo še na gumb »Izvedi«. 

6. V uporabniškem vmesniku ponovno kliknemo na zavihek »Uporabniki« in v 

tabeli uporabnikov, pri na novo kreiranem uporabniku, kliknemo na »Uredi 

privilegije«. 

7. Odpre se nova stran, kjer najprej kliknemo na gumb »Zbirka podatkov« in pod 

»Dodaj privilegije na naslednje zbirke podatkov:« izberemo podatkovno zbirko, 

ki smo jo ustvarili v 2. točki teh navodil ter kliknemo na gumb »Izvedi«, kot 

prikazuje slika 3.17. 
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Slika 3.17: Določevanje podatkovne zbirke za urejanje privilegijev uporabnika v phpMyAdminu. 

 

8.  V okvirju »Privilegiji tipični za podatkovno zbirko« obkljukamo »Označi vse« 

in kliknemo na gumb »Izvedi«, kot je prikazano na sliki 3.18. 

 
Slika 3.18: Urejanje privilegijev za uporabnika podatkovne zbirke v phpMyAdminu. 

 

Podatkovna zbirka in uporabnik te zbirke sta na ta način končana z uporabo 

phpMyAdmin platforme. 
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3.2.2.3 Korak 3: Uredimo datoteko wp-config.php 

 

Ta korak lahko po želji tudi izpustimo, saj ga lahko opravimo tudi v nadaljevanju. 

 

1. Odpremo mapo »wordpress«, katero smo razširili na osebnem računalniku v 

Koraku 1. 

2. Poiščemo datoteko »wp-config-sample.php« in jo preimenujemo v »wp-

config.php«. 

3. Odpremo datoteko »wp-config.php« z urejevalnikom besedila in pod »// ** 

MySQL settings – You can get this info from your web host ** //« vnesemo 

sledeče podatke, ki smo jih pridobili v Koraku 2, ko smo kreirali podatkovno 

zbirko in uporabnika, kot je prikazano na sliki 3.19: 

• DB_NAME (ime podatkovne zbirke) 

• DB_USER (uporabniško ime uporabnika podatkovne zbirke) 

• DB_PASSWORD (geslo podatkovne zbirke) 

• DB_HOST (ime gostitelja, navadno »localhost«) 

• DB_CHARSET (to vrednost v večini primerov pustimo tako, kot je že 

pred-nastavljena) 

• DB_COLLATE (to vrednost v večini primerov pustimo prazno) 

 
Slika 3.19: Urejanje datoteke »wp-config.php«. 

4. Datoteko shranimo. 
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3.2.2.4 Korak 4: Naložimo WordPress datoteke na strežnik 

 

Celotno vsebino mape »wordpress«, ki smo jo razširili v Koraku 1 in kjer smo 

preimenovali ter uredili datoteko »wp-config.php«, v Koraku 3, naložimo na strežnik z 

uporabo FTP odjemalca (npr. FileZilla). Točno mesto oz. mapo, kamor je potrebno 

prenesti WordPress datoteke na strežnik, se od ponudnika do ponudnika gostovanja 

razlikuje. Bolj podrobne informacije nam lahko posreduje izbrani ponudnik gostovanja.  

 

Na strežnik ne nalagamo celotne mape »wordpress«, temveč naložimo vse datoteke, ki 

se nahajajo znotraj te mape. 

 

3.2.2.5 Korak 5: Poženemo WordPress namestitveno skripto 

 

Za dostop do WordPress namestitvene skripte odpremo brskalnik na osebnem 

računalniku in vnesemo sledeči URL naslov: »http://www.example.com/wp-

admin/install.php«, kjer »www.example.com« zamenjamo s spletnim naslovom naše 

domene. 

 

Odpre se novo okno. V kolikor smo v Koraku 3 teh navodil uredili datoteko »wp-

config.php« z zahtevanimi podatki, prejmemo obvestilo, da WordPress uspešno 

komunicira s podatkovno zbirko in lahko nadaljujemo z namestitvijo tako, da kliknemo 

na gumb »Zaženi namestitev«, kot prikazuje slika 3.20. 

 

 
Slika 3.20: Obvestilo WordPressa, da uspešno komunicira s podatkovno zbirko in gumb za nadaljevanje 

namestitve. 
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V kolikor pa smo Korak 3 teh navodil izpustili, se nam odpre okno, kjer je obrazloženo, 

katere podatke vse potrebujemo, preden nadaljujemo z namestitvijo. Ti podatki so, kot 

prikazuje slika 3.21, sledeči: 

• ime podatkovne zbirke, 

• uporabniško ime za dostop do podatkovne zbirke, 

• geslo za dostop do podatkovne zbirke, 

• gostitelj podatkovne zbirke, 

• predpona tabele. 

 

Ime podatkovne zbirke, uporabniško ime in geslo smo pridobili ob kreiranju 

podatkovne zbirke in uporabnika v Koraku 2. Za namestitev kliknemo na gumb 

»Začni!«, kot prikazuje slika 3.21. 

 

 
Slika 3.21: Obvestilo WordPressa, kateri podatki so potrebni za nadaljevanje namestitve. 

 

Odpre se nova stran, kjer v zahtevana polja, kot prikazuje slika 3.22, vnesemo potrebne 

podatke. Poleg imena podatkovne zbirke, imena uporabnika ter zbirke in gesla je 
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potrebno vnesti še gostitelja podatkovne zbirke, ki je navadno »localhost«. Predpona 

tabele je že pred-nastavljena na »wp_« in jo lahko po želji pustimo tako, kot je, ali pa jo 

po želji spremenimo. Ta nastavitev določa, s kakšno predpono se bodo zapisovale tabele 

v podatkovni zbirki. Gre za uporabno nastavitev, v kolikor imamo nameščenih več 

WordPress spletišč na eni podatkovni zbirki. Po končanem vnosu podatkov, kliknemo 

na gumb »Oddaj«, kot prikazuje slika 3.22. 

 

 
Slika 3.22: Vnos podatkov o podatkovni zbirki. 

 

Po uspešno oddanih podatkih o podatkovni zbirki in uporabniku, prejmemo sporočilo, 

da je ta del namestitve uspešno opravljen in da WordPress komunicira s podatkovno 

zbirko. 
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Za nadaljevanje kliknemo na gumb »Zaženi namestitev« kot prikazuje slika 3.23. 

 

 
Slika 3.23: Obvestilo WordPressa, da uspešno komunicira s podatkovno zbirko z gumbom za 

nadaljevanje namestitve. 

 

Po kliku na gumb »Zaženi namestitev« WordPress v MySQL podatkovni zbirki ustvari 

potrebne tabele. Odpre se novo okno, kjer je, kot prikazuje slika 3.24, potrebno vnesti še 

sledeče osnovne informacije: 

• Naslov spletišča: ime novonastalega spletišča oz. spletnega portala. 

• Uporabniško ime: uporabniško ime administratorja, s katerim bomo dostopali 

do WordPress uporabniškega vmesnika. 

• Geslo, dvakrat: geslo administratorja, katerega je zaradi preverjanja enakosti 

potrebno vnesti dvakrat. 

• Vaš e-naslov: e-poštni naslov, na katerega želimo prejemati obvestila. 

• Zasebnost: v kolikor želimo, da spletni iskalniki, kot je npr. Google, indeksirajo 

spletni portal in ga prikazujejo med rezultati iskanja, pustimo opcijo »Dovoli 

iskalnikom, da indeksirajo to spletišče« obkljukano. Če tega ne želimo, to opcijo 

odkljukamo. 
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Slika 3.24: Vnos osnovnih informacij spletišča in kreiranje administratorja. 

 

Po končanem vnosu informacij kliknemo na gumb »Namesti WordPress«, kot prikazuje 

slika  3.24. Odpre se nova stran s sporočilom, da je WordPress nameščen. S klikom na 

gumb »Prijava«, kot prikazuje slika 3.25, dostopamo do strani, kjer se lahko prijavimo v 

WordPress uporabniški vmesnik z uporabniškim imenom in geslom administratorja. 

 

 
Slika 3.25: Obvestilo o uspešni namestitvi WordPressa in gumb za prijavo v uporabniški vmesnik. 
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3.2.3 WordPress uporabniški vmesnik in nastavitve 

 

WordPress uporabniški vmesnik omogoča celostno administracijo spletišča oz. 

spletnega portala. Za dostop do uporabniškega vmesnika obiščemo URL povezavo 

http://www.example.com/wp-login.php, kjer »www.example.com« zamenjamo s 

spletnim naslovom naše domene. Vpišemo uporabniško ime in geslo administratorja ter 

kliknemo na gumb »Prijava«, kot prikazuje slika 3.26. 

 

 
Slika 3.26: Prijava v WordPress uporabniški vmesnik. 

 

Na levi strani uporabniškega vmesnika, kot je prikazano na sliki 3.27, se nahaja glavni 

navigacijski meni, preko katerega imamo dostop do različnih področij, in sicer:  

 

• Nadzorna plošča: osnovna, vstopna stran uporabniškega vmesnika, ki omogoča 

celosten vpogled nad dogajanjem in upravljanjem spletnega portala. 

• Prispevki: področje, kjer lahko dodajamo, urejamo in brišemo prispevke, 

kategorije ter oznake. 

• Datoteke: področje, kjer dodajamo, urejamo in brišemo naložene datoteke kot 

so slike, videi ipd. 

• Strani: področje, kjer lahko dodajamo, urejamo in brišemo strani. 
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• Komentarji: področje, kjer lahko urejamo in brišemo komentarje. 

• Videz: področje, preko katerega imamo nadzor nad videzom spletnega portala. 

Na tem mestu lahko dodajamo, brišemo in prilagajamo grafične predloge, 

upravljamo z gradniki, meniji ipd. 

• Vtičniki:  področje, kjer upravljamo z vtičniki, ki služijo za namene razširitve 

funkcionalnosti našega spletnega portala. 

• Uporabniki: področje, kjer urejamo uporabnike spletnega portala. Na tem mestu 

lahko tudi dodajamo, brišemo ter urejamo različne podatke uporabnikov. 

• Orodja: področje, ki omogoča nameščanje nekaterih orodij za lažje upravljanje 

s spletnim portalom. 

• Nastavitve: področje, ki omogoča urejanje nastavitev spletnega portala. 

 

 
Slika 3.27: WordPress uporabniški vmesnik in glavni navigacijski meni. 

 

V tem podpoglavju bosta opisana razdelka Nadzorna plošča in Nastavitve. Slednji 

vsebuje šest podrazdelkov, in sicer: Splošne nastavitve, Pisanje, Branje, Razprava, 

Datoteke in Trajne povezave. Ostali razdelki pa bodo zaradi svoje obsežnosti opisani v 

nadaljevanju. 

 

3.2.3.1 Nadzorna plošča 

 

Nadzorna plošča je prva in osnovna stran, ki se nam prikaže, ko se prijavimo v 

WordPress uporabniški vmesnik. Dosegljiva je tudi preko glavnega navigacijskega 

menija s klikom na »Nadzorna plošča«, kot prikazuje slika 3.28. Razdeljena je na več 
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razdelkov oz. oken, kot prikazuje slika 3.28, ki nam ponujajo celosten vpogled nad 

dogajanjem in upravljanjem spletnega portala. Okna na nadzorni plošči so sledeča: 

• Dobrodošli na WordPressu!: ključne povezave za urejanje spletnega portala, 

kot so npr. prilagajanje vizualne podobe, spreminjanje grafične predloge, 

urejanje vstopne strani, dodajanje strani, upravljanje z gradniki, ipd. 

• Na prvi pogled: število objavljenih prispevkov in dostop do njih, število 

objavljenih strani in dostop do njih, število objavljenih komentarjev ter 

informacija o uporabljeni različici WordPress CMS sistema ter uporabljeni 

grafični predlogi. 

• Aktivnosti: seznam zadnjih aktivnosti na spletnem portalu, kot so npr. zadnji 

objavljeni prispevki ali strani, zadnji komentarji ipd. 

• Hitri osnutek: obrazec za vnos hitrega osnutka prispevka. 

• WordPress Novice: povezave do aktualnih novic, ki so objavljene na uradni 

WordPress spletni strani. 

 

 
Slika 3.28: Nadzorna plošča WordPress uporabniškega vmesnika in njena okna. 
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Okna na nadzorni plošči lahko po želji odstranimo, dodamo ali pa jih po želji 

premikamo na poljubno mesto. Ob dodajanju vtičnikov, za namene razširitve 

funkcionalnosti spletnega portala, se lahko na nadzorni plošči pojavijo nova okna. 

 

Če želimo katero izmed oken premakniti, to lahko storimo z metodo povleci in spusti. 

Pomaknemo se z miško na naslov okna, ga z miško primemo in premaknemo na želeno 

mesto. 

 

Okna na nadzorni plošči pa dodajamo ali odstranimo tako, da na vrhu strani kliknemo 

na zavihek »Nastavitve pogleda«, kjer se nam v spustni vrstici, kot prikazuje slika 3.29, 

prikaže, katera okna so aktivirana oz. de-aktivirana. Okna aktiviramo ali de-aktiviramo 

tako, da ob imenu posameznega okna obkljukamo ali odkljukamo okvirček. 

 

 
Slika 3.29: Dodajanje in odstranjevanje oken na nadzorni plošči WordPress uporabniškega vmesnika. 

 

3.2.3.2  Splošne nastavitve 

 

Wordpress je ob namestitvi že nameščen in pripravljen za uporabo. Kljub temu pa je 

smiselno že v samem začetku urediti nekatere nastavitve spletnega portala. Do splošnih 

nastavitev dostopamo preko glavnega navigacijskega menija s klikom na »Nastavitve«, 

kot prikazuje slika 3.30. 

 

 
Slika 3.30: Dostop do nastavitev. 
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Odpre se nova stran, kjer imamo dostop do urejanja splošnih nastavitev spletnega 

portala (slika 3.31). Nekatere od teh nastavitev so že bile določene ob sami namestitvi 

WordPressa. V kolikor z že nastavljenimi nastavitvami nismo zadovoljni, jih lahko na 

tem mestu spremenimo. 

 

 
Slika 3.31: Urejanje splošnih nastavitev spletnega portala. 
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Splošne nastavitve, ki jih lahko urejamo na tem mestu so tako sledeče: 

 

1. Naslov spletišča: določimo naslov spletnega portala. V kolikor smo naslov 

spletnega portala že določili ob namestitvi, ga lahko na tem mestu po želji tudi 

spremenimo. Večina WordPress grafičnih predlog prikazuje ta naslov na vrhu 

vsake strani. 

2. Slogan: kratek in jedrnat opis spletnega portala v nekaj besedah. Nekatere 

WordPress grafične predloge prikazujejo slogan tik pod naslovom spletnega 

portala, nekatere pa ga ne prikazujejo. 

3. WordPressov naslov (URL):  to polje je že pred-nastavljeno. V večini 

primerov je tukaj URL spletni naslov domene »http://example.net« (kjer je 

example.net ime naše domene). Tehnično gledano je to pravzaprav naslov do 

WordPress datotek na strežniku (npr. wp-config.php, wp-admin, wp-content, 

wp-includes ipd.). V primeru, da smo namestili WordPress na poddomeni, npr. z 

imenom »blog«, potem bi URL naslov moral biti http://example.net/blog (kjer je 

example.net ime naše domene).  

4. Naslov spletišča (URL): to polje je že pred-nastavljeno. Tukaj vnesemo URL 

povezavo, katero želimo, da uporabniki vnesejo v brskalnik, ko želijo obiskati 

spletni portal. Tehnično gledano je to pravzaprav naslov do direktorija, kjer je 

shranjena »index.php« datoteka. V večini primerov je ta URL spletni naslov 

enak tistemu iz prejšnje točke. 

5. E-poštni naslov: na tem mestu vnesemo oz. po želji spremenimo e-poštni 

naslov, na katerega želimo prejemati WordPress obvestila, ki se navezujejo na 

administracijo spletnega portala. Primer: če bi dovolili uporabnikom, da se 

registrirajo na spletni portal kot člani, bi ob registraciji uporabnika prejeli e-

poštno obvestilo. Ali pa, če bi izbrali nastavitev, da mora administrator pred 

objavo komentarja le-tega potrditi, bi preko e-pošte prejeli obvestilo, da 

komentar čaka na odobritev. Ta e-poštni naslov ni nujno enak tistemu, ki smo ga 

določili v prejšnjem poglavju, ko smo ob namestitvi kreirali administratorja. 

6. Članstvo: obkljukamo, če želimo, da si lahko na spletnem portalu ustvari 

uporabniški račun kdor koli. 

7. Privzeta vloga novega uporabnika: uporabnikom spletnega portala lahko 

dodelimo različne vloge, katere imajo različne pravice. Največ pravic in največji 

nadzor ima skrbnik (administrator). Najmanj pravic pa ima naročnik, ki lahko 
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vsebino pravzaprav samo bere, ne more pa ničesar urejati. Na tem mestu lahko 

tako nastavimo, katera naj bo privzeta vloga za nove registrirane uporabnike. Na 

voljo so sledeče vloge uporabnikov: naročnik, sodelavec, avtor, urednik in 

skrbnik. 

8. Časovni pas: izberemo želeni časovni pas. Za Slovenijo velja »UTC+1«. 

9. Oblika zapisa datuma: izberemo želeni zapis datuma. V kolikor nismo 

zadovoljni s ponujenimi možnostmi zapisa, lahko v zadnjem polju vnesemo 

obliko po meri. 

10. Oblika zapisa časa: izberemo želeno obliko zapisa časa. V kolikor nismo 

zadovoljni s ponujenimi možnostmi zapisa, lahko v zadnjem polju vnesemo 

obliko po meri. 

11. Teden se začne v: izberemo, s katerim dnem se začne teden. Za Slovenijo velja, 

da je to ponedeljek. 

12. Jezik spletišča: izberemo jezik spletišča, v našem primeru bi bila izbira 

Slovenščina. 

 

S klikom na gumb »Shrani spremembe« se nastavitve shranijo. Na vrhu strani se nam 

izpiše obvestilo, da so bile nastavitve uspešno shranjene. Izbrane nastavitve za spletni 

portal tit.si so razvidne iz slike 3.31. 

 

3.2.3.3 Pisanje 

 

Nastavitve za pisanje omogočajo urejanje nastavitev, ki se navezujejo na vsebinski del 

spletnega portala. Na tem mestu, kot prikazuje slika 3.32, lahko tako določamo sledeče 

nastavitve: 

• Privzeta kategorija prispevka: izbrana kategorija bo privzeto ponujena pri 

ustvarjanju novega prispevka. 

• Privzeta oblika prispevka: izbrana oblika prispevka bo privzeto ponujena ob 

ustvarjanju novega prispevka. Oblike prispevka se navezujejo na funkcionalnosti 

grafične predloge. Če uporabljena grafična predloga ne omogoča različnih oblik 

prispevkov, ta nastavitev ne bo vidna. Različne oblike prispevkov se lahko med 

različnimi grafičnimi predlogami razlikujejo. 

• Post via email (objavi preko e-pošte): ta nastavitev omogoča, da objavljamo e-

poštna sporočila kot prispevke na spletnem portalu. V kolikor želimo koristiti to 
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funkcionalnost, moramo v nastavitve vnesti naslov poštnega strežnika in 

vrednost vrat, prijavno ime oz. uporabniško ime, geslo in privzeto kategorijo za 

pošto, ki določajo, pod katero kategorijo bodo razvrščeni prispevki, dodani na ta 

način. Objavljanja prispevkov na ta način ne priporočamo. 

• Storitev posodabljanja: na tem mestu lahko določimo, katere ponudnike 

storitev za posodabljanje naj WordPress samodejno obvesti, ko na spletni portal 

dodamo nov prispevek. V polje vnesemo seznam URL naslovov. 

 

 
Slika 3.32: Urejanje nastavitev pisanja. 

 

Omenjenih nastavitev na tem mestu ni potrebno spreminjati, v kolikor katerih izmed 

funkcionalnosti res ne potrebujemo. Za spletni portal tit.si pred-nameščene nastavitve 

niso bile spreminjane. V kolikor pa smo katero izmed nastavitev uredili, po končanem 

urejanju kliknemo na gumb »Shrani spremembe«, da le-te shranimo. 
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3.2.3.4 Branje 

 

V nastavitvah za branje, kot prikazuje slika 3.33, pa lahko določamo sledeče nastavitve: 

• Prikaz naslovne strani: na tem mestu lahko določimo, kaj se bo prikazovalo na 

naslovni strani (vstopni strani) spletnega portala. Izberemo lahko, da se 

prikazujejo najnovejši prispevki ali pa statična stran, kjer določimo, katera stran 

naj se prikaže kot naslovna ter katera stran naj bo s prispevki. V kolikor smo 

izbrali, da naj se na naslovni strani prikaže statična stran, lahko za stran s 

prispevki pustimo neizbrano. To je odvisno od strukture spletnega portala, ki jo 

želimo. 

• Strani bloga prikažejo največ: določimo največje število prispevkov, ki se 

prikažejo na strani bloga oz. na strani z vsemi objavljenimi prispevki. 

• RSS vir prikaže najnovejše: v kolikor želimo uporabljati RSS vir, na tem 

mestu določimo, koliko najnovejših vnosov (prispevkov) naj se uporabniku 

prikaže, ko prenese RSS vir iz spletnega portala. 

• Za vsak članek v viru pokaži: določimo, ali naj se v RSS viru prikaže celotno 

besedilo prispevka ali samo povzetek. 

• Vidljivost na iskalnikih: to nastavitev smo že določili v tem poglavju ob 

namestitvi WordPressa in jo lahko na tem mestu po želji spremenimo. Če 

želimo, da spletni iskalniki, kot je npr. Google, indeksirajo naš spletni portal in 

ga prikazujejo med rezultati iskanja, pustimo opcijo »Spletnim iskalnikom 

prepreči indeksiranje tega spletišča«, odkljukano. Če tega ne želimo, to opcijo 

obkljukamo. 
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Slika 3.33: Urejanje nastavitev branja. 

 

Po končanem urejanju nastavitev kliknemo na gumb »Shrani spremembe«, da se le-te 

shranijo. 

 

Za spletni portal tit.si, kot je razvidno iz slike 3.33, smo določili pri prikazu naslovne 

strani statično stran »Domov«. V ta namen smo najprej ustvarili stran z naslovom 

Domov. Postopek za ustvarjanje novih strani bo, zaradi obsežnosti in pomembnosti, 

opisan v nadaljevanju. Ostale nastavitve niso bile spremenjene. 

 

3.2.3.5 Razprava 

 

WordPress CMS sistem omogoča v svoji osnovi tudi komentiranje prispevkov ter strani 

na spletnem portalu in uporabo t.i. pingback-ov ter povratnih sledi. Na tem mestu 

nastavitev, kot prikazuje slika 3.34, lahko urejamo: 

• Običajne nastavitve objave: omogočimo ali onemogočimo uporabo t.i. 

pingback-ov in povratnih sledi ter omogočimo ali onemogočimo komentiranje 

prispevkov na spletnem portalu. Pingback-i in povratne sledi omogočajo, da se, 

v kolikor v prispevku objavimo povezavo do katere druge spletne strani, na tej 
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spletni strani, v kolikor spletna stran to seveda omogoča, v komentarju 

samodejno objavi povezava do našega spletnega portala, kjer smo objavili 

prispevek s to povezavo. Podobno lahko na tem mestu tudi mi omogočimo ali 

onemogočimo to funkcionalnost. Če omogočimo t.i. pingback-e in povratne 

sledi, se bodo torej v komentarjih prispevka na našem spletnem portalu 

samodejno prikazali spletni naslovi vseh spletnih strani, kjer je bila objavljena 

URL povezava tega našega prispevka. 

• Druge nastavitve komentarjev: na tem mestu lahko določimo, ali mora avtor 

komentarja pred objavo vpisati svoje ime in e-poštni naslov, ali mora biti 

uporabnik pred oddajo komentarja prijavljen na spletni portal ter po kolikšnem 

času naj se možnost komentiranja prispevka samodejno onemogoči. Poleg tega 

pa lahko še določimo zamaknjeno komentiranje in število stopenj 

zamaknjenosti, razdelitev komentarjev na strani, ko dosežemo določeno število 

komentarjev in razvrstitev, ki določa, na kakšen način se bodo komentarji 

razvrščali. Običajna razvrstitev prikazuje najprej novejše komentarje. Uporaba 

funkcije zamaknjenega komentiranja in števila stopenj je odvisna od grafične 

predloge, če le-ta to omogoča. Nekatere grafične predloge ne omogočajo 

zamaknjenega komentiranja. 

• Email me whenever (pošlji e-poštno sporočilo kadarkoli): s to nastavitvijo 

določamo, kdaj naj se administratorja in avtorja prispevka obvesti, ko nekdo 

objavi komentar na prispevek ali pa, če komentar čaka na odobritev. 

• Preden komentar postane viden: na tem mestu določimo, ali je s strani avtorja 

prispevka ali administratorja potrebno vsak komentar odobriti ročno ter ali mora 

imeti avtor komentarja predhodno odobren komentar, da se vsi nadaljnji 

komentarji objavijo samodejno.  

• Moderiranje komentarjev: s temi nastavitvami se lahko izognemo neželenim 

komentarjem tako, da določimo zadržanje komentarja z določenim številom 

URL povezav v komentarju ter da določimo, katere besede, imena, URL naslovi, 

e-poštni naslovi ter IP naslovi v komentarju niso dovoljeni. Komentarji z 

naštetimi in določenimi lastnostmi bodo zadržani ter bodo čakali na odobritev 

avtorja prispevka ali administratorja. 

• Črna lista besed v komentarjih: podobno kot v prejšnji točki, tudi na tem 

mestu lahko določimo seznam nedovoljenih besed, imen, URL naslovov, e-
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poštnih naslovov ali IP naslovov. Komentarji, ki bodo vsebovali kar koli od 

naštetega, bodo avtomatsko izbrisani.  

• Avatarji: avatar je slika avtorja komentarja, ki se prikazuje ob komentarju, 

katerega je avtor objavil. Na tem mestu tako določimo, ali naj se avatar sploh 

prikazuje pri komentarjih ter določimo omejitve in kakšna slika naj se prikazuje. 

Privzeta nastavitev WordPressa je, da uporablja slike avatarja, ki jo je uporabnik 

določil pri spletnem servisu Gravatar. V kolikor uporabnik nima določenega 

avatarja preko tega servisa, pa lahko na tem mestu določimo, kakšna slika se bo 

prikazala. 

 

Po končanem urejanju nastavitev razprave kliknemo na gumb »Shrani spremembe«, da 

se te shranijo. Izbrane nastavitve za spletni portal tit.si so razvidne iz slike 3.34. 
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Slika 3.34: Urejanje nastavitev razprave. 
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3.2.3.6 Datoteke 

 

Predstavnostnim datotekam, ki bodo naložene na spletni portal, lahko na tem mestu, kot 

je razvidno iz slike 3.35, določamo sledeče nastavitve: 

• Velikost slik (ob dodajanju slik na spletni portal, se avtomatsko generirajo še 

pregledna sličica, srednje velika slika in velika slika): 

o Velikost pregledne sličice: določimo dimenzijo pregledne sličice. 

o Srednja velikost: določimo velikost srednje velike slike. 

o Veliko: določimo velikost velike slike. 

• Nalaganje datotek: določimo, ali naj se prenesene datoteke razvrščajo v mape 

po mesecih in letih. Če to nastavitev odkljukamo, se bodo vse datoteke zbirale v 

eni mapi. 

 

 
Slika 3.35: Urejanje nastavitev datotek. 

 

Po končanem urejanju nastavitev kliknemo na gumb »Shrani spremembe«, da le-te 

shranimo. Za portal tit.si na tem mestu nastavitve niso bile spremenjene. 
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3.2.3.7 Trajne povezave 

 

Za vsako stran spletnega portala je določena URL povezava. Na tem mestu nastavitev 

lahko tako nastavimo želeno obliko in format zapisa URL naslovov spletnega portala. 

Na voljo so, kot prikazuje slika 3.36, sledeče nastavitve: 

• Splošne nastavitve 

o Plain (navadno): URL naslovi bodo generirani na podlagi ID številke, ki 

jo WordPress CMS sistem dodeli samodejno.  

Primer: http://tit.si/?p=123 

o Dan in ime: URL naslovi bodo generirani na podlagi leta, meseca, dneva 

in naslova. Primer: http://tit.si/2016/05/10/vzorčni prispevek/ 

o Mesec in ime: URL naslovi bodo generirani na podlagi leta, meseca in 

naslova. Primer: http://tit.si/2016/05/vzorčni prispevek/ 

o Številčni: URL naslovi prispevkov bodo generirani pod arhiv ter ID 

številko. Primer: http://tit.si/arhivi/123 

o Ime prispevka: URL naslovi bodo generirani na podlagi naslova. 

Primer: http://tit.si/vzorčni prispevek/ 

o Struktura po meri: URL naslovi bodo generirani na podlagi nastavitev 

po meri, ki jih lahko določimo na tem mestu. 

• Neobvezno 

o Osnova za kategorije: dodamo lahko osnovo za kategorije, na podlagi 

katere se bodo generirali URL naslovi vsebin, katere lahko razvrstimo v 

kategorije. 

o Osnova za oznake: dodamo lahko osnovo za oznake, na podlagi katere 

se bodo generirali URL naslovi vsebin, katere lahko opremimo z 

oznakami. 
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Slika 3.36: Urejanje nastavitev trajnih povezav. 

 

Po končanem urejanju nastavitev kliknemo na gumb »Shrani spremembe«, da le-te 

shranimo. Kot je razvidno iz slike 3.36, smo za generiranje URL naslovov spletnega 

portala tit.si izbrali »Ime prispevka«. V nastavitvah pod »Neobvezno« nastavitev nismo 

določevali. 

 

Osnovna namestitev in nastavitev WordPress CMS sistema in spletnega portala je tako 

na tem mestu končana. V nadaljevanju bodo tako predstavljene spletne vsebine ter 

opisani postopki za dodajanje vsebine na spletni portal in strukturiranje le-te. 
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3.3 VSEBINA SPLETNEGA PORTALA 

 
Vsebina je prav gotovo eden najpomembnejših dejavnikov vsakega spletnega portala. 

Če želi učitelj Tehnike in tehnologije uporabljati spletni portal kot učinkovit 

pripomoček, mora le-ta vsebovati kvalitetno in unikatno vsebino, ki je za učence 

zanimiva, razgibana in privlačna. Le tako bo učitelj lahko dosegel, da bodo učenci 

spletni portal z veseljem in redno obiskovali, kar pa je tudi cilj. Skozi čas se lahko na 

spletnem portalu zbere zajetna količina vsebin, katero pa je, zaradi boljše uporabniške 

izkušnje, priporočljivo smiselno strukturirati. 

 

Za ustvarjanje zanimive, razgibane in privlačne vsebine ima učitelj Tehnike in 

tehnologije pri uporabi WordPress CSM sistema kar nekaj možnosti, saj lahko ustvari in 

oblikuje tekstovno vsebino, ki je vizualno dovršena, hkrati pa jo lahko oplemeniti z 

različnimi predstavnostnimi datotekami, kot so slike, avdio in video datoteke ter različni 

dokumenti. Poleg tega ima tudi možnost strukturiranja vsebine tako, da jo razvrsti v 

različne kategorije, katere opremi z različnimi oznakami. 

 

Na tem mestu bodo tako predstavljene možnosti za ustvarjanje kvalitetne in zanimive 

vsebine, katerih se lahko učitelj Tehnike in tehnologije poslužuje pri uporabi WordPress 

CMS sistema. Poleg tega pa bodo predstavljene tudi možnosti za strukturiranje te 

vsebine za boljšo uporabniško izkušnjo. 

 

3.3.1 Prispevki in strani – lastnosti ter razlike 

 

WordPress CMS sistem omogoča dodajanje vsebine preko prispevkov in strani, ki so si 

med seboj podobni, a hkrati precej različni. Če primerjamo spletni portal s tiskano 

revijo, bi prispevki predstavljali članke, strani pa bi predstavljale naslovnico, kazalo, 

spremno besedo urednika ipd. 

 

Prispevki torej predstavljajo članke, ki jih objavljamo na spletnem portalu in jih lahko 

razvrstimo v različne kategorije ter opremimo z oznakami za namene strukturiranja in 

za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Prispevki so dinamični, kar pomeni, da se 

samodejno prikazujejo na določenih mestih spletnega portala. Ko objavimo prispevek, 
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se le-ta samodejno doda v RSS vir, če smo to seveda v nastavitvah omogočili, in se na 

spletnem portalu prikaže pod določeno kategorijo, oznako, v arhivih, na seznamu 

zadnjih prispevkov ipd. Objavljeni prispevki si na spletnem portalu sledijo kronološko. 

Običajno so, odvisno od grafične predloge in njenih nastavitev, opremljeni s podatki o 

času objave in avtorju prispevka. Prispevki imajo tudi možnost komentiranja. 

 

Strani pa so za razliko od prispevkov statične, kar pomeni, da se prikazujejo le na 

mestih, katere sami ročno določimo. Ne prikazujejo se samodejno in kronološko, kot 

prispevki v RSS viru, pod kategorijami in oznakami, v arhivih ipd., saj strani v 

WordPress CMS sistemu ne moremo razvrstiti v različne kategorije in jih opremiti z 

oznakami. Klasični primeri strani so »Vstopna stran«, »O nas«, »Kontakt«, »O 

predmetu TiT« ipd. Strani načeloma nimajo možnosti komentiranja, lahko pa to 

funkcijo vklopimo, če želimo. 

 

Do uporabniškega vmesnika za prispevke in strani dostopamo tako, da v glavnem 

navigacijskem meniju  kliknemo bodisi na »Prispevki« bodisi na »Strani« (slika 3.37). 

 

 
Slika 3.37: Dostop do uporabniškega vmesnika za prispevke in strani. 

 

S klikom na »Prispevki«, kot prikazuje slika 3.38, se nam odpre nova stran, od koder 

imamo vpogled v vse kreirane prispevke, ki so kronološko razporejeni. Podobno velja 

za strani. 
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Slika 3.38: Uporabniški vmesnik za prispevke. 

 

3.3.2 Dodajanje novega prispevka ali strani 

 

Dodajanje novega prispevka ali strani na spletni portal poteka pravzaprav na identičen 

način. Podobno velja tudi za dodajanje, urejanje in oblikovanje tekstovne vsebine ter 

predstavnostnih datotek v prispevek ali stran, zato sami postopki za to ne bodo 

obravnavani ločeno.  

 

Nov prispevek, kot prikazuje slika 3.39, dodamo tako, da v uporabniškem vmesniku za 

prispevke kliknemo na gumb »Dodaj novo«. 

 

 
Slika 3.39: Povezava za dodajanje novega prispevka v uporabniškem vmesniku za prispevke. 

 

Odpre se nova stran, od koder lahko začnemo s samim dodajanjem, urejanjem in 

oblikovanjem vsebine v samem prispevku preko dveh vnosnih polj, kot prikazuje slika 

3.40. Najprej vnesemo naslov prispevka, ki naj bo kratek in jedrnat, nato pa še vsebino, 

ki jo lahko vnašamo na dva različna načina, in sicer preko grafičnega ali besedilnega 

prikaza. 
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Slika 3.40: Dodajanje vsebine na prispevek. Polji za vnos naslova prispevka in vsebine. 

 

3.3.2.1 Vnašanje in oblikovanje tekstovne vsebine v grafičnem prikazu 

 

Grafični prikaz omogoča vnašanje in oblikovanje vsebine na principu »WYSIWYG« - 

What You See Is What You Get (kar vidite, to dobite). To pomeni, da se tekstovna 

vsebina oblikuje že med samim vnašanjem in, da bo,približno tako kakor jo vidimo na 

tem mestu, prikazana tudi na spletnem portalu. Pri tem načinu oblikovanja vsebine se v 

ozadju samostojno ustvarja HTML koda, ki je nujno potrebna za pravilno prikazovanje 

prispevka uporabnikom na spletnem portalu. 

 

V kolikor želimo vnašati vsebino v grafičnem prikazu, se moramo prepričati, da se 

nahajamo pod tem zavihkom, ki je, kot prikazuje slika 3.41, dostopen nad poljem za 

vnos vsebine. 

 

 
Slika 3.41: Zavihek za vnašanje vsebine v grafičnem prikazu. 
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Vsebina, ki jo vnesemo v grafičnem prikazu je tako lahko videti, kot prikazuje slika 

3.42. 

 

 
Slika 3.42: Vnesena vsebina v grafičnem prikazu. 

 

Pri samem oblikovanju tekstovne vsebine pa imamo na voljo orodno vrstico, kot 

prikazuje slika 3.43, ki omogoča osnovno urejanje besedila na podoben način kot smo 

tega vajeni npr. pri delu z računalniškim programom Microsoft Word. 

 

 
Slika 3.43: Orodna vrstica za oblikovanje vsebine. 
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Glavna orodna vrstica omogoča (od leve proti desni): 

1. krepka pisava, 

2. ležeča  pisava, 

3. prečrtano besedilo, 

4. neoštevilčen seznam, 

5. oštevilčen seznam, 

6. vstavljanje citata, 

7. vstavljanje vodoravne črte, 

8. poravnava besedila na levo, 

9. poravnava besedila na sredino, 

10. poravnava besedila na desno, 

11. vstavljanje hiperpovezave, 

12. odstranitev hiperpovezave, 

13. vstavljanje značke »Preberi več«, 

14. vklop in izklop dodatne orodne vrstice. 

 

Dodatna orodna vrstica omogoča (od leve proti desni): 

1. določevanje odstavka, naslova 1, naslova 2,..., 

2. podčrtano besedilo, 

3. obojestranska poravnava, 

4. barva pisave, 

5. prilepi kot besedilo (v primeru, da želimo kopirati tekstovno vsebino iz 

računalniškega programa Microsoft Word, ta funkcija omogoča, da se bo 

tekstovna vsebina prilepila brez Wordovega oblikovanja), 

6. odstranjevanje oblikovanja, 

7. vstavljanje posebnega znaka, 

8. zmanjševanje odmika besedila, 

9. povečevanje odmika besedila, 

10. razveljavi, 

11. obnovi, 

12. prikaz bližnjic na tipkovnici za hitrejše delo. 
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3.3.2.2 Vnašanje in oblikovanje tekstovne vsebine v besedilnem prikazu 

 

Tekstovno vsebino lahko vnašamo in oblikujemo tudi s pomočjo obogatenega 

urejevalnika za HTML preko besedilnega prikaza. V tem načinu poteka vnašanje in 

urejanje tekstovne vsebine v obliki HTML kode, kot prikazuje slika 3.44. Ta način 

omogoča veliko bolj natančno oblikovanje in veliko več možnosti, a je za tovrstno 

vnašanje in oblikovanje tekstovne vsebine nujno potrebno vsaj osnovno znanje in 

razumevanje HTML programskega jezika. 

 

V kolikor želimo vnašati vsebino v besedilnem prikazu, se moramo prepričati, da se 

nahajamo pod tem zavihkom, ki je, kot prikazuje slika 3.44, dostopen nad poljem za 

vnos vsebine. 

 

 
Slika 3.44: Vnesena vsebina v besedilnem prikazu in zavihek za dostop do vnašanja vsebine v tem 

prikazu. 

 

Za oblikovanje tekstovne vsebine v besedilnem prikazu imamo v pomoč orodno vrstico,  

ki omogoča hitrejše vnašanje HTML oznak, kot prikazuje slika 3.45. 
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Slika 3.45: Orodna vrstica za hitrejši vnos pogostih HTML oznak. 

 

Orodna vrstica v besedilnem prikazu omogoča sledeči vnos HTML oznak (od leve proti 

desni): 

1. krepka pisava, 

2. ležeča pisava, 

3. vstavljanje hiperpovezave, 

4. vstavljanje citata, 

5. prečrtano besedilo, 

6. podčrtano besedilo, 

7. vstavljanje slike, 

8. neoštevilčen seznam, 

9. oštevilčen seznam, 

10. vrstica seznama, 

11. vstavljanje kode, 

12. vstavljanje značke »Preberi več«, 

13. zapiranje oznake. 

 

Vnos vsebine preko besedilnega prikaza, zaradi potrebnega znanja HTML 

programskega jezika, v nadaljevanju ne bo več obravnavano, če to ne bo res nujno 

potrebno. 

 

3.3.3 Shranjevanje, objavljanje, predogled in brisanje prispevka/strani 

 

Med samim urejanjem prispevka/strani si WordPress CMS sistem samodejno shranjuje 

osnutek, v primeru, če bi prišlo do kakšnih neželenih težav. V kolikor pa se med samim 

urejanjem prispevka/strani prekine internetna povezava in samodejno shranjevanje 

osnutka ni možno, nas WordPress CMS sistem o tem tudi obvesti. 
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Kljub samodejnemu shranjevanju osnutka je priporočljivo, da med samim urejanjem 

prispevka/strani spremembe redno shranjujemo. To storimo tako, da kliknemo na gumb 

»Shrani osnutek«, kot prikazuje slika 3.46. Ob tem lahko zapustimo uporabniški 

vmesnik za urejanje prispevka/strani ter se vrnemo nazaj kadar koli in nadaljujemo z 

delom tam, kjer smo končali. Prispevek ali stran, ki je shranjen kot osnutek, je na 

spletnem portalu viden samo administratorju in avtorju tega prispevka/strani. 

 

Pred samo objavo prispevka/strani  lahko tudi s klikom na gumb »Predogled«, kot 

prikazuje slika 3.46, preverimo, kako bo prispevek/stran videti na samem spletnem 

portalu. Na ta način lahko preverimo, če je res vse tako, kot si želimo. 

 

Po končanem urejanju prispevka/strani le-tega lahko objavimo s klikom na gumb 

»Objavi«, kot prikazuje slika 3.46. Ob tem postane prispevek/stran viden na spletnem 

portalu vsem. 

 

 
Slika 3.46: Shranjevanje osnutka, predogled in objava prispevka. 

 

V primeru, da je prispevek/stran že objavljen in smo kasneje naredili določene 

spremembe, imamo namesto gumba »Objavi« na voljo gumb »Posodobi«. V kolikor 

želimo, da se spremembe shranijo in tudi prikažejo na prispevku/strani, moramo po 

končanem urejanju sprememb vedno posodobiti prispevek/stran s klikom na ta gumb. V 

nasprotnem primeru se shrani samo osnutek, kjer pa spremembe ne bodo javno vidne, 

temveč bodo vidne le administratorju ali avtorju tega prispevka/strani. 
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3.3.3.1 Spreminjanje objavljenega prispevka/strani nazaj v osnutek 

 

Objavljen prispevek/stran lahko po želji kadar koli spremenimo nazaj v osnutek in ga na 

ta način skrijemo očem javnosti. To storimo tako, da pod razdelkom »Objavi« v 

uporabniškem vmesniku za urejanje prispevka/strani kliknemo na »Uredi« pri »Stanje: 

Objavljeno«, kot prikazuje slika 3.47. 

 

 
Slika 3.47: Dostop za spreminjanje prispevka/strani nazaj v osnutek. 

 

Od tu lahko preko spustnega menija spremenimo stanje prispevka/strani nazaj na 

osnutek (slika 3.48). 

 
Slika 3.48: Spreminjanje objavljenega prispevka/strani nazaj v osnutek. 



 73 

Po končanem urejanju sprememb najprej kliknemo na gumb »V redu«, da potrdimo 

spremenjeno stanje prispevka/strani, nato pa še na gumb »Posodobi«. 

 

Na seznamu prispevkov, ki je dosegljiv preko glavnega navigacijskega menija 

WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na »Prispevki«, so vsi prispevki, označeni 

s stanjem osnutek, dosegljivi pod razdelkom »Osnutek«, kot prikazuje slika 3.49. 

Podobno velja za strani. 

 

 
Slika 3.49: Dostop do seznama vseh prispevkov, ki so označeni kot osnutek. 

 

3.3.3.2 Brisanje prispevka/strani 

 

Prispevek/stran, ki je bodisi objavljen bodisi je shranjen kot osnutek, lahko po želji tudi 

premaknemo v smeti. To storimo tako, da pri urejanju posameznega prispevka/strani 

pod razdelkom »Objavi« kliknemo na »Premakni v smeti«, kot prikazuje slika 3.50. Ob 

tem se prispevek ali stran premakne v smeti in ni več javno dostopen. Na samem 

spletnem portalu tudi ni viden administratorju ali avtorju tega prispevka/strani. 

 

 
Slika 3.50: Premikanje prispevka/strani v smeti. 
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Prispevek, ki smo ga premaknili v smeti, ni izbrisan, temveč je še vedno dostopen na 

seznamu prispevkov pod razdelkom »Smeti«, kot prikazuje slika 3.51. Podobno velja za 

strani. 

 

 
Slika 3.51: Dostop do seznama vseh prispevkov, ki se nahajajo v smeteh. 

 

Od tu lahko prispevek obnovimo s klikom na »Obnovi« pod naslovom posameznega 

prispevka ali pa ga dokončno izbrišemo s klikom na »Nepreklicno izbriši«. Izbrisanega 

prispevka ne moremo več obnoviti. Podobno velja za strani. 

 

 

3.3.4 Nalaganje in dodajanje predstavnostnih datotek v prispevek ali na stran 

 

Za namene ustvarjanja zanimive in privlačne vsebine WordPress CMS sistem omogoča 

tudi nalaganje številnih različnih predstavnostnih datotek, npr. slike, dokumenti, avdio 

in video datoteke ipd. in dodajanje le-teh v prispevek ali na stran. 

 

WordPress omogoča nalaganje sledečih vrst in formatov predstavnostnih datotek: 

• Slike:  

o .jpg 

o .jpeg 

o .png 

o .gif 

o .ico 

o .svg 
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• Dokumenti: 

o .pdf (Portable Document Format; Adobe Acrobat) 

o .doc, .docx (Microsoft Word Dokument) 

o .ppt, .pptx, .pps, .ppsx (Microsoft PowerPointpredstavitev) 

o .odt (OpenDocument Text Dokument) 

o .xls, .xlsx (Microsoft Excel Dokument) 

o .psd (Adobe Photoshop Dokument) 

• Avdio: 

o .mp3 

o .m4a 

o .ogg 

o .wav 

• Video: 

o .mp4, .m4v (MPEG-4) 

o .mov (QuickTime) 

o .wmv (Windows Media Video) 

o .avi 

o .mpg 

o .ogv (Ogg) 

o .3gp (3GPP) 

o .3g2 (3GPP2) 

 

Slike, avdio in video predstavnostne datoteke, ki so dodane v prispevek ali na stran, se 

na spletnem portalu prikazujejo oz. predvajajo. Dokumenti (.pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, 

.pps, .ppsx, .odt, .xls, .xlsx in .psd) pa so na spletnem portalu na voljo le za prenos. To 

pomeni, da če si želi uporabnik spletnega portala dokumente ogledati, jih mora najprej 

prenesti na svoj računalnik in šele nato odpreti z ustreznim računalniškim programom. S 

pomočjo vtičnika pa lahko razširimo funkcionalnost WordPress CMS sistema in 

uporabnikom omogočimo, da si ogledajo dokumente kar na samem spletnem portalu. 

Možne razširitve funkcionalnosti bodo, zaradi obsežnosti, opisane ločeno. 

 

Pred samim nalaganjem predstavnostnih datotek je priporočljivo, da se le-te z uporabo 

primernega računalniškega programa po potrebi zmanjšajo ali skrčijo, saj na ta način 
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zmanjšamo samo velikost datoteke, prihranimo na prostoru strežnika in omogočimo 

uporabnikom hitrejše nalaganje samega spletnega portala. 

 

Predstavnostne datoteke lahko nalagamo preko medijske knjižnice, ki je dostopna preko 

glavnega navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika pod  »Datoteke« 

ali pa neposredno ob ustvarjanju/urejanju prispevka/strani. Ker gre za izredno podoben 

postopek bo v nadaljevanju predstavljeno le nalaganje predstavnostnih datotek 

neposredno preko prispevkov/strani. Posamezno predstavnostno datoteko lahko 

uporabimo tudi večkrat, v različnih prispevkih ali straneh. 

 

Datoteke nalagamo in dodajamo v prispevek/stran, tako, da najprej z miško kliknemo v 

polju za vnašanje vsebine na mesto, kjer želimo, da se le-ta prikaže. Nato pa, kot 

prikazuje slika 3.52, kliknemo na gumb »Dodaj predstavnostne datoteke«. 

 

 
Slika 3.52: Gumb za dodajanje predstavnostnih datotek v prispevek/stran. 

 

Odpre se nova stran, kot prikazuje slika 3.53, kjer lahko naložimo predstavnostne 

datoteke. 
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Slika 3.53: Uporabniški vmesnik za dodajanje predstavnostnih datotek. 

 

Predstavnostno datoteko naložimo tako, da z metodo povleci in spusti prenesemo 

predstavnostno datoteko kjer koli v okvirček, kot je prikazano na sliki 3.53, ali pa 

kliknemo na gumb »Izberi datoteke« in poiščemo želene predstavnostne datoteke na 

osebnem računalniku, jih izberemo ter naložimo. Hkrati lahko naložimo tudi več 

različnih datotek. 

 

3.3.4.1 Urejanje podrobnosti slik in nastavitev 

 

Ob uspešno naloženi sliki se na desni strani uporabniškega vmesnika, kot prikazuje 

slika 3.54, pod »Podrobnosti o priponki« prikažejo splošne informacije o sliki (ime, 

datum nalaganja, velikost, dimenzije ter povezavi za urejanje slike in izbris le-te) ter 

možnosti za dodajanje dodatnih podrobnosti, ki jih lahko določimo preko vnosnih polj. 

 

Pod »Nastavitve za prikaz priponke« pa lahko določimo, nastavitve za prikaz slike na 

samem prispevku ali strani. 
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Slika 3.54: Določevanje podrobnosti naložene slike in nastavitve za prikaz. 

 

Za slike so tako na voljo sledeče podrobnosti, ki jih lahko vnesemo: 

• Naslov: prikaže se uporabnikom v prispevku/strani, ki imajo v nastavitvah 

brskalnika onemogočeno prikazovanje slik. 

• Napis: prikaže se v prispevku/strani pod sliko. Podamo kratek opis ali pa npr. 

navedemo vir, v kolikor slika ni naša. 

• Nadomestno besedilo: kratek opis slike, ki je namenjen spletnim iskalnikom za 

lažje in hitrejše iskanje. Nadomestno besedilo v prispevku/strani ni vidno. 

• Opis: poljubno dolg opis slike, ki se prikaže na strani priponke. Vsaka naložena 

predstavnostna datoteka ima lahko namreč tudi svojo stran. 

 

Nastavitve za prikaz slike, ki jih lahko določimo, pa so sledeče: 

• Poravnava: določimo poravnavo slike v prispevku/strani (levo, sredinsko, 

desno in brez). 
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• Povezava na: določimo povezavo, kam naj uporabnika preusmeri, ko klikne na 

sliko: 

o  predstavnostna datoteka (odpre se nova stran samo s sliko v polni 

velikosti) 

o  stran priponke (odpre se nova stran z vizualno podobo spletnega portala, 

kjer se poleg slike prikaže tudi opis slike in možnost komentiranja, če 

imamo to omogočeno) 

o URL po meri (uporabnika preusmeri na poljubno spletno povezavo) 

o brez (brez povezave) 

• Velikost: določimo velikost prikazane slike (pred-ogledna sličica, srednje ali 

največja velikost) 

 

Slika, opremljena z vsemi podrobnostmi in nastavitvami, je videti, kot prikazuje slika 

3.55. 

 
Slika 3.55: Slika opremljena z vsemi podrobnostmi in nastavitvami. 
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Po končanem urejanju podrobnosti in nastavitev slike, kot prikazuje slika 3.56, 

kliknemo na gumb »Vstavi v prispevek« oz. »Vstavi v stran«. 

 

 
Slika 3.56: Vstavljanje naložene slike z urejenimi podrobnostmi in nastavitvami v prispevek. 

 

Po kliku na gumb »Vstavi v prispevek« oz. »Vstavi v stran«, kot prikazuje slika 3.57, 

nas WordPress avtomatsko preusmeri nazaj na uporabniški vmesnik za urejanje 

prispevka/strani, kjer se nam prikaže pravkar dodana slika, na mestu kjer smo želeli. 

 

 
Slika 3.57: Dodana slika v prispevek z določenimi podrobnostmi in nastavitvami. 
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V kolikor nismo zadovoljni z določenimi podrobnostmi ali nastavitvami, ki smo jih 

določili, lahko le-te spremenimo tako, da kliknemo na sliko in prikaže se nam orodna 

vrstica, kot prikazuje slika 3.58. 

 

 
Slika 3.58: Orodna vrstica slike, ki omogoča naknadno urejanje že določenih podrobnosti in nastavitev. 

 

S pomočjo orodne vrstice slike lahko tako spremenimo poravnavo (levo, sredinsko, 

desno, brez) ter uredimo podrobnosti in nastavitve s klikom na simbol za urejanje 

(svinčnik). V kolikor pa želimo sliko odstraniti iz prispevka/strani, kliknemo na simbol 

»X«. 

 

S klikom na simbol za urejanje (svinčnik) se odpre novo okno, kot prikazuje slika 3.59, 

kjer lahko spremenimo napis slike in nadomestno besedilo ter določimo poravnavo, 

velikost in povezavo. Poleg tega pa lahko pod  »Dodatne nastavitve« določimo še 

številne stilske podobe slike z uporabo CSS (ang. Cascading Style Sheets) 

označevalnega jezika, ki pa ga, zaradi potrebnega znanja in razumevanja le-tega, ne 

bomo obravnavali. Po končanem urejanju podrobnosti in nastavitev slike, kliknemo na 

gumb »Posodobi«. 
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Slika 3.59: Naknadno urejanje podrobnosti in nastavitev slike. 

 

Naslova slike in opisa pri naknadnem urejanju podrobnosti in nastavitev, ki smo ga 

pravkar opisali, ne moremo spreminjati. Če želimo spremeniti ti dve podrobnosti slike, 

lahko kliknemo na gumb »Zamenjaj«, kjer pravzaprav ponovno dostopamo do 

uporabniškega vmesnika za nalaganje slik. Iz seznama naloženih slik izberemo enako 

sliko in prikažejo se nam vse možnosti za urejanje podrobnosti in nastavitev, ki smo jih 

imeli na voljo ob samem nalaganju. Po končanem urejanju podrobnosti in nastavitev 

kliknemo na gumb »Zamenjaj«. 

 

Vstavljena slika, z določenimi podrobnostmi in nastavitvami, tako v prispevku/strani na 

spletnem portalu izgleda, kot prikazuje slika 3.60. 
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Slika 3.60: Slika prikazana v prispevku/strani na spletnem portalu. 

 

3.3.4.2 Urejanje slike (obrezovanje, zasuk, spreminjanje velikosti) 

 

WordPress omogoča tudi osnovno urejanje slik kot je spreminjanje velikosti, 

obrezovanje in zasuk. Pri samem urejanju prispevka/strani lahko sliko enostavno 

povečamo ali zmanjšamo tako, da najprej kliknemo na sliko, katero želimo povečati ali 

zmanjšati. Na robovih slike se nam, kot prikazuje slika 3.61, prikažejo kvadratki. Če se 

pomaknemo z miško na rob slike ter kliknemo z miško na kvadratek in povlečemo, 

sliko bodisi povečamo bodisi zmanjšamo. Na ta način povečamo ali zmanjšamo sliko v 

samem prispevku/strani, izvorna velikost slike pa se ne spremeni. 

 

 
Slika 3.61: Povečevanje ali zmanjševanje slike pri urejanju prispevka/strani. 
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Če želimo spremeniti izvorno velikost slike, jo obrezati ali zasukati, to storimo tako, da 

najprej kliknemo na sliko in nato v orodni vrstici, ki se prikaže, kliknemo na simbol za 

urejanje (svinčnik). Odpre se nam novo okno, katerega smo že obravnavali pri 

naknadnem urejanju podrobnosti in nastavitev slike. V tem oknu, kot prikazuje slika 

3.62, kliknemo na gumb »Uredi original«. 

 

 
Slika 3.62: Dostop do urejanja originala slike, kjer lahko spremenimo izvorno velikost, sliko obrežemo ali 

pa jo zasukamo. 

 

Odpre se novo okno, kjer nam orodna vrstica, kot prikazuje slika 3.63, omogoča sledeče 

urejanje: 

• obrezovanje, 

• zasuk slike v nasprotni smeri urinega kazalca, 

• zasuk slike v smeri urinega kazalca, 

• zrcaljenje čez vodoravno os, 

• zrcaljenje čez navpično os, 

• razveljavi spremembe, 

• obnovi spremembe. 

 

Na desni strani okna, kot prikazuje slika 3.63, pa imamo na voljo tri razdelke: 

• Prilagodi velikost slike: določimo velikost slike tako, da vnesemo želene 

vrednost ene izmed dimenzij. Druga dimenzija se samodejno proporcionalno 

spreminja. 

• Obrezovanje slike: določimo razmerje, v katerem želimo obrezati sliko. Za 

kvadratno sliko bi npr. vnesli 1:1. 



 85 

• Nastavitev predogledne sličice: določimo, katere slike naj se spremenijo. 

Lahko spremenimo vse velikosti (predogledna sličica, srednje, veliko), samo 

predogledno sličico ali pa vse velikosti, razen predogledne sličice. 

 

 
Slika 3.63: Področja za urejanje originala slike. 

 

Ob kateri koli spremembi slike, ki jo določimo, se nam na tem mestu prikazuje tudi 

rezultat urejanja v realnem času. 

 

Če se pomaknemo z miško na sliko v tem oknu, kliknemo in povlečemo, se nam prikaže 

okvirček, kot prikazuje slika 3.64, s katerim določimo ročno obrezovanje slike. Tako 

nastali okvirček lahko tudi poljubno premikamo ali pa ga povečamo ali zmanjšamo s 

pomikanjem vogalov okvirčka. Ko smo z izbiro zadovoljni, kliknemo na simbol za 

obrezovanje v orodni vrstici. 
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Slika 3.64: Ročno obrezovanje slike. 

 

Po končanem urejanju slike, kliknemo na gumb »Shrani«. Če smo sliki le določili novo 

velikost, gumb »Shrani« ne bo na voljo, temveč bo na voljo gumb »Skala«. 

 

V kolikor smo že izvedli spremembe, lahko le-te povrnemo nazaj s klikom na gumb 

»Obnovi sliko«, s čimer jo obnovimo v prvotno stanje. 

 

3.3.4.3 Avdio in video datoteke ter dokumenti 

 

Avdio in video datoteke ter dokumenti imajo v WordPressu precej manj možnosti za 

urejanje, kot slike. Ob uspešno naloženi avdio in video datoteki ali dokumentu se nam, 

kot prikazuje slika 3.65, prikažejo splošne informacije, in sicer: ime datoteke, datum 

nalaganja in velikost datoteke. Pri avdio ali video datotekah se prikaže še dolžina 

posnetka. Podrobnosti, ki jih lahko dodamo pri avdio (naslov, izvajalec, album, napis in 

opis) in video datotekah ter dokumentih (naslov, napis, opis) pa imajo enake oz. 

podobne funkcije, kot pri slikah. 
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Slika 3.65: Urejanje podrobnosti video datoteke. 

 

Pri razdelku »Nastavitve za prikaz priponke«, pa lahko za avdio in video datoteke 

določimo: 

• Vdelaj predstavnostni predvajalnik: v prispevku/strani se prikaže 

predvajalnik, preko katerega lahko uporabnik predvaja avdio ali video posnetek. 

• Povezava do predstavnostne datoteke: v prispevku/strani se prikaže naslov 

avdio ali video datoteke v obliki povezave. S klikom na naslov se uporabniku 

odpre nova stran, kjer je na voljo samo predvajalnik, preko katerega lahko 

uporabnik predvaja avdio ali video posnetek.  

• Povezava do strani s priponko: podobno kot pri »Povezava do predstavnostne 

datoteke«, le da ob kliku na naslov preusmeri uporabnika na stran z vizualno 

podobo spletnega portala, kjer je poleg predvajalnika podan še opis in možnost 

komentiranja, če smo to v nastavitvah omogočili. 

 

Pri razdelku »Nastavitve za prikaz priponke« pa lahko za dokumente določimo: 

• Predstavnostna datoteka: ob kliku na naslov dokumenta, ki je prikazan na 

prispevku ali strani, se datoteka prenese na računalnik, od koder jo lahko 

uporabnik pregleda. 

• Brez: enako kot pri »Predstavnostna datoteka«. 
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• Stran priponke: ob kliku na naslov dokumenta, ki je prikazan v prispevku ali 

na strani, se odpre nova stran z vizualno podobo spletnega portala, kjer je poleg 

ponovnega naslova dokumenta in možnosti prenosa le-tega, s klikom na sam 

naslov na voljo še opis in možnost komentiranja. 

 

Po končanem urejanju podrobnosti in nastavitev, kliknemo na gumb »Vstavi v 

prispevek« oz. »Vstavi v stran«. 

 

Avdio datoteka, ki jo objavimo v prispevku/strani z uporabljenim WordPress 

predvajalnikom, je na spletnem portalu videti, kot prikazuje slika 3.66. 

 

 
Slika 3.66: Predvajalnik za avdio datoteko v prispevku/strani na spletnem portalu. 

 

Video datoteka, ki jo objavimo v prispevku/strani z uporabljenim WordPress 

predvajalnikom, pa je na spletnem portalu videti, kot prikazuje slika 3.67. 

 

 
Slika 3.67: Predvajalnik za video datoteko v prispevku/strani na spletnem portalu. 
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Za dokumente, kot je že bilo omenjeno,  WordPress v svoji osnovi ne omogoča 

predvajanja ali prikaza v samem prispevku oz. na sami strani spletnega portala. 

Objavljen dokument, kot prikazuje slika 3.68, se prikaže v prispevku /strani na spletnem 

portalu le z določenim naslovom v tekstovni obliki. S klikom na naslov dokumenta na 

prispevku/strani, se uporabniku dokument prenese na računalnik, od koder si ga lahko 

ogleda s primernim računalniškim programom. 

 

 
Slika 3.68: Prikaz dokumenta na prispevku/strani na spletnem portalu. 

 

 

3.3.5 Brisanje predstavnostnih datotek 

 

Ob nalaganju predstavnostnih datotek se nam lahko zgodi, da naložimo napačno 

datoteko ali pa jo zaradi takšnih in drugačnih razlogov morda ne potrebujemo več in bi 

jo radi izbrisali. 

 

To najlažje storimo tako, da v glavnem navigacijskem meniju WordPress uporabniškega 

vmesnika kliknemo na »Datoteke«. Odpre se nova stran, kjer imamo dostop do vseh 

naloženih datotek, kot prikazuje slika 3.69. 
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Slika 3.69: Dostop do vseh naloženih datotek preko knjižnice. 

 

S klikom na posamezno datoteko se nam odpre nova stran, kjer lahko le-to izbrišemo s 

klikom na »Nepreklicno izbriši«, kot prikazuje slika 3.70. 

 

 
Slika 3.70: Povezava za brisanje izbrane datoteke. 

 

Po končanem brisanju datoteke bo le-ta samodejno odstranjena tudi iz vseh 

prispevkov/strani, kjer je bila vstavljena. Izbrisane datoteke ni več možno obnoviti. 

 

 

3.3.6 Vdelava avdio in video datotek iz drugih spletnih portalov 

 

Nalaganje in dodajanje avdio in video datotek na način, kot je bilo predstavljeno, ima 

kar nekaj slabosti. Le-te so sledeče:   

 

• Velikost avdio in video datotek: avdio in video datoteke so lahko zelo velike, 

še posebej če pred samim prenosom niso bile stisnjene s kakšnim računalniškim 



 91 

programom, ki zmanjša velikost same datoteke. Ob velikem številu avdio in 

video datotek lahko naletimo na težavo, kot je npr. pomanjkanje prostora na 

strežniku. Nekateri ponudniki gostovanja imajo namreč omejitve prostora, ki ga 

lahko porabimo. Z avdio in video datotekami pa ga lahko hitro zapolnimo, saj 

WordPress CMS sistem ne omogoča stiskanja datotek ob samem nalaganju. 

• Hitrost nalaganja spletnega portala: prikaz avdio ali video datotek 

uporabnikom na spletnem portalu je lahko za sam strežnik precej zahteven 

proces. če si ob istem času ogleduje neko avdio ali video datoteko večje število 

uporabnikov in obiskovalcev. Ob tem lahko pride do zmanjšane hitrosti 

delovanja celotnega spletnega portala. 

• Omejen prenos podatkov: nekateri ponudniki spletnega gostovanja imajo 

omejen prenos podatkov, ki je lahko s tem načinom shranjevanja in prikazovanja 

avdio in video, zaradi same velikosti le-teh,hitro zapolnjen. 

 

Da se izognemo vsem zgoraj omenjenim slabostim in morebitnim omejitvam, lahko 

uporabimo katerega izmed spletnih portalov, ki omogočajo brezplačno shranjevanje 

avdio in video datotek. Na takšen način na našem strežniku ne zasedemo praktično nič 

prostora, saj so avdio in video datoteke shranjene na drugem, ločenem strežniku. Prav 

tako ne zaidemo v težave z upočasnitvijo spletnega portala ob ogledu avdio ali video 

datotek več uporabnikov in obiskovalcev hkrati, saj se avdio ali video datoteke 

prenašajo iz zunanjega stražnika. Ker se datoteke prenašajo iz zunanjega strežnika, ki je 

neodvisen od tistega, ki ga uporabljamo za spletni portal, tudi ni morebitnih omejitev 

glede prenosa podatkov.  

 

Najbolj znan in brezplačen spletni portal za shranjevanje avdio in video datotek je 

YouTube. Postopkov, kako se registrirati na spletni portal YouTube, kako poteka 

nalaganje avdio in video datotek ter katere možnosti nastavitev so na voljo, ne bomo 

obravnavali. Predstavili bomo le postopek, kako vdelamo video datoteko na spletni 

portal iz YouTube spletnega portala, kjer je video datoteka že naložena. 
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3.3.6.1 Vdelava video datoteke iz YouTube spletnega portala 

 

Vdelava videa iz YouTube spletnega portala v prispevek/stran našega spletnega portala 

poteka na zelo enostaven način. Na YouTube spletnem portalu, ki je dosegljiv na 

spletnem naslovu »https://www.youtube.com/«, ob izbranem video posnetku kliknemo 

na gumb »Skupna raba«, kot prikazuje slika 3.71. 

 

 
Slika 3.71: Dostop do nastavitev skupne rabe ob izbranem video posnetku na YouTube spletnem portalu. 
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Odpre se nov zavihek, kjer najprej kliknemo na gumb »Vdelaj«, nato pa še na »Prikaži 

več«. Kot prikazuje slika 3.72, lahko na tem mestu določimo nekatere nastavitve, in 

sicer: 

• Velikost videoposnetka: lahko izberemo že pred-nastavljene velikosti 

videoposnetka iz spustnega menija ali pa izberemo »Velikost po meri«, kjer 

vnesemo poljubno dimenzijo. 

• Pokaži predlagane videoposnetke, ko se predvajanje videoposnetka konča: 

obkljukamo, če želimo, da se po končanem predvajanju videoposnetka prikažejo 

drugi predlagani videoposnetki s strani YouTuba. 

• Pokaži kontrolnike predvajalnika: obkljukamo, če želimo, da se prikažejo 

kontrolniki predvajanja, kot so npr. predvajaj, ustavi, povečaj/zmanjšaj glasnost, 

celozaslonski način ipd. 

• Pokaži naslov videoposnetka in dejanja predvajalnika: obkljukamo, če 

želimo, da se na vrhu videoposnetka prikaže naslov in nekatere ostale možnosti. 

• Omogoči način s poostreno zasebnostjo: obkljukamo, če ne želimo, da se na 

našem spletnem portalu naložijo YouTube piškotki pred samim predvajanjem 

videoposnetka. 

 

Po končanem urejanju nastavitev videoposnetka, ki ga želimo vdelati na naš spletni 

portal, kopiramo HTML kodo iz mesta, kot prikazuje slika 3.72. 

 



 94 

 
Slika 3.72: Določanje nastavitev videoposnetka in povezava za vdelavo. 

 

Tako kopirano HTML kodo prilepimo na stran oz. v prispevek, kjer želimo prikazovati 

vdelan videoposnetek. Pri tem moramo biti pozorni, da kopirano HTML kodo, kot 

prikazuje slika 3.73, prilepimo v besedilni prikaz, ki je namenjen vnašanju vsebine v tej 

obliki. 

 

 
Slika 3.73: Vdelava videoposnetka na prispevek/stran. 

 

V prispevku/strani, kot prikazuje slika 3.74, se prikaže vdelan videoposnetek, ki je na 

voljo uporabnikom za ogled in kateri se nalaga iz ločenega YouTube strežnika. 
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Slika 3.74: Vdelan videoposnetek s predvajalnikom iz YouTube spletnega portala v prispevku/strani. 

 

3.3.7 Nastavljanje predstavljene slike prispevka/strani 

 

Prispevku/strani lahko določimo tudi predstavljeno sliko. Kot je že bilo omenjeno, so 

prispevki dinamični, kar pomeni, da se ob objavi prispevka,  le-ta samodejno objavi tudi 

na številnih drugih mestih spletnega portala (RSS vir, pod določeno kategorijo, oznako, 

v arhivih, na seznamu zadnjih prispevkov ipd.). Ob samem naslovu prispevka se lahko 

prikaže tudi slika, katero določimo s t.i. predstavljeno sliko.  

 

Predstavljeno sliko dodamo tako, da pri urejanju posameznega prispevka/strani pod 

razdelkom »Izbrana slika« kliknemo na »Nastavi predstavljeno sliko«, kot prikazuje 

slika 3.75. 
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Slika 3.75: Dostop do seznama slik za nastavljanje predstavljene slike. 

 

Odpre se nova stran, in sicer uporabniški vmesnik za nalaganje novih datotek, s katerim 

smo se že seznanili. Iz seznama datotek izberemo želeno sliko ali pa naložimo novo. Po 

končani izbiri in morebitnemu urejanju podrobnosti, kliknemo na gumb »Nastavi 

predstavljeno sliko«, kot prikazuje slika 3.76. 
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Slika 3.76: Urejanje podrobnosti slike in gumb za nastavljanje predstavljene slike. 

 

Na uporabniškem vmesniku za urejanje prispevka/strani se tako prikaže pravkar dodana 

predstavljena slika pod razdelkom »Izbrana slika«, kot prikazuje slika 3.77. 

 

 
Slika 3.77: Nastavljena predstavljena slika prispevka/strani. 

 

Predstavljeno sliko lahko po želji tudi odstranimo s klikom na »Odstrani prikazano 

sliko« ter jo po želji spremenimo tako, da ponovimo pravkar opisan postopek. 
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3.3.8 Načrtovanje objavljanja prispevka/strani 

 

Prispevek/stran lahko po želji objavimo tudi na točno določen datum in uro. Ta funkcija 

je uporabna predvsem, če želimo npr. objavljati prispevke/strani skladno z učnim 

načrtom. 

 

Ob dodajanju novega prispevka/strani lahko tako v razdelku »Objavi« pod »Objavi 

takoj« kliknemo na »Uredi«. Ob tem se nam prikažejo možnosti za nastavitev datuma in 

ure, kot prikazuje slika 3.78, kjer vnesemo želen datum objavljanja. V kolikor se 

premislimo in prispevka/strani na želimo načrtovano objaviti, temveč ga recimo želimo 

objaviti takoj, na tem mestu kliknemo na »Prekliči«. Po končanem urejanju nastavitev, 

kliknemo na gumb »V redu«. 

 

 

 
Slika 3.78: Določevanje nastavitev za načrtovano objavljanje prispevka/strani. 

 

Kot prikazuje slika 3.79, se nam pod »Načrtuj za:« prikaže načrtovan datum in ura 

objavljanja. Na istem mestu pa imamo na voljo tudi povezavo »Uredi«, ki omogoča 

naknadno spreminjanje datuma in ure načrtovanega objavljanja. Gumb »Objavi«, s 

katerim bi objavili prispevek/stran na spletni portal, pa se spremeni v »Načrtuj«, ki 

nakazuje, da bomo s klikom na ta gumb ustvarili prispevek/stran, ki ne bo objavljen 

takoj, temveč se bo objavil na tisti datum in uro, kot je bilo nastavljeno. 
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Slika 3.79: Informacija o datumu in uri načrtovane objave prispevka/strani ter gumb za ustvarjanje 

načrtovanega prispevka/strani. 

 

3.3.9 Ostale funkcionalnosti prispevkov/strani 

 
Ob samem urejanju prispevka/strani imamo na voljo še nekaj funkcionalnosti, ki jih 

lahko uporabimo. Izpostavili bomo le bolj pomembne. 

 

Nekateri razdelki, ki bodo opisani v nadaljevanju, morda v uporabniškem vmesniku pri 

urejanju prispevka/strani niso vidni. S klikom na zavihek »Nastavitev pogleda«, kot 

prikazuje slika 3.80, lahko pri urejanju prispevka/strani posamezne razdelke aktiviramo 

ali de-aktiviramo tako, da jih obkljukamo ali odkljukamo. 

 

 
Slika 3.80: Dodajanje ali odstranjevanje posameznih razdelkov v uporabniškem vmesniku pri urejanju 

prispevka/strani. 
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3.3.9.1 Nastavitev vidljivosti prispevka/strani 

 

Pri urejanju prispevka/strani, lahko pod razdelkom »Objavi« in nato »Vidljivost« s 

klikom na »Uredi« dostopamo do različnih možnosti vidljivosti prispevka/strani, kot 

prikazuje slika 3.81. Le-te so sledeče: 

• Javno: celoten prispevek/stran je viden na spletnem portalu vsem. 

• Zaščiteno z geslom: prispevek/stran na spletnem portalu je viden vsem. Vsebina 

prispevka/strani pa je dostopna le z geslom. V kolikor izberemo to opcijo, na 

tem mestu tudi določimo geslo. Uporabnikom, za katere želimo, da imajo dostop 

do vsebine prispevka/strani, pa moramo geslo posredovati. 

•  Zasebno: prispevek/stran je viden samo administratorju, avtorju ali 

uporabnikom, ki imajo pravico za ogled privatnih prispevkov/strani. 

 

 
Slika 3.81: Nastavitve vidljivosti prispevka/strani. 

 

Vidljivost prispevka/strani lahko kadar koli po želji spremenimo. 

 

3.3.9.2 Izvleček prispevka 

 

Ko objavimo prispevek, se le-ta zaradi svoje dinamičnosti, kot smo že omenili, pojavi 

na različnih mestih spletnega portala. Ob samem naslovu in predstavljeni sliki prispevka 

se lahko na spletnem portalu prikazuje tudi t.i. izvleček. To je običajno del tekstovne 

vsebine, ki je namenjena temu, da se uporabnik spletnega portala že pred samim 
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obiskom prispevka seznani z njegovo vsebino. WordPress CMS sistem v svoji osnovi 

samodejno poda izvleček, lahko ga pa po želji dodamo ročno. To storimo tako, da pri 

urejanju posameznega prispevka pod razdelkom »Izvleček« v polje vnesemo želeno 

besedilo, kot prikazuje slika 3.82. Dolžina prikazanega izvlečka je odvisna od grafične 

predloge, ki jo uporabljamo. Nekatere grafične predloge omogočajo prikazovanje 

izvlečkov, nekatere pa ne. Prav tako lahko pri nekaterih grafičnih predlogah določamo 

dolžino izvlečka, pri nekaterih pa se prikaže celoten izvleček, ki smo ga določili ročno. 

Izvlečki so navadno samodejno opremljeni s povezavo »Preberi več...«, kjer uporabnik s 

klikom na njo dostopa do celotnega prispevka. 

 

 
Slika 3.82: Ročen vnos izvlečka prispevka. 

 

Strani te funkcionalnosti nimajo, saj niso dinamične in se na spletnem portalu 

prikazujejo le tam, kjer to sami določimo. 

 

3.3.9.3 Razprava 

 

Ne glede na to, ali smo razpravo v obliki komentiranja pri nastavitvah omogočili ali 

onemogočili, lahko na vsakem prispevku ali strani to funkcionalnost posebej določamo. 

To storimo tako, da pri urejanju prispevka/strani pod razdelkom »Razprava« 

obkljukamo ali odkljukamo »Dovoli komentarje«, kot prikazuje slika 3.83. 

 

Poleg tega lahko na tem mestu omogočimo ali onemogočimo tudi povratne sledi in t.i. 

pingbacke za posamezen prispevek/stran, ne glede na nastavitve, ki smo jih že določili. 

 

 
Slika 3.83: Omogočanje ali onemogočanje komentiranja ter povratnih sledi in t.i. pingbackov. 
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3.3.10 Strukturiranje vsebine s kategorijami in oznakami 

 

Prispevke lahko v WordPress CMS sistemu razvrstimo v različne kategorije in 

podkategorije ter jih opremimo z oznakami za namene strukturiranja vsebine, boljše 

preglednosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega portala. Uporabnik lahko tako z 

obiskom določene kategorije ali oznake na spletnem portalu dostopa do vseh 

prispevkov, ki so razvrščeni v to kategorijo ali oznako. Posamezne prispevke lahko 

razdelimo tudi v več različnih kategorij ali oznak. Slednje so uporabne predvsem v 

primeru, ko se hočemo ogniti prevelikemu številu ustvarjenih kategorij ali pa jih 

uporabimo za bolj specifične namene, ki bodo predstavljeni ločeno. 

 

Pri izdelavi načrta spletnega portala tit.si na začetku tega poglavja smo pravzaprav že 

določili tudi samo strukturo objavljenih vsebin oz. prispevkov. Kategorije vsebin 

spletnega portala tit.si  bodo tako razdeljene na 6., 7. in 8. razred, znotraj katerih se 

bodo nahajale tudi določene podkategorije (priloga 8.1). Poleg teh treh glavnih kategorij 

in njihovih podkategorij pa bosta dodani še kategoriji Novice in Zanimivosti. 

 

3.3.10.1 Dodajanje nove kategorije neposredno pri urejanju prispevka 

 

Novo kategorijo lahko dodamo neposredno pri urejanju določenega prispevka pod 

razdelkom »Kategorije« s klikom na »+ Dodaj novo kategorijo«. Kot prikazuje slika 

3.84, se nam ob tem prikaže polje, v katerega vnesemo ime kategorije in spustni meni, 

kjer izberemo, da gre za nadrejeno kategorijo. Po končanem vnosu kliknemo na gumb 

»Dodaj novo kategorijo«. 

 

 
Slika 3.84: Dodajanje nove kategorije neposredno pri urejanju prispevka. 
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Dodajanje nove podkategorije, kot prikazuje slika 3.85, poteka na podoben način, le da 

iz spustnega menija izberemo, h kateri nadrejeni kategoriji bo spadala na novo 

ustvarjena kategorija. 

 

 
Slika 3.85: Dodajanje nove podkategorije neposredno pri urejanju prispevka. 

 

Na podoben način lahko tudi ustvarimo podkategorijo od podkategorije. Število nivojev 

podkategorij je pri WordPress CMS sistemu neomejeno. Kljub temu pa, zaradi boljše 

uporabniške izkušnje, ustvarjanje več kot treh nivojev ni priporočljivo. 

 

3.3.10.2 Dodajanje nove kategorije preko uporabniškega vmesnika za kategorije 

 

Za boljši pregled in nadzor nad dodajanjem, urejanjem in brisanjem kategorij ter njenih 

podkategorij imamo na voljo uporabniški vmesnik za kategorije. Dostopen je preko 

glavnega navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika, pod področjem 

»Prispevki«, kot prikazuje slika 3.86.  

 

Uporabniški vmesnik za kategorije je, razdeljen na dva dela (slika 3.86). Na levi strani 

imamo na voljo vnosna polja, preko katerih dodamo nove kategorije in podkategorije, 

na desni pa je na voljo seznam vseh kategorij in podkategorij po abecednem vrstnem 

redu. 
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Slika 3.86: Uporabniški vmesnik za kategorije. 

 

Ob dodajanju nove kategorije ali podkategorije lahko preko vnosnih polj določimo 

sledeče: 

• Ime: vnesemo ime kategorije. 

• Ključ: oblika imena kategorije pri kreiranju URL naslovov. Vsebuje le majhne 

črke, številke in vezaje. Če pustimo to polje prazno, WordPress samodejno 

generira ključ na podlagi imena kategorije. 

• Nadrejeno: določimo, ali je kategorija nadrejena, kjer izberemo brez, ali pa jo 

uvrstimo pod katero že ustvarjeno kategorijo in tako ustvarimo podkategorijo. 

• Opis: po želji vnesemo opis kategorije. Nekatere grafične predloge prikazujejo 

opis kategorije na spletnem portalu. 

 

Po končanem vnosu, kliknemo na gumb »Dodaj novo kategorijo«. 

 

3.3.10.3 Urejanje in brisanje kategorije/podkategorije 

 

Kot smo že omenili, imamo na desni strani uporabniškega vmesnika za kategorije na 

voljo celoten seznam ustvarjenih kategorij/podkategorij. Pri vsaki posamezni 

kategoriji/podkategoriji imamo podane še sledeče informacije: opis (v kolikor smo ga 

določili), ključ in število prispevkov, ki so razvrščeni pod to kategorijo/podkategorijo. 
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V kolikor se z miško pomaknemo na naslov določene kategorije/podkategorije se nam, 

kot prikazuje slika 3.87, prikažejo sledeče povezave: 

• Uredi: odpre se nam nova stran, kjer lahko urejamo lastnosti, ki smo jih določili 

ob ustvarjanju kategorije/podkategorije. 

• Hitro urejanje: uredimo lahko le ime kategorije/podkategorije in ključ. 

• Izbriši: kategorijo izbrišemo. 

• Pogled: dostopamo do spletnega portala, kjer se prikažejo vsi prispevki pod to 

kategorijo/podkategorijo. 

 

 
Slika 3.87: Dostop do urejanja, hitrega urejanja, brisanja kategorije/podkategorije in pogleda 

kategorije/podkategorije na spletnem portalu. 

 

3.3.10.4 Razvrščanje prispevkov v kategorije 

 

Prispevek, kot prikazuje slika 3.88, razvrstimo pod želeno kategorijo tako, da ob samem 

urejanju prispevka pod razdelkom »Kategorije« obkljukamo kategorije, pod katere 

želimo uvrstiti prispevek. Posamezen prispevek lahko razvrstimo tudi v več različnih 

kategorij. 

 

 
Slika 3.88: Razvrščanje prispevka pod želeno kategorijo. 

 

V kolikor razvrstimo prispevek v podkategorijo, se le-ta na spletnem portalu prikaže 

tudi v njegovi nadrejeni kategoriji. 
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3.3.10.5 Dodajanje nove oznake preko uporabniškega vmesnika za oznake 

 

Oznako dodajamo preko uporabniškega vmesnika za oznake, ki je dostopen preko 

glavnega navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika pod področjem 

»Prispevki«, kot prikazuje slika 3.89. 

 

Uporabniški vmesnik za oznake je razdeljen na dva dela (slika 3.89). Na levi strani 

imamo na voljo vnosna polja, preko katerih dodamo novo oznako, na desni pa je na 

voljo seznam vseh oznak, razvrščen po abecednem vrstnem redu. 

 

 
Slika 3.89: Uporabniški vmesnik za oznake. 

 

Za dodajanje nove oznake, podobno kot pri dodajanju kategorije, moramo obvezno 

vnesti ime oznake. Ključ in opis sta opcijski vnosni polji. Oznak ne moremo hierarhično 

urejati, kot to lahko počnemo pri kategorijah, zato ta nastavitev ni na voljo. 

 

Po končanem vnosu, kliknemo na gumb »Dodaj novo oznako«. 

 

Iz seznama oznak, na desni strani uporabniškega vmesnika, pa lahko le-te na podoben 

način kot pri kategorijah urejamo, hitro urejamo, brišemo ali pogledamo na spletnem 

portalu. 
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3.3.10.6 Dodajanje prispevka k želeni oznaki 

 

Prispevek, kot prikazuje slika 3.90, dodamo k želeni oznaki tako, da ob samem urejanju 

prispevka pod razdelkom »Oznake«, v vnosno polje vnesemo ime oznake. Ob samem 

tipkanju imena oznake, se nam samodejno prikažejo oznake, kjer iz seznama izberemo 

ustrezno. Izberemo lahko tudi več različnih oznak. Po končanem vnosu oznak kliknemo 

na gumb »Dodaj«. 

 
Slika 3.90: Dodajanje prispevka k želeni oznaki. 

 

3.3.11 Izdelava in določevanje vstopne strani 

 

Vstopna stran je običajno določena s statično stranjo. Izdelamo jo na način, kot smo ga 

že opisali pri dodajanju novega prispevka ali strani. Vstopna stran mora vsebovati le 

naslov, kateri je običajno Domov in ne vsebuje vsebine. Le-to dodamo s t.i. gradniki, 

katere bomo obravnavali ločeno. 

 

Da bo določena stran res vstopna, moramo to tudi nastaviti v nastavitvah pod razdelkom 

»Branje«, ki je dostopen preko glavnega navigacijskega menija WordPress 

uporabniškega vmesnika. V bralnih nastavitvah, s katerimi smo se že seznanili, pod 

razdelkom »Prikazi naslovne strani«, kot prikazuje slika 3.91, kliknemo na krogec pri 

»Statična stran (izberite spodaj)« in nato v spustnem meniju »Prva stran« izberemo iz 

spustnega menija stran, za katero želimo, da je vstopna. 

 

 
Slika 3.91: Določevanje vstopne strani. 
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3.3.12 Izdelava glavne menijske vrstice in dodatnega menija 

 

Glavna menijska vrstica je izredno pomemben element, saj uporabniku omogoča 

navigacijo skozi celoten spletni portal. Za doseganje dobre uporabniške izkušnje mora 

biti uporabniku takoj jasno vidna, zato se priporoča, da se le-ta nahaja takoj pod glavo. 

Menijska vrstica mora biti smiselno strukturirana in ne sme vsebovati preveč 

elementov. Prav tako ni priporočljiva uporaba več kot treh menijskih nivojev. 

 

Strukturo glavne menijske vrstice  smo pravzaprav že določili ob izdelavi načrta 

spletnega portala tit.si, kjer smo določili vsebinsko strukturo (priloga 8.2). 

 

 Meni v WordPress CMS sistemu izdelamo tako, da v glavnem navigacijskem meniju 

WordPress uporabniškega vmesnika najprej kliknemo na »Izgled« in nato na »Meniji«, 

kot prikazuje slika 3.92. 

 
Slika 3.92: Dostop do uporabniškega vmesnika za upravljanje nad meniji. 

 

Odpre se nova stran, kot prikazuje slika 3.93, in sicer uporabniški vmesnik za 

upravljanje nad meniji. 

 
Slika 3.93: Uporabniški vmesnik za upravljanjem nad meniji. 
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Uporabniški vmesnik za upravljanje nad meniji, je razdeljen na dva dela, ki sta dostopna 

s klikom na zavihek, kot prikazuje slika 3.93: 

• Uredi menije: kreiranje in urejanje menijev ter nastavitve. 

• Upravljaj mesta: nastavitve, kjer določimo, kateri meni se bo prikazal na 

določenem mestu spletnega portala.  

 

Nov meni ustvarimo tako, da pod »Uredi menije«, kot prikazuje slika 3.94, najprej 

vnesemo želeni naslov menija ter nato kliknemo na gumb »Ustvari meni«. Ime menija 

je lahko poljubno. Na spletnem portalu se ime menija ne prikazuje. 

 

 
Slika 3.94: Ustvarjanje novega menija. 

 

Po uspešnem kreiranju novega menija, se na istem mestu, kot prikazuje slika 3.95, 

prikaže razdelek »Struktura menija«, kjer vnesemo želene elemente in »Nastavitve 

menija«, kjer lahko določimo nekatere nastavitve. 

 

 
Slika 3.95: Razdelek za vnašanje strukture menija in nastavitve. 

 

Na levi strani uporabniškega vmesnika so preko spustnih menijev na voljo elementi, ki 

jih lahko dodamo v strukturo menija. Le-ti so sledeči: strani, prispevki, prikrojene 
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povezave in kategorije. S klikom na spustni meni »Strani«, kot prikazuje slika 3.96, 

tako dostopamo do vseh objavljenih strani. 

 

Želeno stran dodamo v strukturo menija tako, da obkljukamo strani, ki jih želimo dodati 

v meni in kliknemo na gumb »Dodaj v meni« (slika 3.96). 

 

 
Slika 3.96: Dostop do seznama vseh objavljenih strani in dodajanje želene strani v strukturo menija. 

 

Pod razdelkom »Struktura menija« se tako, kot prikazuje slika 3.97, prikaže pravkar 

dodan element. 

 

 
Slika 3.97: Dodan element v menijsko strukturo. 

 

Na enak način poteka tudi dodajanje prispevkov in kategorij. V kolikor želimo v meni 

vključiti tudi kakšno zunanjo povezavo, to lahko storimo preko spustnega menija 

»Prikrojene povezave«. Kot prikazuje slika 3.98, vnesemo pod »URL« povezavo do 

želene zunanje spletne strani ter vnesemo naslov, ki se bo prikazal v meniju pod 

»Besedilo povezave«. Po končanem urejanju kliknemo na gumb »Dodaj v meni«, da 

dodamo element v strukturo menija. 
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Slika 3.98: Dodajanje prikrojene povezave v strukturo menija. 

 

Elementi menija se bodo na spletnem portalu prikazovali v takšnem vrstnem redu, kot 

so razporejeni v razdelku »Struktura menija«. Če želimo spremeniti vrstni red 

elementov menija, to storimo tako, da kliknemo na posamezen element in ga z metodo 

povleci in spusti premaknemo na želeno mesto, kot prikazuje slika 3.99. 

 

 
Slika 3.99: Spreminjanje vrstnega reda elementov menija. 

 

Na istem mestu pa lahko tudi ustvarimo podmenije, s čemer še bolj natančno določimo 

strukturo samega menija. To storimo na podoben način, kot pri razvrščanju elementov, s 

to razliko, da se z miško pomaknemo bolj na desno. Ob tem se prikaže kvadratek s sivo 

črtkano črto, kot prikazuje slika 3.100, ki nakazuje, da gre za podmeni, saj je rahlo 

zamaknjen v desno. 
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Slika 3.100: Razvrščanje elementov in ustvarjanje podmenija. 

 

Po končanem dodajanju in razporejanju elementov v strukturi menija ter ustvarjanju 

podmenijev, kliknemo na gumb »Shrani meni«, da le-tega shranimo. 

 

WordPress CMS sistem omogoča tudi uporabo menijev v gradnikih, katere bomo 

obravnavali v nadaljevanju. V kolikor želimo, da se npr. v stranski vrstici spletnega 

portala v gradniku prikazuje meni, lahko ustvarimo novega, ki bo namenjen prav temu. 

Prav tako pa tudi nekatere grafične predloge omogočajo uporabo več različnih menijev.  

 

Če želimo oz. potrebujemo izdelati še dodaten meni, to storimo tako, da v 

uporabniškem vmesniku za upravljanje nad meniji kliknemo na »ustvarite novega«, kot 

prikazuje slika 3.101. Postopek izdelave dodatnega menija je identičen prejšnjemu. 

 

 
Slika 3.101: Povezava za izdelavo dodatnega menija. 

 

3.3.12.1 Urejanje elementov menija 

 
Vsakemu dodanemu elementu v strukturi menija lahko po želji spremenimo naslov, ki 

se bo prikazal v meniju na spletnem portalu. To storimo tako, da v razdelku »Struktura 

menija« kliknemo na puščico pri izbranem elementu in pod »Oznaka za navigacijo« 

vnesemo želen naslov, kot prikazuje slika 3.102. 
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Slika 3.102: Spreminjanje naslova elementa menija, ki se bo prikazal na spletnem portalu. 

 

Na istem mestu pa lahko element tudi izbrišemo s klikom na »Odstrani« ali pa 

prekličemo urejanje s klikom na »Prekliči«. Po končanih spremembah kliknemo na 

gumb »Shrani meni«, da shranimo vse spremembe in tako tudi celoten meni. 

 

3.3.12.2 Nastavitve in upravljanje menijev 

 

V kolikor imamo ustvarjenih več menijev, je morda potrebno za upravljanje nad 

določenim menijem in morebitnim urejanjem nastavitev preklopiti na želeni meni. To 

storimo tako, da v uporabniškem vmesniku za upravljanje nad meniji, kot prikazuje 

slika 3.103, iz spustnega menija izberemo želenega in kliknemo na gumb »Izberi«. 

 

 
Slika 3.103: Dostop do preklapljanja med različnimi ustvarjenimi meniji. 

 

V nastavitvah izbranega menija lahko določimo sledeče (slika 3.104): 

• Samodejno dodaj strani: omogočimo ali onemogočimo, da se vsaka na novo 

objavljena stran samodejno doda v meni. 

• Mesta tem: določimo, na katerem mestu spletnega portala naj se meni prikaže. 

Ta nastavitev je odvisna od grafične predloge, ki je uporabljena. Nekatere 

grafične predloge omogočajo tudi uporabo različnih menijev na različnih mestih 

spletnega portala. 
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Slika 3.104: Možnosti nastavitev menija in povezava za izbris celotnega menija. 

 

V kolikor želimo izbrisati celoten meni, to storimo tako, da pod razdelkom »Nastavitve 

menija« kliknemo na »Delete Menu«. 

 

Pod zavihkom »Upravljaj mesta«, na uporabniškem vmesniku za upravljanje nad 

meniji, pa lahko določimo, kje se bo določen meni prikazoval. To področje urejanja je 

namenjeno predvsem v primerih, če grafična predloga omogoča prikazovanje različnih 

menijev na različnih mestih spletnega portala. 

 

3.3.13 Gradniki 

 

WordPress CMS sistem omogoča uporabo tudi t.i. gradnikov, s katerimi lahko 

objavljamo vsebino na nekaterih posebnih področjih spletnega portala, kot sta npr. 

stranska vrstica in noga. S pomočjo gradnikov, v kombinaciji z uporabljeno grafično 

predlogo, pa lahko tudi dodajamo vsebino na vstopno stran spletnega portala. 

 

V svoji osnovi WordPress ponuja 12 različnih gradnikov z različnimi funkcionalnostmi, 

kjer ima vsak gradnik svoj namen. Z uporabo grafične predloge pa se lahko število 

gradnikov še poveča (priloga 8.3). 

 

Do uporabniškega vmesnika za upravljanje z gradniki, kjer so na voljo možnosti za 

upravljanje in seznam vseh gradnikov, dostopamo preko glavnega navigacijskega 

menija WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na »Videz« in nato še na 

»Gradniki«, kot prikazuje slika 3.105. 
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Slika 3.105: Dostop do uporabniškega vmesnika za upravljanje z gradniki. 

 

Gradniki WordPress CMS sistema so sledeči: 

• Arhiv: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.105, se prikaže seznam arhivov 

(po mesecih in letu). Uporabnik s klikom na posamezen arhiv tako dostopa do 

vseh prispevkov, ki so bili objavljeni v določenem letu in mesecu. V nastavitvah 

gradnika lahko določimo naslov ter možnost, ali naj se prikaže seznam arhivov 

kot spustni meni in ali naj se prikaže število prispevkov v določenem arhivu. 

 
Slika 3.105: Prikaz gradnika »Arhiv« na spletnem portalu. 

 

• Besedilo: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.106, se prikaže vnešeno 

besedilo. Naslov in besedilo gradnika je lahko poljuben. Gradnik omogoča tudi 

vnos HTML elementov. To je uporabno, v kolikor želimo npr. vključiti spletno 

povezavo. Primer spletne povezave v HTML obliki je 

<a href="http://www.example.com">Naslov povezave</a>. V nastavitvah 

gradnika lahko določimo, da naj se odstavki samodejno dodajo. Če tega ne 

omogočimo, moramo odstavke, v kolikor jih želimo uporabiti, vnesti v HTML 

obliki (</br>). 
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Slika 3.106: Prikaz gradnika »Besedilo« na spletnem portalu z vključeno povezavo »«Preberi 

več.... 

 

• Išči: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.107, se pokaže vnosno polje s 

funkcijo iskanja, preko katere lahko uporabnik išče po spletnem portalu. V 

nastavitvah gradnika lahko po želji določimo le naslov. 

 

 
Slika 3.107: Prikaz gradnika »Išči« na spletnem portalu. 

 

• Kategorije: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.108, se samodejno 

prikažejo nekatere kategorije spletnega portala. V nastavitvah gradnika lahko 

določimo, ali naj se le-te prikažejo v spustnem meniju (priporočljivo) in v 

hierarhični obliki (priporočljivo) ter ali naj se prikaže število prispevkov v 

določeni kategoriji. 

 

 
Slika 3.108: Prikaz gradnika »Kategorije« na spletnem portalu z vključenim spustnim menijem. 

 

• Koledar: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.109, se prikaže koledar. S 

klikom na mesec v spodnjem delu koledarja dostopamo do vseh prispevkov, ki 

so bili objavljeni v določenem mesecu. »Koledar« deluje podobno kot gradnik 

»Arhiv«. V nastavitvah lahko določimo le naslov. 
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Slika 3.109: Prikaz gradnika »Koledar« na spletnem portalu. 

 

• Meni po meri: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.110, se prikaže meni v 

obliki seznama povezav. V nastavitvah lahko določimo naslov in kateri meni 

želimo uporabiti. 

 

 
Slika 3.110: Prikaz gradnika »Meni po meri« z določenim menijem na spletnem portalu. 

 

• Meta: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.111, se prikažejo različne meta 

povezave, in sicer: 

o Registracija/skrbnik spletišča: povezava do strani, kjer se lahko 

uporabnik registrira na spletni portal. V primeru, da je uporabnik že 

prijavljen na spletni portal, pa lahko dostopa do WordPress 

uporabniškega vmesnika. Administrator tako dostopa do polnega 

uporabniškega vmesnika, ostali uporabniki pa le do nekaterih področij, ki 

so skladne s vlogo in pravicami določenega uporabnika. Uporabnik z 

vlogo naročnik lahko npr. dostopa le do svojega profila. 

o Prijava/odjava: uporabnik se lahko s klikom na povezavo bodisi prijavi 

bodisi odjavi iz spletnega portala. 

o Vnosi RSS: povezava na vnose RSS virov v xml obliki. 
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o Komentarji RSS: povezava na RSS komentarje v xml obliki. 

o WordPress.org: povezava do uradne WordPress spletne strani. 

V nastavitvah tega gradnika lahko določamo le naslov. 

 

 
Slika 3.111: Prikaz gradnika »Meta« na spletnem portalu. 

 

• Najnovejši prispevki: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.112, se prikaže 

seznam zadnjih objavljenih prispevkov. V nastavitvah lahko poleg naslova 

določimo še število prikazanih prispevkov in možnost prikaza datuma objave 

posameznega prispevka. 

 

 
Slika 3.112: Prikaz gradnika »Najnovejši prispevki« na spletnem portalu. 

 

• Oblaček oznake: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.113, se prikažejo 

nekatere oznake, ki so uporabljene pri označevanju prispevkov. S klikom na 

oznako, uporabnik dostopa do vseh prispevkov, ki so označeni s to oznako. V 

nastavitvah lahko določimo naslov in taksonomijo (»Oznake«). 

 

 
Slika 3.113: Prikaz gradnika »Oblaček oznak« na spletnem portalu. 
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• RSS: ta gradnik omogoča prikaz objav iz zunanjih RSS virov. Tako lahko npr. 

določimo, da se na spletnem portalu prikazujejo nedavne objave iz drugih 

spletnih mest kot so Twitter, Facebook, Google+ ipd. V nastavitvah lahko 

določimo URL povezavo do RSS vira in določimo naslov. Poleg tega pa lahko 

še nastavimo, koliko objav naj se na spletnem portalu prikaže ter, ali naj se 

prikažejo podatki kot so vsebina, avtor in datum objave. 

• Strani: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.114, se prikaže seznam 

objavljenih strani. V nastavitvah lahko poleg naslova določimo še način 

razvrščanja strani, ki se bodo prikazale in seznam strani, katere ne želimo, da se 

prikažejo. Vnašamo jih z ID številko strani, ločene z vejico. ID strani pridobimo 

v WordPress uporabniškem vmesniku pod področjem strani tako, da se z miško 

pomaknemo na naslov strani. Ob tem se običajno na dnu brskalnika prikaže 

povezava, ki vsebuje ID številko strani. Primer: 

tit.si/wp-admin/post.php?post=44&action=edit 

 

 
Slika 3.114: Prikaz gradnika »Strani« na spletnem portalu. 

 

• Zadnji komentarji: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 3.115, se prikaže 

vzdevek avtorja in seznam prispevkov, kjer je bil komentar objavljen. V 

nastavitvah lahko poleg naslova določimo še število prikazanih prispevkov in, 

ali naj se prikaže datum objavljanja prispevka. 

 

 
Slika 3.115: Prikaz gradnika »Zadnji komentarji« na spletnem portalu. 
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3.3.13.1  Dodajanje gradnikov na določena področja spletnega portala in upravljanje z 

njimi 

 

Gradnike dodajamo na želena področja spletnega portala preko uporabniškega vmesnika 

za upravljanje z gradniki. Kot prikazuje slika 3.116, je na levi strani uporabniškega 

vmesnika seznam razpoložljivih gradnikov, na desni pa preko spustnih menijev seznam 

določenih področij spletnega portala, v katere lahko dodamo gradnike. 

 

 
Slika 3.116: Uporabniški vmesnik za upravljanje z gradniki. Na levi strani seznam razpoložljivih 

gradnikov, na desni pa seznam področij spletnega portala, kamor lahko dodamo gradnike. 

 

Seznam področij spletnega portala, kamor lahko uvrstimo gradnike, je odvisen od 

grafične predloge, ki jo uporabljamo. Različne grafične predloge namreč lahko ponujajo 

različna področja. Razlikujejo se tudi po številu razpoložljivih področij. Uporabljena 

grafična predloga za spletni portal tit.si ponuja 13 različnih področij (priloga 8.4). 

 

Gradnik dodajamo v posamezno področje tako, da ga z metodo povleci in spusti 

prenesemo iz seznama razpoložljivih gradnikov, kot prikazuje slika 3.117. V 

posamezno področje lahko dodajamo poljubno število gradnikov. 
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Slika 3.117: Dodajanje gradnika v področje Sidebar (stranska vrstica). 

 

Ob samem dodajanju gradnika na želeno področje se prikažejo tudi možne nastavitve, 

kot prikazuje slika 3.118. Po urejanju nastavitev gradnika kliknemo na gumb »Shrani«. 

V kolikor želimo gradnik odstraniti, pa to storimo s klikom na povezavo »Izbriši«. 

 

 
Slika 3.118: Urejanje nastavitev dodanega gradnika. 

 

Vrstni red gradnikov znotraj posameznega področja je skladen z vrstnim redom 

prikazanih gradnikov na spletnem portalu. Vrstni red gradnikov znotraj posameznega 

področja spreminjamo tako, da z metodo povleci in spusti premaknemo določen gradnik 

na želeno mesto. 
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3.4 VIZUALNA PODOBA SPLETNEGA PORTALA 

 

WordPress CMS sistem omogoča uporabo grafičnih predlog, ki določajo vizualno 

podobo spletnega portala. Ob sami namestitvi WordPress CMS sistema se naložijo tudi 

3 osnovne grafične predloge, ki jih lahko uporabimo (priloga 8.5). 

 

Do uporabniškega vmesnika za upravljanje z grafičnimi predlogami dostopamo preko 

glavnega navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na 

»Videz« in nato še na »Teme«, kot prikazuje slika 3.119. Preko tega uporabniškega 

vmesnika, kot prikazuje slika 3.119, imamo na voljo seznam vseh nameščenih grafičnih 

predlog, možnost aktiviranja druge grafične predloge in možnost dodajanja nove. 

 

Grafično predlogo aktiviramo tako, da se z miško pomaknemo na grafično predlogo in 

kliknemo na gumb »Aktiviraj«. Na istem mestu pa lahko še dostopamo do gumba 

»Predogled«, kjer si lahko ogledamo, kako bi bil spletni portal videti z uporabo te 

grafične predloge, in do gumba »Podrobnosti o temi«, kjer lahko dostopamo do 

različnih informacij, vezanih na to predlogo. Aktivna grafična predloga pa ima na voljo 

le gumb »Prilagodi«, ki omogoča dostop do nastavitev. 

 

 
Slika 3.119: Uporabniški vmesnik za upravljanje nad predlogami in dostop do njega. 
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3.4.1 Nameščanje nove grafične predloge 

 

Novo grafično predlogo dodamo tako, da preko uporabniškega vmesnika za upravljanje 

z grafičnimi predlogami najprej kliknemo na sivi okvir z naslovom »+ Dodaj novo 

temo«, kot prikazuje slika 3.120. 

 

 
Slika 3.120: Dostop do uporabniškega vmesnika za iskanje in dodajanje nove grafične predloge. 

 

Odpre se nova stran, kjer imamo dostop do grafičnih predlog, ki so objavljene na uradni 

WordPress spletni strani. Za lažje iskanje primerne grafične predloge lahko uporabimo 

funkcijo išči,  kot prikazuje slika 3.121, kjer vnesemo ključno besedo, ali pa uporabimo 

katero izmed povezav, kot so predstavljene, priljubljene, najnovejše ipd. 

 

 
Slika 3.121: Dostop do brezplačnih grafičnih predlog, objavljenih na uradni WordPress strani. 
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Če se pomaknemo z miško na katero izmed grafičnih predlog iz seznama, se prikažejo 

trije gumbi in sicer: »Podrobnosti & Predogled«, »Namesti« in »Predogled«. S klikom 

na gumb »Namesti«, grafično predlogo namestimo. S klikom na gumb »Podrobnosti & 

Predogled« ali »Predogled« pa se nam odpre nova stran, kot prikazuje slika 3.122, kjer 

je poleg podanih osnovnih informacij prikazano še, kako spletna stran izgleda s to 

grafično predlogo. Za namestitev grafične predloge kliknemo na gumb »Namesti«, za 

nadaljevanje iskanja pa kliknemo na gumb »X«, kot prikazuje slika 3.122. 

 

 
Slika 3.122: Ogled izbrane grafične predloge skupaj z opisom in gumboma »Namesti« za namestitev 

grafične predloge ter »X« za vrnitev na prejšnjo stran. 

 

Izbrana grafična predloga za spletni portal tit.si je »MH Magazine lite«, različica 2.2.0. 

 

Ob samem nameščanju grafične predloge se odpre nova stran, kjer so podane 

informacije o sami nastavitvi, kot prikazuje slika 3.123. 
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Slika 3.123: Informacije ob nameščanju nove grafične predloge. 

 

Grafične predloge lahko iščemo tudi na uradni WordPress strani 

(https://wordpress.org/themes/), kjer je pri posamezni predlogi podanih bistveno več 

informacij. 

 

3.4.2 Prilagoditve izgleda z uporabo grafične predloge 

 

Kot je že bilo omenjeno, različne grafične predloge ponujajo različne možnosti, ki se 

nanašajo tudi na same prilagoditve izgleda. Neka grafična predloga ima lahko za 

namene prilagoditve izgleda WordPress uporabniški vmesnik ali pa ima svojega, ki je 

ločen. 

 

Izbrana grafična predloga MH Magazine lite za spletni portal tit.si omogoča 

prilagoditve izgleda preko WordPress uporabniškega vmesnika (priloga 8.6). 

 

3.5 RAZŠIRITEV FUNKCIONALNOSTI SPLETNEGA PORTALA 

 

WordPress CMS sistem v svoji osnovi ponuja le osnovne funkcionalnosti, ki so 

potrebne za delovanje spletnega portala. Z uporabo vtičnikov pa lahko le-te razširimo. 

 

Do uporabniškega vmesnika za upravljanje z vtičniki dostopamo preko glavnega 

navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na »Vtičniki«, kot 

prikazuje slika 3.124. 
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Slika 3.124: Dostop do uporabniškega vmesnika za upravljanje z vtičniki. 

 

Ta uporabniški vmesnik, kot prikazuje slika 3.125, ponuja možnost dodajanja novih  

vtičnikov in seznam vseh nameščenih. Pri posameznem vtičniku na seznamu lahko s 

klikom na ustrezno povezavo vtičnik aktiviramo/de-aktiviramo, brišemo, si ogledamo 

podrobnejše informacije o vtičniku, dostopamo do dokumentacije ipd. 

 

Ob namestitvi WordPressa se namestita dva vtičnika, in sicer vtičnik Akismet, ki po 

potrebni aktivaciji skrbi za zaščito spletnega portala pred neželenimi komentarji in 

Hello Dolly, ki omogoča prikazovanje odlomkov pesmi »Hello, Dolly« avtorja Louisa 

Armstronga na vsaki strani WordPress uporabniškega vmesnika. Za slednjega se 

priporoča izbris, saj nima uporabne vrednosti. 

 

 
Slika 3.125: Uporabniški vmesnik za upravljanje z vtičniki. 

 

3.5.1 Namestitev novega vtičnika 

 

Namestitev novega vtičnika poteka na zelo podoben način, kot je bilo predstavljeno pri 

grafičnih predlogah. V uporabniškem vmesniku za upravljanje z vtičniki kliknemo na 

povezavo »Dodaj«, kot prikazuje slika 3.126. 
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Slika 3.126: Dostop do uporabniškega vmesnika za iskanje in dodajanje novega vtičnika. 

 

Odpre se nova stran, kjer imamo dostop do brezplačnih vtičnikov, ki so objavljeni na 

uradni WordPress spletni strani. Za lažje iskanje primernega vtičnika, lahko uporabimo 

funkcijo išči, kot prikazuje slika 3.127, kjer vnesemo ključno besedo, ali pa uporabimo 

katero izmed povezav, kot so predstavljene, priljubljene, najnovejše ipd. 

 

 
Slika 3.127: Dostop do brezplačnih vtičnikov objavljenih na uradni WordPress strani. 

 

Pri vsakem posameznem vtičniku, kot prikazuje slika 3.128, imamo na voljo gumb 

»Namesti«, s katerim namestimo vtičnik in nekaj osnovnih informacij, kot so: naslov 

vtičnika, kratek opis, avtor, prikaz povprečne ocene s številom podanih ocen, število 
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aktivnih namestitev, informacija o zadnji posodobitvi vtičnika in informacija o 

združljivosti vtičnika z našo različico WordPress sistema. Bolj podrobne informacije pa 

so dostopne s klikom na povezavo »Več podrobnosti«. 

 

 
Slika 3.128: Podane informacije ob posameznem vtičniku. 

 

Po kliku na gumb »Namesti« se odpre nova stran, kot prikazuje slika 3.129, kjer so 

podane informacije o poteku namestitve. Pravkar nameščen vtičnik aktiviramo s klikom 

na povezavo »Aktiviraj vtičnik«. 

 

 
Slika 3.129: Informacije o poteku namestitve vtičnika in povezava za aktiviranje. 

 

Namestimo lahko poljubno število vtičnikov. 

 

3.5.2 Izbrani vtičniki spletnega portala tit.si 

 

Za namene razširitev funkcionalnosti spletnega portala tit.si bomo namestili osem 

različnih vtičnikov. Zaradi obsežnosti možnosti uporabe in nastavitev, bodo v 

nadaljevanju, poleg kratke predstavitve posameznega vtičnika, opisani le postopki za 

izdelavo določene funkcionalnosti spletnega portala tit.si. 
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3.5.2.1 Kontaktni obrazec in oddajanje slik izdelkov – Contact Form 7 

 

Za izdelavo kontaktnih obrazcev je na voljo ogromno brezplačnih vtičnikov. Eden 

izmed najbolj priljubljenih je prav gotovo Contact Form 7, ki se zaradi svoje 

priljubljenosti in številnih možnosti uporabe, ponaša še z delnim prevodom v 

slovenščino. 

 

Za spletni portal tit.si bomo izdelali 2 obrazca: 

• splošni kontaktni obrazec, katerega bi lahko uporabili učenci ter ostali 

uporabniki, če bi želeli stopiti v stik z učiteljem preko zasebnih sporočil in 

• obrazec za oddajo slik izdelkov za namene izdelave učenčevega portfelja. 

 

Ob namestitvi in ob aktiviranju Contact Form 7 vtičnika (različica 4.4.1), se v glavni 

navigacijski vrstici WordPress uporabniškega vmesnika prikaže nov element, in sicer 

»Stik«, od koder dostopamo do uporabniškega vmesnika tega vtičnika. Kot prikazuje 

slika 3.130, uporabniški vmesnik ponuja dostop za dodajanje novega obrazca, seznam 

uporabnih povezav za lažji začetek z delom in seznam vseh objavljenih obrazcev, od 

koder imamo dostop tudi do urejanja in brisanja posameznega obrazca. 

 

 
Slika 3.130: Uporabniški vmesnik vtičnika Contact Form 7. 
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Nov obrazec dodamo s klikom na gumb »Dodaj nov«. Odpre se nova stran, kjer 

določimo naslov obrazca in po potrebi uredimo pred-nastavljeno vsebino, nastavitve ter 

možnosti, ki so dosegljive preko štirih zavihkov: obrazec, pošta, sporočila in dodatne 

nastavitve, kot prikazuje slika 3.131. 

 

 
Slika 3.131: Urejanje pred-nastavljene vsebine, nastavitev ter možnosti obrazca preko štirih zavihkov. 

 

Izdelava splošnega kontaktnega obrazca spletnega portala tit.si 

 

Ob dodajanju novega obrazca je vsebina za splošni kontaktni obrazec spletnega portala 

tit.si pod zavihkom »Obrazec« pravzaprav že pred-nameščena. Določena je s HTML 

kodo in vsebuje vnosna polja za ime, e-poštni naslov, zadevo, sporočilo ter gumb za 

oddajo obrazca, kot prikazuje slika 3.132, zato spreminjanje vsebine ni potrebno. 

 

 
Slika 3.132: Vsebina splošnega kontaktnega obrazca. 

 

Pod zavihkom »Pošta« dostopamo do pred-nameščenih nastavitev, vezanih na e-pošto, 

ki jo bomo prejeli ob uspešno oddanem obrazcu na spletnem portalu. Izbrane nastavitve 

e-pošte za splošni kontaktni obrazec spletnega portala tit.si so razvidne iz slike 3.133. 
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Slika 3.133: Izbrane nastavitve e-pošte za splošni kontaktni obrazec. 

 

Ob vnašanju podatkov v obrazec na spletnem portalu se lahko v določenih situacijah 

uporabniku prikažejo sporočila. Seznam vseh sporočil je dosegljiv preko zavihka 

»Sporočila«, od koder jih lahko po želji tudi uredimo. Za splošni kontaktni obrazec 
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spletnega portala tit.si smo uredili vsa sporočila (priloga 8.7), saj so bila le-ta pred-

nameščena v angleškem jeziku. 

 

Dodatnih nastavitev, katere lahko določimo pod zavihkom »Dodatne nastavitve«, za 

izdelavo splošnega kontaktnega obrazca spletnega portala tit.si nismo določili. 

 

Po končanem urejanju vsebine obrazca in nastavitev kliknemo na gumb »Shrani«. Kot 

prikazuje slika 3.134, se nam po uspešnem shranjevanju prikaže t.i. kratka koda, ki jo 

nato kopiramo in prilepimo v poljubni prispevek ali stran. 

 

 
Slika 3.134: Kratka koda obrazca, katero lahko dodamo v poljubni prispevek ali stran. 

 

Na spletnem portalu tit.si, se na strani »Kontakt«, kamor smo dodali kratko kodo, 

prikaže splošni kontaktni obrazec, kot prikazuje slika 3.135. 

 

 
Slika 3.135: Splošni kontaktni obrazec na spletnem portalu tit.si. 
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Izdelava obrazca za oddajo slik izdelkov na spletnem portalu tit.si 

 

Obrazec za oddajo slik izdelkov na spletnem portalu tit.si za namene izdelave 

učenčevega portfelja bo vseboval sledeče elemente: vnosna polja za ime, e-poštni 

naslov, naslov slike, opis slike, gumb, ki omogoča nalaganje slike in gumb za oddajo 

obrazca. 

 

Novo dodanemu obrazcu uredimo vsebino pod zavihkom »Obrazec« tako, kot prikazuje 

slika 3.136.  

 
Slika 3.136: Vsebina obrazca za oddajo slik izdelkov. 

 

Posebnost tega obrazca, v primerjavi s prejšnjim, je v gumbu za nalaganje slik. Le-ta je 

v obliki kratke kode »[file* your-file filetypes:jpg|jpeg limit:1mb]«. Simbol zvezdice 

»*« označuje, da gre za obvezno polje. »your-file« predstavlja ime elementa, ki ga 

bomo potrebovali kasneje pri urejanju nastavitev e-pošte. »filetypes:jpg|jpeg« določa, 

da je dovoljeno nalaganje slik le v jpg in jpeg formatu. »limit:1mb« pa določa, da je 

največja dovoljena velikost naložene slike 1MB. 
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V nastavitvah e-pošte pod zavihkom »Pošta« uredimo nastavitve, kot prikazuje slika 

3.137. 

 

 
Slika 3.137: Izbrane nastavitve e-pošte obrazca za oddajo slik izdelkov. 

 

Za dokončanje obrazca uredimo še sporočila, ki se nahajajo pod zavihkom »Sporočila« 

in kliknemo na gumb »Shrani«. Podobno kot pri izdelavi prejšnjega obrazca, kopiramo 

posredovano kratko kodo in jo prilepimo v prispevek ali stran. 
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Na spletnem portalu tit.si, se na strani »Naložite fotografije«, kamor smo dodali kratko 

kodo, prikaže obrazec za oddajo slik, kot prikazuje slika 3.138. 

 

 
Slika 3.138: Obrazec za oddajo slik na spletnem portalu tit.si. 

 

3.5.2.2 Vprašanja in odgovori – DW Question Answer 

 

DW Question Answer je eden izmed najbolj primernih vtičnikov, ki omogoča, da bi 

lahko učenci na spletnem portalu tit.si postavljali vprašanja, učitelj pa bi na njih 

odgovarjal. Tako vprašanja kakor tudi odgovori bi bili javno dostopni. Vtičnik DW 

Question Answer je preveden v številne jezike, med katerimi žal ni slovenščine, zato je 

potreben prevod. 

 

Ob namestitvi in aktiviranju DW Question Answer vtičnika (različica 1.4.3.3) se v 

glavnem navigacijskem meniju WordPress uporabniškega vmesnika prikaže nov 

element »Questions«, preko katerega dostopamo do uporabniškega vmesnika za ta 

vtičnik. 

 



 136 

Za pravilno delovanje vtičnika DW Question Answer je potrebno najprej izdelati dve 

ločeni strani, in sicer stran, kjer bi učenec postavil vprašanje preko obrazca in stran, kjer 

bi se prikazovala vsa vprašanja skupaj z njihovi odgovori. Pri izdelavi strani za 

postavljanje vprašanj vnesemo sledečo kratko kodo »[dwqa-submit-question-form]«. Pri 

izdelavi strani za prikaz vseh vprašanj in odgovorov, pa vnesemo kratko kodo »[dwqa-

list-questions]«. Nato pa v nastavitvah tega vtičnika, do katerih dostopamo s klikom na 

»Settings« znotraj elementa »Questions« v glavni navigacijski vrstici WordPress 

uporabniškega vmesnika, določimo ti dve strani pod zavihkom »General«, kot prikazuje 

slika 3.139. 

 

 
Slika 3.139: Določanje strani za postavljanje vprašanj (»Povprašajte me«) in strani za prikaz vseh 

vprašanj skupaj z odgovori (»Vprašanja in odgovori«) v nastavitvah vtičnika DW Question Answer. 

 

Na spletnem portalu tit.si se tako na strani »Povprašajte me«, prikaže obrazec, kot 

prikazuje slika 3.140. 

 
Slika 3.140: Obrazec za postavljanje vprašanja na spletnem portalu tit.si. 
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Seznam postavljenih vprašanj pa se prikaže na strani »Vprašanja in odgovori«, kot 

prikazuje slika 3.141. 

 

 
Slika 3.141: Seznam postavljenih vprašanj na spletnem portalu tit.si. 

 

S klikom na naslov posameznega vprašanje uporabnik dostopa do strani vprašanja, kjer 

so poleg opisa prikazani še odgovori, kot prikazuje slika 3.142. Učitelj, ki je na spletni 

portal prijavljen kot administrator, pa lahko na tem mestu poda odgovor. 

 

 
Slika 3.142: Stran vprašanja na spletnem portalu tit.si, s prikazanim odgovorom na vprašanje. 

 

 

 

 



 138 

V uporabniškem vmesniku tega vtičnika je na voljo celoten seznam postavljenih 

vprašanj, kot prikazuje slika 3.143. Od tu pa jih lahko urejamo in po želji tudi brišemo.  

 

 
Slika 3.143: Uporabniški vmesnik vtičnika DW Question Answer s seznamom postavljenih vprašanj. 

 

Vtičnik DW Question Answer ponuja še številne nastavitve in nekatere druge možnosti, 

kot so npr. obvestila preko e-poštnega sporočila o novem vprašanju ali odgovoru, 

iskanje po vprašanjih na spletnem portalu, razvrščanje vprašanj in odgovorov v 

kategorije in oznake za namene lažjega iskanja ipd., a le-te za spletni portal tit.si niso 

bile uporabljene. 

 

3.5.2.3 Prikaz dokumentov na prispevku/strani – Embed Any Document 

 

Eden izmed najbolj priljubljenih vtičnikov, ki omogoča prikazovanje dokumentov kar 

na spletnem portalu, je Embed Any Document. Ta vtičnik omogoča prikazovanje vrsto 

različnih dokumentov računalniških programov, kot so npr. Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint in Adobe Illustrator. Poleg tega pa omogoča prikazovanje še nekaj ostalih 

splošnih datotek, kot so npr. pdf, txt, tiff in svg. 

 

Ob namestitvi in aktiviranju vtičnika Embed Any Document (različica 2.2.3) se v 

uporabniškem vmesniku za urejanje prispevka/strani prikaže nov gumb »Add 

Document«, preko katerega lahko dodamo dokument v prispevek/stran, kot prikazuje 

slika 3.144. 
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Slika 3.144: Gumb »Add Document« vtičnika Embed Any Document za dodajanje dokumenta v 

prispevek/stran. 

 

S klikom na ta gumb se odpre novo okno, kjer najprej kliknemo na gumb »Upload 

Document«, nato pa iz seznama naloženih datotek izberemo želeno ali pa naložimo 

novo. Po končani izbiri ali nalaganju datoteke kliknemo na gumb »Insert«. 

 

Odpre se novo okno, kot prikazuje slika 3.145, kjer v nastavitvah določimo velikost 

prikazanega dokumenta na spletnem portalu v odstotkih, omogočimo/onemogočimo 

prenos datoteke, določimo besedilo povezave za prenos datoteke ter določimo, preko 

katerega pregledovalnika, naj se datoteka na spletnem portalu prikaže. Po končanem 

urejanju nastavitev kliknemo na gumb »Insert«, kjer se v prispevek/stran vstavi kratka 

koda. 

 
Slika 3.145: Urejanje nastavitev za prikaz datoteke na spletnem portalu. 

 

Na spletnem portalu se tako z uporabo vtičnika Embed Any Document prikaže datoteka, 

kot prikazuje slika 3.146. 
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Slika 3.146: Prikaz PowerPoint datoteke (.ppt) na spletnem portalu z uporabo vtičnika Embed Any 

Document. 

 

3.5.2.4 Spletni vprašalniki za namene preverjanja in utrjevanja znanja - Watu 

 

Za izdelavo spletnih vprašalnikov za namene preverjanja in utrjevanja znanja učencev je 

na voljo kar nekaj vtičnikov. Eden izmed bolj priljubljenih je vtičnik Watu, ki omogoča 

vprašanja z eno samo možnostjo, vprašanja z več različnimi možnostmi, esejska 

vprašanja, prikaz pravilnih odgovorov z obrazložitvijo na koncu vprašalnika, samodejno 

ocenjevanje, ipd. 

 

Ob namestitvi in aktiviranju vtičnika Watu (različica 2.7.5.2) se v glavnem 

navigacijskem meniju WordPress uporabniškega vmesnika prikaže nov element »Watu 

Quizzes«, preko katerega dostopamo do uporabniškega vmesnika za ta vtičnik. 

 

Kot prikazuje slika 3.147, uporabniški vmesnik tega vtičnika ponuja povezavo za 

dodajanje novega vprašalnika ter seznam vseh objavljenih vprašalnikov. 
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Slika 3.147: Uporabniški vmesnik vtičnika Watu. 

 

Izdelava novega vprašalnika je enostavna in intuitivna, poteka pa po sledečih korakih: 

• Iz uporabniškega vmesnika Watu vtičnika kliknemo na povezavo »Create New 

Quiz«. 

• Določimo nastavitve vprašalnika: 

o določimo naslov, 

o izberemo želene nastavitve, 

o omogočimo ali onemogočimo prikaz pravilnih odgovorov na spletnem 

portalu po zaključenem reševanju vprašalnika, 

o podamo opis vprašalnika, ki se prikaže na spletnem portalu, 

o uredimo besedilo, ki se učencu prikaže na spletnem portalu po končanem 

reševanju vprašalnika, 

o kliknemo na gumb »Save«, da shranimo vprašalnik. 

• Vprašalniku dodamo vprašanja s klikom na povezavo »Create New Question«: 

o določimo vprašanje, 

o izberemo tip vprašanja (en možen odgovor, več možnih odgovorov, 

esejski tip vprašanja) in določimo, ali je vprašanje obvezno, 

o podamo možne odgovore, označimo pravilnega in vnesemo število 

doseženih točk ob pravilno in napačno izbranem odgovoru. Določimo 

lahko tudi negativne točke, 

o podamo obrazložitev, če želimo, da se na koncu vprašalnika prikažejo 

odgovori, 

o kliknemo na gumb »Save«, da shranimo vprašanje in nadaljujemo z 

dodajanjem novih vprašanj po istem postopku. 
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• Določimo točkovanje s klikom na »Manage Grades / Results«: 

o določimo naslov ocene, 

o dodamo opis ocene, 

o določimo razpon točk potrebnih za dosego ocene, 

o kliknemo na gumb »Save new grade«, da shranimo novo oceno, 

o ponovimo postopek za dodajanje novih ocen, 

o po končanem dodajanju ocen, kliknemo na »Back to quizzes list«. 

• Iz seznama vprašalnikov kopiramo kratko kodo, npr. »[WATU 1]« in jo 

prilepimo v poljuben prispevek/stran, kjer želimo, da se vprašalnik prikaže. 

 

Na spletnem portalu se prikaže vprašalnik, kot prikazuje slika 3.148. 

 

 
Slika 3.148: Objavljen vprašalnik na spletnem portalu. 

 

Iz seznama objavljenih vprašalnikov v uporabniškem vmesniku Watu vtičnika lahko 

poleg možnosti brisanja in urejanja vprašalnika, vprašanj ter ocen s klikom na povezavo 

»Taken X rimes« dostopamo še do seznama učencev, ki so vprašalnik rešili, skupaj z 

informacijami o datumu reševanja, doseženih točkah in pridobljeni oceni posameznega 

učenca. 
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3.5.2.5 Portfelji učencev – NextGEN Gallery 

 

NextGEN Gallery je eden izmed najbolj priljubljenih vtičnikov za izdelavo galerij, ki je 

zelo kompleksen in omogoča številne možnosti uporabe ter nastavitev. Uporabimo ga 

lahko tudi za izdelavo portfelja, kjer bi na spletnem portalu učenci objavljali slike 

izdelkov. Vtičnik NextGEN Gallery je preveden v številne jezike, med katerimi ni 

slovenščine, zato je potreben prevod. 

 

Ob namestitvi in aktiviranju vtičnika NextGEN Gallery (različica 2.1.43) se v glavnem 

navigacijskem meniju WordPress uporabniškega vmesnika prikaže nov element 

»Gallery«, preko katerega dostopamo do različnih uporabniških vmesnikov. Za namene 

izdelave portfelja na spletnem portalu tit.si bodo v nadaljevanju predstavljeni sledeči: 

»Add Gallery / Images«, »Manage Galleries« in »Manage Albums«. 

 

Portfelj bo na spletnem portalu tit.si izdelan tako, da bo vseboval albume, razdeljene po 

razredih. Znotraj njih se bodo nahajale galerije z vzorčnimi slikami izdelkov 

posameznih učencev. 

 

Izdelava albuma 

Album izdelamo tako, da najprej obiščemo uporabniški vmesnik za albume (»Manage 

Albums«), nato pa v vnosno polje »Add new album« vnesemo ime albuma in kliknemo 

na gumb »Add«, kot prikazuje slika 3.149. 

 

 
Slika 3.149: Vnosno polje za določevanje imena albuma ter gumb za izdelavo in seznam vseh izdelanih 

albumov. 
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Pod zavihkom »Select Album« imamo na voljo seznam vseh izdelanih albumov, kot 

prikazuje slika 3.149. 

 

Izdelava galerije 

Galerije izdelamo tako, da najprej obiščemo uporabniški vmesnik za galerije (»Manage 

Galleries«), nato pa kliknemo na gumb »Add new gallery«, kot prikazuje slika 3.150. 

Odpre se novo okno, kjer vnesemo ime galerije in kliknemo na gumb »OK«. Po končani 

izdelavi galerije, se le-ta prikaže v seznamu vseh izdelanih galerij, kot prikazuje slika 

3.150. 

 

 
Slika 3.150: Gumb za izdelavo nove galerije in seznam vseh izdelanih galerij. 

 

Dodajanje slik v galerijo  

Slike izdelkov, katere bi učenci oddajali preko obrazca na spletnem portalu, izdelanega 

s pomočjo vtičnika Contact Form 7, dodajamo v določeno galerijo tako, da najprej 

obiščemo uporabniški vmesnik za dodajanje slik v galerijo (»Add Gallery / Images«), 

nato pa pod razdelkom »Import from WordPress Media Library« iz spustnega menija 

izberemo želeno galerijo ter kliknemo na gumb »Select Imagaes«, kot prikazuje slika 

3.151. Odpre se novo okno, in sicer WordPress uporabniški vmesnik za dodajanje in 

nalaganje slik, kjer iz seznama slik izberemo želene ali pa naložimo nove. Po končani 

izbiri ali nalaganju kliknemo na gumb »Izberi«. V uporabniškem vmesniku se prikaže 

nov gumb »Import X images«, kjer s klikom nanj dodamo slike v izbrano galerijo. 

 

 
Slika 3.151: Dodajanje slik v želeno galerijo. 
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Dodajanje galerije v izbran album 

Izdelane galerije, katerim smo dodali tudi slike, je potrebno umestiti še v primeren 

album. To storimo preko uporabniškega vmesnika za albume, kjer najprej, preko 

spustnega menija, izberemo album, ki ga želimo urediti, nato pa prenesemo želeno 

galerijo z metodo povleci in spusti v razdelek izbranega albuma, kot prikazuje slika 

3.152. 

 

 
Slika 3.152: Umestitev galerije v izbrani album. 

 

Urejanje galerije in slik znotraj nje 

Preko uporabniškega vmesnika za galerije, kjer je na voljo seznam vseh ustvarjenih 

galerij, lahko s klikom na posamezno galerijo dostopamo do uporabniškega vmesnika, 

ki omogoča številne možnosti za urejanje galerije in slik znotraj nje, kot prikazuje slika 

3.153. 

 
Slika 3.153: Uporabniški vmesnik za urejanje posamezne galerije in urejanja podatkov slik znotraj nje. 
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Galeriji lahko npr. uredimo naslov, dodamo opis, nastavimo prikazano sliko ipd. Pri 

vsaki sliki iz seznama pa lahko npr. določimo naslov, opis, oznake, jo izključimo iz 

prikaza, izbrišemo iz galerije ipd. 

 

Dodajanje albuma v prispevek/stran 

Albume dodamo v poljuben prispevek/stran s klikom na zeleno ikono, ki je na novo 

prikazana v orodni vrstici uporabniškega vmesnika za urejanje prispevka/strani. Odpre 

se novo okno, kjer imamo na voljo nastavitve za prikaz albuma preko štirih razdelkov. 

Najprej preko razdelka »What would you like to display?« izberemo, da želimo 

prikazati album, nato pa še izberemo želeni album, kot prikazuje slika 3.154.  

 

 
Slika 3.154: Izbira albuma, ki ga želimo dodati v prispevek/stran. 

 

V razdelku »Select a display type« izberemo želeno obliko prikaza. Za spletni portal 

tit.si smo pri vseh albumih izbrali obliko prikaza »NextGEN Basic Compact Album«. 

Nastavitev v razdelkih »Customize the display settings« in »Sort or Exclude Images« 

nismo spreminjali. 

 

Po končanem urejanju nastavitev za prikaz kliknemo na gumb »Save«, s čimer tudi 

dodamo izbrani album, s pripadajočimi nastavitvami v prispevek/stran. 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

Na spletnem portalu se tako prikaže album s pripadajočimi galerijami, kot prikazuje 

slika 3.155. 

 

 
Slika 3.155: Prikaz albuma s pripadajočimi galerijami na spletnem portalu tit.si. 

 

S klikom na posamezno galerijo  uporabnik spletnega portala dostopa do vseh slik, ki so 

znotraj te galerije, kot prikazuje slika 3.156. 

 

 
Slika 3.156: Prikaz slik znotraj galerije na spletnem portalu tit.si. 
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3.5.2.6 Spletna klepetalnica - iFlyChat 

 

iFlyChat je eden izmed najprimernejših vtičnikov, ki omogoča spletno klepetalnico na 

spletnem portalu s številnimi možnostmi nastavitev. Brezplačna verzija tega vtičnika je 

omejena na največ deset uporabnikov, ki lahko med seboj klepetajo in na uporabo ene 

sobe, za namene skupinskega klepeta. Vtičnik iFlyChat je preveden v nekatere tuje 

jezike, med katerimi ni slovenščine, zato je potreben prevod. 

 

Ob namestitvi in ob aktiviranju vtičnika iFlyChat (različica 3.0.8), se v glavni 

navigacijski vrstici WordPress uporabniškega vmesnika pod »Nastavitve« prikaže nov 

element, in sicer »iFlyChat Settings«. Od tu dostopamo do vseh možnih nastavitev 

spletne klepetalnice z uporabo tega vtičnika, kot prikazuje slika 3.157. 

 

 
Slika 3.157: Del nastavitev spletne klepetalnice z uporabo vtičnika iFlyChat. 

 

Za omogočanje spletne klepetalnice na spletnem portalu je potrebno najprej ustvariti 

račun na uradni spletni strani tega vtičnika (https://iflychat.com/user/register). Ob 

uspešni registraciji prejmemo t.i. API ključ, katerega je potrebno vnesti v nastavitve pod 

razdelkom »API key (register at iFlyChat.com to get it)«. 
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V samih nastavitvah  lahko določimo še številne druge nastavitve, kot so npr.: 

• omogočimo spletno klepetalnico samo registriranim uporabnikom, 

• določimo nastavitve za prikaz imena uporabnika spletne klepetalnice, 

• omogočimo/onemogočimo prikaz avatarjev, 

• dovolimo gostom, da pošiljajo sporočila uporabnikom, 

• omogočimo/onemogočimo beleženje klepetov, 

• določimo seznam nedovoljenih besed, 

• določimo ime skupinske sobe, 

• določimo barve ozadja, pisave, ipd. 

 

Na spletnem portalu se spletna klepetalnica z izbranimi nastavitvami prikaže v desnem 

spodnjem kotu, kot prikazuje slika 3.158. 

 

 
Slika 3.158: Spletna klepetalnica na spletnem portalu tit.si. 
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3.5.2.7 Obvestilo o piškotkih - Cookie Notice by dFactory 

 

Da bo spletni portal skladen z zakonom, je potrebno uporabnike opozoriti, da spletni 

portal uporablja piškotke in jim omogočiti, da se z njihovo uporabo strinjajo oz. ne 

strinjajo. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni portal naloži v naprave 

uporabnikov (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ipd.) ob samem obisku 

spletnega portala za različne namene. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo 

delovanje spletnega portala. Eden izmed mnogih vtičnikov za tovrstne namene je 

vtičnik Cookie Notice by dFactory, ki je tudi delno preveden v slovenščino. 

 

Ob namestitvi in ob aktiviranju vtičnika Cookie Notice by dFactory (različica 1.2.35), 

se v glavni navigacijski vrstici WordPress uporabniškega vmesnika pod »Nastavitve« 

prikaže nov element, in sicer »Cookie Notice (Sporočilo o piškotkih)«. Od tu 

dostopamo do vseh možnih nastavitev tega vtičnika, kot prikazuje slika 3.159. 

 

 
Slika 3.159: Del nastavitev vtičnika Cookie Notice by dFactory. 

 

V nastavitvah tega vtičnika lahko določimo številne nastavitve, kot so npr.: 

• sporočilo, ki se prikaže na spletnem portalu, 

• besedilo gumba za sprejemanje piškotkov, 
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• povezava do strani z več informacijami o piškotkih, 

• omogočanje/onemogočanje gumba za nestrinjanje s piškotki, 

• pozicija prikazanega obvestila na spletnem portalu, 

• določanje stila gumbov in barv, 

• ipd. 

 

Na spletnem portalu se obvestilo o piškotkih skupaj z izbranimi nastavitvami prikaže na 

dnu strani, kot prikazuje slika 3.160. 

 

 
Slika 3.160: Prikaz obvestila o piškotkih z uporabo vtičnika Cookie Notice by dFactory na spletnem 

portalu tit.si. 

 

Uporaba strani z več informacijami o piškotkih je potrebna, saj moramo uporabnike 

seznaniti s samimi piškotki, njihovim namenom in s tem, katere piškotke spletni portal 

sploh uporablja. V ta namen smo izdelali stran »Piškotki«, kjer so podane vse potrebne 

informacije (priloga 8.8). 

 

3.5.2.8 Prevajanje vtičnikov in grafične predloge – Loco Translate 

 

Loco Translate je eden izmed najbolj priljubljenih vtičnikov, ki omogoča prevajanje 

nameščenih vtičnikov in grafičnih predlog. 

 

Ob namestitvi in ob aktiviranju vtičnika Loco Translate (različica 1.5.5), se v glavni 

navigacijski vrstici WordPress uporabniškega vmesnika prikaže nov element, in sicer 

»Loco Translate«. Od tu dostopamo do uporabniškega vmesnika tega vtičnika, kjer 

imamo na voljo seznam vseh nameščenih grafičnih predlog in vtičnikov, kot prikazuje 

slika 3.161. Pri vsaki grafični predlogi ali vtičniku je na voljo še seznam razpoložljivih 

prevodov. 

 



 152 

 
Slika 3.161: Uporabniški vmesnik vtičnika Loco Translate s seznamom nameščenih grafičnih predlog in 

vtičnikov ter seznamom razpoložljivih prevodov. 

 

Vtičnik/grafično predlogo prevedemo tako, da najprej iz seznama pri želenem 

vtičniku/grafični predlogi kliknemo na »+ New language«. Odpre se nova stran, kjer 

izberemo želeni jezik, v našem primeru je to slovenščina (Slovenian). Nato izberemo 

nastavitev, da se prevod shrani v globalni direktorij na strežniku s klikom na izbiro 

»create in global languages directory« in kliknemo na gumb »Start Translating«. 

 

Odpre se nova stran, kjer imamo na voljo celoten seznam elementov, ki jih lahko 

prevedemo, kot prikazuje slika 3.162. Iz seznama elementov izberemo želenega ter 

vnesemo prevod v polje, ki v našem primeru nosi ime »Slovenian translation«. 
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Slika 3.162: Prevajanje elementov vtičnika/grafične predloge z uporabo vtičnika Loco Translate. 

 

Prevajanje vseh elementov ni nujno potrebno. Prevesti je potrebno zgolj elemente, ki se 

prikazujejo uporabnikom na spletnem portalu. Po končanem prevajanju kliknemo na 

gumb »Save«, da shranimo prevod. 

 

Za spletni portal tit.si smo delno prevedli grafično predlogo MH Magazine lite ter 

vtičnike DW Question Answer, iFlyChat, Watu in NextGEN Gallery (priloga 8.9). 

 

 

3.6 UPRAVLJANJE SPLETNEGA PORTALA 
 

WordPress CMS sistem od administratorja spletnega portala ne zahteva veliko 

upravljanja. Ključni elementi upravljanja so: posodobitve, upravljanje registriranih 

uporabnikov in moderiranje komentarjev. 
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3.6.1 Posodobitve 

 

Posodobitve WordPress CMS sistema, grafičnih predlog in vtičnikov so izredno 

pomembne, saj prinašajo izboljšave, nove funkcionalnosti in možnosti, popravke ter 

odpravo morebitnih varnostnih lukenj. 

 

Posodabljanje poteka na enostaven način. Ob morebitni novi posodobitvi, ki je na voljo, 

se na različnih mestih WordPress uporabniškega vmesnika prikazujejo obvestila. 

Najenostavnejši pregled nad vsemi možnimi posodobitvami, ki so na voljo, je s klikom 

na simbol za posodabljanje na vrhu WordPress uporabniškega vmesnika ali pa s klikom 

na pod-področje »Posodobitve« znotraj področja »Nadzorna plošča«, kot prikazuje slika 

3.163. 

 

 
Slika 3.163: Dostop do seznama razpoložljivih posodobitev. 

 

Iz uporabniškega vmesnika za posodobitve imamo tako na voljo seznam razpoložljivih 

posodobitev, ki so razdeljene na posodobitve za WordPress CMS sistem, vtičnike in 

grafične predloge, kot prikazuje slika 3.164. 
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Slika 3.164: Uporabniški vmesnik za posodobitve s seznamom vseh razpoložljivih posodobitev. 

 

Pred posodabljanjem je priporočljiva izdelava varnostne kopije spletnega portala. V ta 

namen je posredovana povezava na vrhu strani, kjer lahko dostopamo do podrobnih 

navodil. 
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Posodobitev WordPress CMS sistema izvedemo tako, da kliknemo na gumb 

»Posodobi«, kot prikazuje slika 3.165. S klikom na sivi gumb »Prenesi 4.5.2-en_US«, 

kjer »4.5.2« predstavlja številko razpoložljive verzije, namestimo posodobitev angleške 

različice WordPress CMS sistema. 

 

 
Slika 3.165: Gumb za posodobitev WordPress CMS sistema. 

 

Posodobitev vtičnikov poteka na podoben način. Iz seznama razpoložljivih posodobitev, 

označimo vtičnike, ki jih želimo posodobiti in kliknemo na gumb »Posodobi vtičnike«. 

Podobno velja za grafične predloge. 

 

3.6.2 Urejanje uporabnikov spletnega portala 

 

Administrator lahko dodaja nove uporabnike ali pa jih briše. Prav tako pa lahko ureja 

njihove vloge ter posodablja podatke, kot so npr. ime, priimek, e-poštni naslov ipd. 

 

Do uporabniškega vmesnika za urejanje registriranih uporabnikov dostopamo preko 

glavnega navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na 

»Uporabniki«, kot prikazuje slika 3.166. 

 

 
Slika 3.166: Dostop do uporabniškega vmesnika za urejanje uporabnikov. 

 

Odpre se nova stran, kjer je na voljo seznam vseh registriranih uporabnikov, kot 

prikazuje slika 3.167. 
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Slika 3.167: Uporabniški vmesnik za urejanje uporabnikov. 

 

Pri vsakem posameznem uporabniku sta na voljo povezavi »Uredi« in »Izbriši«. S 

klikom na »Uredi« se nam odpre nova stran, kot prikazuje slika 3.168, kjer lahko 

urejamo podrobnosti uporabnika, tako da npr. vnesemo manjkajoče podatke ali pa jih po 

potrebi spremenimo. Na tem mestu lahko tudi spreminjamo vlogo uporabnika. Po 

končanem vnosu informacij ali spreminjanju le-teh, kliknemo na gumb »Posodobi 

uporabnika«. 
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Slika 3.168: Urejanje podrobnosti uporabnika. 

 

Iz uporabniškega vmesnika za urejanje registriranih uporabnikov, pa lahko dodajamo 

tudi nove uporabnike s klikom na gumb »Dodaj novo«. Obvezne informacije, ki jih 

moramo vnesti za uspešno dodajanje novega uporabnika so sledeče: ime, vzdevek, e-

pošta in geslo. Ob tem pa lahko tudi določimo, ali naj se na novo dodanem uporabniku 

preko e-pošte pošlje obvestilo, ki vsebuje potrebne podatke za prijavo na spletni portal. 
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3.6.3 Moderiranje komentarjev 

 

Poleg komentarjev, ki jih moramo pred objavo odobriti, če smo to tako nastavili v 

nastavitvah, se na spletnem portalu lahko pojavijo tudi neželeni komentarji ali pa 

komentarji z neprimerno vsebino, katere bi bilo smiselno odstraniti. 

 

Do uporabniškega vmesnika za moderiranje komentarjev dostopamo preko glavnega 

navigacijskega menija WordPress uporabniškega vmesnika s klikom na »Komentarji«. 

 

Odpre se nova stran, kot prikazuje slika 3.169, kjer imamo na voljo seznam vseh 

komentarjev, tako odobrenih kot tudi tistih, ki še niso odobreni. S klikom na posamezne 

povezave lahko dostopamo do različnih seznamov, kot so: vsi komentarji, komentarji, 

ki čakajo na odobritev, smeti ipd. 

 

 
Slika 3.169: Uporabniški vmesnik za moderiranje komentarjev. 

 

Pri vsakem posameznem komentarju iz seznama  imamo na voljo sledeče povezave: 

• Odobri/Zavrni: odobrimo ali zavrnemo komentar. 

• Odgovori: odgovorimo na komentar preko WordPress uporabniškega vmesnika. 

• Hitro urejanje: uredimo vsebino komentarja, prikazano ime ali e-poštni naslov 

avtorja komentarja. V polje »URL« lahko vnesemo tudi povezavo. 

• Uredi: urejamo lahko enake podrobnosti kot pri hitrem urejanju. 
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• Neželena vsebina: označimo, če komentar spada pod neželeno vsebino. Ob tem 

se komentar odstrani iz spletnega portala ter premakne v razdelek neželene 

vsebine. 

• Premakni v smeti: komentar premaknemo v smeti. Ob tem se odstrani tudi iz 

spletnega portala in se premakne v razdelek smeti. Za popolni izbris komentarja 

moramo obiskati ta razdelek ter klikniti na povezavo »Nepreklicno izbriši«. 

 

 

3.7 TESTIRANJE SPLETNEGA PORTALA 
 

Po končani izdelavi spletnega portala je potrebno le-tega tudi testirati. V ta namen smo 

preverili, ali spletni portal tit.si vsebuje kakšne neveljavne URL povezave ter ročno 

preverili tudi, ali izdelane funkcionalnosti spletnega portala delujejo pravilno. 

 

3.7.1 Neveljavni URL naslovi – 404 napaka 

 

Za namene preverjanja, ali spletni portal tit.si vsebuje kakšne neveljavne URL naslove, 

ki bi uporabnika lahko pripeljala do 404 napake, smo uporabili spletno aplikacijo 

Online Broken Link Checker, ki je dosegljiva preko spletnega naslova 

http://www.brokenlinkcheck.com/. Do 404 napake pride, ko spletni strežnik ne najde 

URL naslova, do katerega želi priti uporabnik. Namesto iskane vsebine se uporabniku v 

tem primeru prikaže obvestilo o 404 napaki, kar pomeni, da strani ni bilo mogoče najti. 

Kot prikazuje slika 3.170, je spletna aplikacija Online Broken Link Checker preverila 

97 URL naslovov spletnega portala tit.si, med katerimi ni bilo zaznati kakšnega 

neveljavnega. 
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Slika 3.170: Iskanje neveljavnih URL naslovov spletnega portala tit.si s pomočjo spletnega servisa Online 

Broken Link Checker. 

 

3.7.2 Ročno testiranje funkcionalnosti spletnega portala tit.si 

 

Funkcionalnosti spletnega portala, kot so npr. funkcija iskanja po spletnem portalu, 

komentiranje prispevkov, vprašalniki, spletna klepetalnica, javna vprašanja in odgovori, 

splošni kontaktni obrazec ipd., smo na spletnem portalu tit.si preverili ročno. 

 

3.7.2.1 Funkcija iskanja po vsebinah 

 

Funkcija iskanja WordPress CMS sistema se na spletnem portalu tit.si nahaja v nogi na 

vseh mestih spletnega portala in v stranski vrstici prispevkov, strani, ipd. Za namene 

testiranja te funkcije smo na obeh mestih v vnosno polje vnesli sledeče ključne besede: 

»papir«, »recikliranje« in »tehniški dan«, kot prikazuje slika 3.171, in preverili 

skladnost prikazanih rezultatov z določeno ključno besedo. 
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Slika 3.171: Testiranje funkcije iskanja v stranski vrstici prispevka na spletnem portalu tit.si z vnosom 

ključne besede »Papir«. 

 

Za vneseno ključno besedo »Papir« se rezultati iskanja na spletnem portalu ujemajo, kot 

prikazuje slika 3.172. Podobno velja tudi za ostale ključne besede, ki smo jih preverili. 

 

 
Slika 3.172: Rezultati iskanja na spletnem portalu tit.si za ključno besedo »Papir«. 

 

3.7.2.2 Registracija novega uporabnika 

 

Na spletnem portalu tit.si je dovoljeno komentiranje prispevkov le registriranim 

uporabnikom. Postopek registracije WordPress CMS sistema smo preverili tako, da smo 

ustvarili testni uporabniški račun. Povezava za registracijo se nahaja  v nogi spletnega 

portala tit.si s klikom na povezavo »Registracija«. Ob tem se je odprla nova stran, kjer 
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smo vnesli želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter kliknili na gumb »Registriraj«, 

kot prikazuje slika 3.173. 

 
Slika 3.173: Stran za registracijo uporabnika na spletnem portalu tit.si. 

 

Ob uspešni registraciji smo na vneseni e-pošti naslov prejeli obvestilo s posredovano 

povezavo za nastavitev gesla, kot prikazuje slika 3.174. 

 

 
Slika 3.174: E-poštno obvestilo ob uspešni registraciji na spletnem portalu tit.si s povezavo za nastavitev 

gesla. 

 

Po uspešni nastavitvi gesla smo testirali še postopek prijave preko povezave »Prijava« v 

nogi spletnega portala tit.si. Ob vnosu izbranega uporabniškega imena in gesla ter kliku 

na gumb »Prijava«, smo bili preusmerjeni do nastavitev uporabniškega profila, kot 

prikazuje slika 3.175, kar pomeni, da je bila prijava uspešna. 
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Slika 3.175: Stran za nastavitev uporabniškega profila, kamor smo preusmerjeni po uspešni prijavi na 

spletni portal tit.si 

 

V sklopu tega testiranja smo na strani za urejanje profila uredili še ime in priimek ter se 

na ta način prepričali, da bodo uporabniki lahko urejali svoje podatke. 

 

 

3.7.2.3 Komentiranje prispevkov 

 

Za namene testiranja funkcionalnosti WordPress CMS sistema, ki omogoča 

komentiranje prispevkov na spletnem portalu tit.si, smo s testnim uporabniškim 

računom najprej vnesli testni komentar, kot prikazuje slika 3.176, in nato oddali 

komentar s klikom na gumb »Objavi komentar«. 

 

 
Slika 3.176: Vnos testnega komentarja na spletnem portalu tit.si. 
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Po uspešni oddaji komentarja se je le-ta na spletnem portalu tudi prikazal, skupaj z 

obvestilom, da komentar čaka na odobritev, kot prikazuje slika 3.177. 

 

 
Slika 3.177: Uspešno oddan testni komentar na spletnem portalu tit.si z obvestilom, da le-ta čaka na 

odobritev. 

 

V sklopu tega smo testirali še moderiranje komentarjev iz administratorjevega 

uporabniškega računa, kjer smo testni komentar tudi odobrili. Po odobritvi testnega 

komentarja se uporabniku obvestilo, da komentar čaka na odobritev, ni več prikazovalo, 

kar pomeni, da je komentar javno viden. 

 

3.7.2.4 Vprašalniki 

 

Objavljene vprašalnike na spletnem portalu tit.si, ki so izdelani s pomočjo vtičnika 

Watu, smo izpolnili preko testnega uporabniškega računa. Ob tem smo izbirali tako 

pravilne kot tudi nepravilne odgovore. Po uspešni oddaji vprašalnika se nam je 

prikazalo sporočilo, kjer je tudi bila podana ocena, kot prikazuje slika 3.178. 

 

 
Slika 3.178: Sporočilo ob uspešno oddanem vprašalniku s posredovano informacijo o številu doseženih 

točk ter oceno na spletnem portalu tit.si. 
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Po oddanem vprašalniku, smo preko administratorjevega računa tudi preverili, ali 

beleženje oddanih vprašalnikov deluje pravilno. Kot prikazuje slika 3.179, je bilo 

beleženje uspešno. 

 

 
Slika 3.179: Seznam zabeleženih oddanih vprašalnikov na spletnem portalu tit.si preko uporabniškega 

vmesnika za Watu vtičnik. 

 

 

3.7.2.5 Obrazci 

 

Na spletnem portalu tit.si se nahajata dva obrazca, ki sta bila narejena s pomočjo 

vtičnika Contact Form 7. Oba obrazca smo na spletnem portalu izpolnili in tudi oddali 

ter preverili, če smo na e-poštni naslov prejeli sporočila. 

 

Ob oddaji splošnega kontaktnega obrazca smo na e-poštni naslov uspešno prejeli 

sporočilo, ki vsebuje sledeče informacije: ime pošiljatelja, e-poštni naslov, zadevo in 

sporočilo, kot prikazuje slika 3.180. 

 

 
Slika 3.180: Uspešno prejeto e-poštno sporočilo ob oddaji splošnega kontaktnega obrazca na spletnem 

portalu tit.si. 
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Ob oddaji obrazca za oddajo slik izdelkov pa smo na e-poštni naslov uspešno prejeli 

sporočilo, ki vsebuje sledeče informacije: ime pošiljatelja, e-poštni naslov, naslov slike, 

opis slike in priponko s sliko, kot prikazuje slika 3.181. 

 

 
Slika 3.181: Uspešno prejeto e-poštno sporočilo ob oddaji obrazca za oddajo slik izdelkov na spletnem 

portalu tit.si. 

 

3.7.2.6 Vprašanja in odgovori 

 

Sistem za javna vprašanja in odgovore, katerega smo namestili s pomočjo vtičnika DW 

Question Answer, smo testirali tako, da smo preko testnega uporabniškega računa na 

spletnem portalu tit.si, na strani »Zastavite mi vprašanje« zastavili vprašanje, kot 

prikazuje slika 3.182. 
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Slika 3.182: Postavljanje javnega vprašanja preko obrazca vtičnika DW Question Answer na spletnem 

portalu tit.si 

 

Po uspešno oddanem vprašanju smo na strani »Vprašanja in odgovori« iz 

administratorjevega računa podali še odgovor. Testnemu uporabniku pa se je tako na 

strani zastavljenega vprašanja prikazal še odgovor, kot prikazuje slika 3.183. 

 

 
Slika 3.183: Stran vprašanja s podanim odgovorom na spletnem portalu tit.si. 
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3.7.2.8 Spletna klepetalnica 

 

Spletno klepetalnico, ki smo jo izdelali s pomočjo vtičnika iFlyChat, smo testirali z 

dvema testnima uporabniškima računoma, na dveh različnih računalnikih. Kot prikazuje 

slika 3.184, sta testna uporabnika med seboj uspešno komunicirala. 

 

 
Slika 3.184: Klepet preko dveh testnih uporabniških računov na spletnem portalu tit.si z uporabo spletne 

klepetalnice vtičnika iFlyChat. 
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4 EVALVACIJA 
 

Po izdelavi spletnega portala tit.si je potrebno pridobiti informacije o uspešnosti 

izdelave le-tega. 

 

Namen anketnega vprašalnika je zbrati podatke predvsem iz dveh vidikov, in sicer, 

kako učitelji Tehnike in tehnologije doživljajo spletni portal tit.si ter, kako vidijo 

smiselnost uporabe predstavljenih funkcionalnosti in možnosti uporabe. Z zbranimi 

podatki pa nato ovrednotiti ta dva vidika. 

 

4.1 ZBIRANJE PODATKOV 
 

Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 8.10), katerega 

smo izdelali s spletno storitvijo Google Obrazci. Tako izdelan anketni vprašalnik smo 

preko omenjene aplikacije poslali na 452 e-poštnih naslovov osnovnih šol, pridobljenih 

na URL naslovu »https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010« 

ter 189 e-poštnih naslovov učiteljev Tehnike in tehnologije, pridobljenih s strani 

mentorja. 

 

Podatki se s pomočjo omenjene spletne storitve samodejno shranjujejo in obdelujejo, 

kjer imamo na voljo že izdelano poročilo. 

 

4.2 CILJI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

Namen prvega sklopa je zbrati podatke o tem, kako učitelji Tehnike in tehnologije 

doživljajo spletni portal tit.si, tako iz vidika sebe, kot tudi iz vidika učencev. Vprašanja 

in trditve, označeni s številkami od 1 do 7, so namenjeni temu delu (preglednica 4.1). 

Anketirani ovrednoti vprašanja z oceno od 0 do 5, kjer ocena 0 predstavlja slabo, ni 

privlačno in ne vpliva, ocena 5 pa zelo dobro, zelo privlačno in zelo vpliva. Pri trditvi 

označeno s 5 anketirani ovrednoti z oceno na Likertovi 6-stopenjski lestvici, in sicer 0 

za primer, ko se mu zdi, da trditev najmanj drži in s 5, ko se mu zdi, da trditev zelo drži. 

 

 



 171 

Preglednica 4.1: Cilji pri pridobivanju povratnih informacij v prvem sklopu anketnega vprašalnika, z 

namenom vrednotenja splošne ocene spletnega portala tit.si. 

Vprašanja in trditev Cilji 
1. Kakšna je vaša splošna ocena spletnega 
portala tit.si? 

Ugotoviti splošno oceno celotnega spletnga portala 
iz vidika učitelja. 

2. Ocenite vizualno dovršenost spletnega portala. Ugotoviti oceno vizualne dovršenosti spletnega 
portala iz vidika učitelja. 

3. Ocenite vstopno stran spletnega portala. Ugotoviti oceno vstopne strani spletnega portala 
predvsem iz vidika. ali le-ta učencem ponuja 
bistvene informacije in ali jim predstavlja vstopno 
točko v sam spletni portal. 

4. Ocenite strukturo glavne menijske vrstice. Ugotoviti oceno strukture glavne menijske vrstice 
predvsem iz vidika, ali le-ta učencu omogoča hiter in 
učinkovit dostop do različnih vsebin spletnega 
portala. 

5. Učenec spletnega portala na vsakem mestu 
hitro in enostavno dostopa do vsebin. Ocenite 
stopnjo strinjanja. 

Ugotoviti, ali učenec na vsakem mestu spletnega 
portala hitro in enostavno dostopa do različnih 
vsebin. 

6. Ocenite privlačnost vsebin informativne 
narave na spletnem portalu. 

Ugotoviti, ali so objavljene vzorčne vsebine 
informativne narave privlačne. 

7. Ocenite, kako predstavnostne datoteke, kot so 
npr. slike, videi, dokumenti ipd., vplivajo na 
privlačnost vsebin informativne narave. 

Ugotoviti, v kolikšni meri uporaba predstavnostnih 
datotek vpliva na privlačnost vsebin informativne 
narave.  

 

Namen drugega sklopa je zbrati podatke o tem, kakšna je smiselnost uporabe 

predstavljenih funkcionalnosti in možnosti uporabe na spletnem portalu tit.si. Vprašanja 

označena s številkami od 8 do 11 so namenjena temu delu (preglednica 4.2). Pri 

vprašanjih označenih z 8 in 9 anketirani ovrednoti z oceno na Likertovi 6-stopenjski 

lestvici, in sicer 0 za primer, ko se mu zdi, da uporaba ni smiselna in s 5, ko se mu zdi, 

da je uporaba zelo smiselna. Pri izbirnem tipu vprašanja, označenem z 10, anketirani 

izbere, katerih funkcionalnosti in možnosti uporabe spletnega portala tit.si ne bi 

uporabil, hkrati pa lahko poda tudi kakšno funkcionalnost ali možnost uporabe, ki bi jo 

uporabil, a na spletnem portalu tit.si ni predstavljena. Pri vprašanju, označenem z 11, ki 

je edino neobvezno, anketirani poda pripombe in predloge glede spletnega portala tit.si. 
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Preglednica 4.2: Cilji pri pridobivanju povratnih informacij v drugem sklopu anketnega vprašalnika, z 

namenom vrednotenja smiselnosti uporabe predstavljenih funkcionalnosti in možnosti uporabe spletnega 

portala tit.si. 

Vprašanja Cilji 
8. Kako bi ocenili smiselnost uporabe naštetih 
rubrik? 

Ugotoviti smiselnost uporabe predstavljenih rubrik 
na spletnem portalu. 

9. Kako bi ocenili smiselnost uporabe naštetih 
funkcionalnosti? 

Ugotoviti smiselnost uporabe predstavljenih 
funkcionalnosti na spletnem portalu.  

10. Če bi bil spletni portal tit.si vaš in če bi se 
odločali, katerih rubrik ali funkcionalnosti ne 
potrebujete, katere bi izbrali? V kolikor kakšno 
rubriko in funkcionalnost pogrešate, jo navedite 
pod "Drugo:". 

Ugotoviti, katere predstavljene funkcionalnosti in 
rubrike so iz vidika učitelja bolj pomembne in katere 
manj ter ugotoviti, kakšne rubrike ali 
funkcionalnosti pogrešajo na spletnem portalu. 

11. Ali imate kakšne predloge in pripombe glede 
spletnega portala? 

Ugotoviti, ali imajo učitelji še kakšne predloge in 
pripombe glede spletnega portala. 

 

 

4.3 REZULTATI 
 

Anketni vprašalnik je po obisku spletnega portala izpolnilo 35 učiteljev Tehnike in 

tehnologije. Analiza rezultatov je bila samodejno izdelana pri uporabi spletne storitve 

Google Obrazci. 

 

4.3.1 Rezultati merjenja splošne ocene spletnega portala 

 

Rezultati merjenja splošne ocene spletnega portala tit.si so pokazali, da je le-ta zelo 

dobra, saj je kar 85,7% anketirancev podalo oceno 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.1. 

 

 
Slika 4.1: Rezultati splošne ocene spletnega portala tit.si. 
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Podobno velja za vizualno dovršenost spletnega portala, kjer je prav tako 85,7% 

anketirancev podalo oceno 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.2. Rezultati merjenja kažejo, da 

je spletni portal tit.si vizualno zelo dobro dovršen. 

 

 
Slika 4.2: Rezultati vizualne dovršenosti spletnega portala tit.si. 

 

Rezultati merjenja vstopne strani kažejo, da je le-ta dobro in smiselno izdelana, da 

učencu ponuja bistvene informacije in da jim predstavlja vstopno točko v sam spletni 

portal, saj je prav tako 85,7% anketirancev podalo oceno 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.3. 

 

 
Slika 4.3: Rezultati ocenjevanja vstopne strani spletnega portala tit.si. 

 

Pri ocenjevanju glavne menijske vrstice spletnega portala, so rezultati merjenja 

pokazali, da le-ta učencu omogoča hiter in učinkovit dostop do različnih vsebin, saj je 

kar 94,3% anketirancev podalo oceno 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.4. 
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Slika 4.4: Rezultati ocenjevanja strukture glavne menijske vrstice spletnega portala tit.si. 

 

Podobno kažejo tudi rezultati merjenja za trditev, da učenec na vsakem mestu spletnega 

portala hitro in enostavno dostopa do vsebin, saj je 85,7% anketirancev podalo oceno 

strinjanja 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.5. 

 

 
Slika 4.5: Rezultati ocene strinjanja, da učenec spletnega portala tit.si na vsakem mestu hitro in enostavno 

dostopa do vsebin. 

 

Rezultati merjenja ocene privlačnosti objavljenih vsebin informativne narave na 

spletnem portalu so pokazali, da so le-te zelo privlačne, saj je 82,9% anketirancev 

podalo oceno 4 ali 5, kot prikazuje slika 4.6. 
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Slika 4.6: Rezultati merjenja privlačnosti objavljenih vsebin informativne narave spletnega portala tit.si. 

 

Tudi zadnji rezultati merjenja v tem sklopu kažejo, da uporaba predstavnostnih datotek 

zelo vpliva na privlačnost vsebin, saj je 88,6% anketirancev podalo oceno 4 ali 5, kjer je 

bilo bistveno več anketirancev, ki so podali oceno 5, kot prikazuje slika 4.7. 

 

 
Slika 4.7: Rezultati merjenja, kako predstavnostne datoteke vplivajo na privlačnost vsebin. 

 

4.3.2 Rezultati merjenja smiselnosti uporabe predstavljenih funkcionalnosti in 

možnosti uporabe 

 

Rezultati merjenja smiselnosti uporabe rubrik na spletnem portalu so pokazali, da je 

uporaba vseh rubrik na spletnem portalu tit.si zelo smiselna, kot prikazuje slika 4.8. Za 

rubriko naloge je 80% anketirancev podalo oceno 4 ali 5, za rubriko izdelaj sam doma, 

82,9% ter za rubriko novice (in obvestila) 77,1%. Kot najbolj smiselna je bila izbrana 

rubrika zanimivosti, kjer je 97,1% anketirancev podalo oceno 4 ali 5. Kot najmanj 

smiselna pa je bila izbrana rubrika portfelj, kjer je 46,1% anketirancev podalo oceno 4 

ali 5 ter 34,3% oceno 2 ali 3.      
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Slika 4.8: Rezultati merjenja smiselnosti uporabe predstavljenih rubrik na spletnem portalu tit.si. 

 

Nekoliko bolj mešani so rezultati merjenja smiselnosti uporabe predstavljenih 

funkcionalnosti, kot prikazuje slika 4.9. Če opazujemo skupni odstotek podanih ocen 3 

ali več, so kot najbolj smiselni funkcionalnosti anketiranci izbrali javna vprašanji in 

odgovori (88,6%) ter portfelj (85,7%). Nekoliko slabši rezultati so bili pri 

funkcionalnosti komentiranja prispevkov (74,3%) in vprašalnikov za namene utrjevanja 

in preverjanja znanja (77,1%). Najslabši rezultati pa so bili pri funkcionalnosti zasebnih 

sporočil (68,6%) in spletni klepetalnici (62,8%). 
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Slika 4.9: Rezultati merjenja smiselnosti uporabe predstavljenih funkcionalnosti na spletnem portalu tit.si. 

 

Od anketirancev smo hoteli izvedeti tudi, katerih predstavljenih rubrik in 

funkcionalnosti sami ne bi uporabili, če bi bil spletni portal tit.si njihov(slika 4.10). 

Rezultati merjenja so pokazali, da je 37,1% anketirancev izbrala, da se jim vse 

predstavljene rubrike in funkcionalnosti zdijo pomembne. Rubrike Novice (in obvestila) 

nihče izmed anketirancev ne bi izključil iz spletnega portala. Rubriko Zanimivosti bi 

izključilo 5,7% anketirancev in rubriko Naloge 8,6% anketirancev. Nekoliko več 

anketirancev bi izključilo rubriko Izdelaj sam doma (11,4%) ter rubriko  portfelj 

(14,3%).  Izmed vseh funkcionalnosti bi najmanjši odstotek anketirancev izključilo 

javna vprašanja in odgovore (11,4%) ter vprašalnike (14,3%). Največji odstotek 
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anketirancev bi izključilo funkcionalnost zasebna sporočila (31,4%), spletna 

klepetalnica (37,1%) in komentiranje prispevkov (37,1%). 

 

Rezultati merjenja kažejo tudi, da se anketirancem zdi bolj pomembna uporaba 

predstavljenih rubrik, kot pa funkcionalnosti. Tako so v samo 14-tih primerih izključili 

katero izmed naštetih rubrik in v kar 46-tih primerih katero izmed naštetih 

funkcionalnosti. 

 

Pod drugo nihče od anketirancev ni vnesel kakšne rubrike ali funkcionalnosti, ki jo je na 

spletnem portalu pogrešal. 

 

 
Slika 4.10: Rezultati merjenja katere funkcionalnosti in rubrike anketiranci ne bi uporabili, če bi bil 

spletni portal tit.si njihov. 

 

37,1% anketiranih je pri zadnjem, neobveznem vprašanju podalo predloge in pripombe 

glede spletnega portala tit.si. 

 

Navajamo izbor: 

• Predstavitev vseh vsebin predmetov. 

• Krasna stran! Kot profesorica tehnike in tehnologije se bom še vračala na vašo 

stran! Še več novosti in zanimivosti za učence! 

• Slovnične napake, npr. http://tit.si/utrjevanje-znanja-vplivi-proizvodnje-

celuloze-in-papirja-na-okolje-ter-recikliranje/ pri drugem vprašanju. 

• Zdi se mi super projekt, mogoče nadgradim svojo spletno stran. 

http://www2.arnes.si/~idovic/ Zelo me zanima kako se bo vaš projekt razvijal 

naprej. Srečno! 
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• Spletni portal je zelo pregleden, privlačen in enostaven za uporabo, tako za 

učence, kot za učitelje. 

• Portal je SUPER in bi bilo zelo lepo imeti takšen pripomoček. V bistvu je 

uporaben (to je moje mnenje) le za 5% osnovnošolcev. Če želite narediti kaj 

uporabnega se vprašajte, kaj onemogoča uporabnost 95% učencev osnovni šoli. 

• Super portal, uporaben. 

• Pogrešam določene vsebine. 

• Dopolniti z drugimi vsebinami, npr. elektrotehnika, risanje, .... 

• Naj ima učenec možnost preveriti pravilnost odgovorov. 

• Nimam pripomb. 

• Pohvale za tako dobro narejeno spletno stran. Upam, da bo javno dostopna in 

ne omejena le na eno šolo. V slovenskem prostoru primanjkuje kakovostnih 

poučnih spletnih strani, ki so namenjene poučevanju TiT. 

• Zdi se mi zelo zanimiv. Bojim pa se, da je za nas "starejše"(32 let delovne dobe), 

ki nismo tako vešči pri uporabi tega medija, to nekoliko prezahtevno. 
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5 DISKUSIJA 
 

V tem poglavju prikazujemo, kako smo dosegali posamezne cilje (C1-6), ki smo si jih v 

diplomskem delu zastavili. Glavni namen je bil učiteljem predmeta Tehnika in 

tehnologija predstaviti, kako lahko z uporabo WordPress CMS sistema izdelajo svoj 

spletni portal v sorazmerno kratkem času, brez predhodnega tehničnega znanja. Hkrati 

pa z izdelavo vzorčnega spletnega portala na primeru okoljskih vsebin predmeta 

Tehnika in tehnologija, ki je javno dostopen, predstaviti možnosti funkcionalnosti in 

uporabe. 

 

C1: Predstaviti spletne portale. 

Cilj je bil dosežen s študijem primarnih in sekundarnih virov in literature. V poglavju 

2.1 smo opredelili pojem spletnega portala. V poglavjih 2.2, 2.3 in 2.4 pa smo 

predstavili njihove lastnosti, vrste ter orodja za izdelavo le-teh. 

 

C2: Predstaviti najbolj priljubljene brezplačne CMS sisteme, jih ovrednotiti in 

izbrati najprimernejšega iz vidika uporabnika, ki nima izkušenj z izdelavo 

spletnega portala ter tehničnega znanja. 

Cilj je bil dosežen s študijem primarnih in sekundarnih virov in literature ter metodo 

analize. V poglavju 2.8 smo predstavili najbolj priljubljene brezplačne CMS sisteme, in 

sicer: WordPress, Joomla, Drupal in Moodle. Za namen izbora najprimernejšega CMS 

sistema smo v istem poglavju najprej definirali lastnosti iz vidika uporabnika, ki nima 

izkušenj z izdelavo spletnega portala ter tehničnega znanja, nato pa smo izbrane CMS 

sisteme še ovrednotili (preglednica 2.1). V poglavju 2.9 smo izbrali najbolj primeren 

CMS sistem za uporabo iz omenjenega vidika. 

 

C3: Priprava vzorčnih okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija. 

Cilj je bil dosežen v poglavju 3.1, kjer smo ob izdelavi zasnove in načrta spletnega 

portala tit.si pripravili vzorčne okoljske vsebine predmeta Tehnika in tehnologija, 

pridobljene iz spleta. 
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C4: Predstaviti izbrani CMS sistem in opisati postopke za izdelavo spletnega 

portala. 

Cilj je bil dosežen ob preučevanju postopkov za izdelavo spletnega portala tit.si z 

uporabo WordPress CMS sistema. V poglavju 3.2 smo tako najprej predstavili postopke 

za namestitev WordPress sistema, s čimer smo tudi izdelali ogrodje spletnega portala in 

nato v nadaljevanju podrobneje predstavili uporabniški vmesnik tega sistema. Hkrati, ob 

spoznavanju uporabniškega vmesnika,  smo predstavili tudi možnosti nastavitev 

spletnega portala. V poglavju 3.3 smo obširneje predstavili možnosti in funkcionalnosti, 

ki se navezujejo na vsebinski del spletnega portala ter v poglavju 3.4 predstavili 

možnosti vizualne podobe. 

 

C5: Predstaviti možnosti razširitve spletnega portala in opisati postopke za 

izdelavo le-teh. 

Cilj je bil dosežen ob preučevanju postopkov za namestitev vtičnikov, s katerimi lahko 

razširimo funkcionalnosti spletnega portala. V poglavju 3.5 smo tako predstavili 

postopke za iskanje vtičnikov in namestitev le-teh. 

 

C6: Izdelati in testirati/vrednotiti spletni portal na primeru okoljskih vsebin 

predmeta Tehnika in tehnologija in ob tem preučevati izbrani CMS sistem ter 

možnosti funkcionalnosti in uporabe. 

 

Cilj je bil dosežen, spletni portal je po izdelavi načrta in zasnove, priprave vsebin ter 

pridobljenega znanja ob preučevanju WordPress sistema, tudi izdelan in javno dostopen 

na spletnem naslovu http://tit.si. V prilogi 8.3, 8.4 in 8.6 so predstavljene lastnosti in 

možnosti nastavitev izbrane grafične predloge. V poglavju 3.5.2 so predstavljeni 

uporabljeni vtičniki na spletnem portalu. skupaj s predstavljenimi funkcionalnostmi in 

postopki za izdelavo le-teh. V prilogi 8.7 in 8.9 so na voljo prevodi grafične predloge in 

nekaterih vtičnikov. V poglavju 3.7 je predstavljeno testiranje spletnega portala tit.si, s 

katerim smo se prepričali, da vse deluje pravilno. V poglavju 4 pa je spletni portal tudi 

ovrednoten, kjer smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika. 
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6 ZAKLJUČKI 
 

 

Spletni portal lahko učitelju predmeta Tehnika in tehnologija služi kot odličen 

pripomoček, tako za posredovanje različnih informacij, kot tudi za spodbujanje učencev 

ob njihovih šolskih in zunajšolskih dejavnostih. Težavnost in zahtevnost izdelave 

spletnega portala pa je odvisna predvsem od uporabljenega orodja ter uporabnikovih 

izkušenj in njegovega tehničnega znanja. 

 

Ob preučevanju spletnih portalov, CMS sistemov, njihovih lastnosti in funkcionalnosti 

smo v diplomskem delu pokazali, da je WordPress CMS sistem za učitelja Tehnike in 

tehnologije najprimernejše orodje, ki omogoča izdelavo spletnega portala v sorazmerno 

kratkem času brez izkušenj in tehničnega znanja. 

 

Izdelava spletnega portala pa vsekakor ni enostaven proces, saj le-ta zajema številne 

postopke. V sklopu diplomskega dela smo tako izdelali vzorčni spletni portal okoljskih 

vsebin predmeta Tehnika in tehnologija, ki je javno dostopen na spletnem naslovu 

http:/tit.si. Spletni portal smo si želeli izdelati tako, da bi učencem v prvi meri omogočal 

dostop do različnih vsebin in tako predstavljal vstopno točko do informacij, vezanih na 

ta predmet. V drugi meri pa je bil portal zastavljen tako, da bi bil učencem tudi zanimiv 

in privlačen, saj bi le tako lahko dosegli, da bi ga učenci z veseljem in redno obiskovali. 

V ta namen smo na spletni portal vključili razne rubrike z vzorčnimi vsebinami, preko 

katerih bi učenci lahko preverjali in utrjevali svoje znanje ter kvalitetno preživljali svoj 

prosti čas, razvijali svojo kreativnost in ustvarjalnost. Za še večjo privlačnost  smo na 

spletni portal vključili tudi številne funkcionalnosti, kot so npr. portfelj, spletna 

klepetalnica, zasebna sporočila, javna vprašanja in odgovori ipd., s čimer smo na 

praktičnem primeru prikazali možnosti uporabe. 

 

Ob sami izdelavi spletnega portala tit.si smo v diplomskem delu tudi podrobno 

predstavili vse potrebne postopke za izdelavo portala, tako iz splošnega vidika, kot tudi 

iz vidika spletnega portala tit.si. S tem smo diplomskemu delu dali uporabno vrednost, 

saj verjamemo, da bo le-ta učitelju Tehnike in tehnologije ob morebitni samostojni 

izdelavi spletnega portala, s predstavljenim CMS sistemom, v veliko pomoč. 
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Da izdelan spletni portal deluje pravilno, smo se prepričali s testiranjem - tako z 

avtomatskim kot tudi z ročnim. Da  je spletni portal dobro zastavljen in izdelan, so 

pokazali rezultati anketnega vprašalnika, katerega so reševali učitelji Tehnike in 

tehnologije. Rezultati so pokazali, da je spletni portal tit.si privlačen, da bi učencu 

resnično predstavljal vstopno točko v predmet Tehnike in tehnologije in da so 

predstavljene rubrike ter funkcionalnosti zelo smiselne za uporabo na takšnem spletnem 

portalu. Kljub temu, pa je na spletnem portalu tit.si še veliko prostora za izboljšave. 

Izdelali bi ga lahko tako, da ne bi bil le vzorčni, saj smo se pri sami izdelavi 

osredotočali predvsem na predstavitev možnosti uporabe in funkcionalnosti, ne ozirajoč 

se na uporabno vrednost predstavljenih vsebin. Z vključitvijo kvalitetnih in uporabnih 

vsebin bi spletni portal tit.si postal uporaben tudi iz vidika realnih učencev predmeta 

Tehnika in tehnologija in vseh ostalih, ki jih to področje zanima. Prav tako pa bi 

nekatere funkcionalnosti lahko izdelali na boljši način. Predstavljena funkcionalnost 

portfelja npr. učencem ne omogoča, da ga sami izdelujejo, temveč je možna izdelava le 

v kombinaciji z učiteljem oz. administratorjem. 

 

Delo bi lahko tudi nadaljevali s spletno optimizacijo, s katero bi poskrbeli, da se vsebine 

spletnega portala dobro uvrščajo med prikazanimi rezultati spletnih iskalnikov. Na ta 

način bi uporabnikom spleta omogočili, da naš spletni portal in njegove vsebine lažje 

najdejo. Vsekakor pa bi lahko vključili še marsikatero drugo funkcionalnost, kot je npr. 

možnost vključevanja učencev, da sami upravljajo nad posameznim sklopom spletnega 

portala, kjer bi lahko objavljali svoje vsebine. Poleg tega pa bi lahko še predstavili 

HTML in PHP programski jezik ter s pomočjo praktičnih primerov prikazali in 

predstavili, kako si lahko samostojno izdelajo tako grafično predlogo, ki predstavlja 

vizualno podobo spletnega portala, kot tudi razširitev funkcionalnosti s samostojno 

izdelavo vtičnika. 
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8 PRILOGE 
 

8.1 KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE SPLETNEGA PORTALA 

TIT.SI 
 

• 6. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 6. razreda) 

o Papir 

o Naloge – 6. razred 

o Izdelaj sam doma – 6. razred 

• 7. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 7. razreda) 

o Umetne snovi 

o Naloge – 7. razred 

o Izdelaj sam doma – 7. razred 

• 8. razred (vzorčne vsebine namenjene učencem 8. razreda) 

o Kovine 

o Naloge – 8. razred 

o Izdelaj sam doma – 8. razred 

• Novice (vzorčne novice in obvestila učencem) 

• Zanimivosti (vzorčne splošne zanimivosti namenjene učencem vseh razredov) 
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8.2 STRUKTURA GLAVNE MENIJSKE VRSTICE 
 

• Domov (vstopna stran) 

• 6. razred (kategorija prispevkov) 

o Papir (kategorija prispevkov) 

o Naloge – 6. razred (kategorija prispevkov) 

o Izdelaj sam doma – 6. razred (kategorija prispevkov) 

• 7. razred (kategorija prispevkov) 

o Umetne snovi (kategorija prispevkov) 

o Naloge – 7. razred (kategorija prispevkov) 

o Izdelaj sam doma – 7. razred (kategorija prispevkov) 

• 8. razred (kategorija prispevkov) 

o Kovine (kategorija prispevkov) 

o Naloge – 8. razred (kategorija prispevkov) 

o Izdelaj sam doma – 8. razred (kategorija prispevkov) 

• Novice (kategorija prispevkov) 

• Zanimivosti (kategorija prispevkov) 

• Povprašajte me (stran) 

• Kontakt (stran) 
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8.3 GRADNIKI GRAFIČNE PREDLOGE MH MAGAZINE LITE 

 

Grafična predloga MH Magazine lite omogoča uporabo sledečih gradnikov: 

• MH Affiliate Widget: namenjeno za promocijo in reklamne namene MH 

Magazine lite grafične predloge. Na spletnem portalu se prikaže slika s 

povezavo do mesta, kjer je možno kupiti razširjeno verzijo te grafične predloge. 

• MH Custom Posts: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.1, se prikažejo 

objavljeni prispevki skupaj s pred-ogledno sliko, naslovom prispevka, datumom 

objavljanja in številom komentarjev. V nastavitvah lahko poleg naslova 

določimo še, iz katere kategorije naj se prikažejo prispevki. Po želji pa lahko še 

dodatno določimo prikazane prispevke z vnosom določene oznake in določimo 

največje število prikazanih prispevkov. 

 
Slika 8.1: Prikaz gradnika »MH Custom Posts« na spletnem portalu. 

 

• MH Posts Focus: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.2, se podobno kot 

pri gradniku »MH Custom Posts«, prikažejo objavljeni prispevki skupaj s pred-

ogledno sliko, ki je večja, naslovom prispevka, datumom objave, številom 

komentarjev. Poleg tega pa se prikaže še izvleček vsebine posameznega 

prispevka. Možnosti nastavitev so enake kot pri gradniku »MH Custom Posts«. 
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Slika 8.2: Prikaz gradnika »MH Posts Focus« na spletnem portalu. 

 

• MH Posts Large: na spletnem portalu se na podoben način, kot gradnik »MH 

Posts Focus«, prikazujejo prispevki, s to razliko, da ta gradnik omogoča prikaz 

največje pred-ogledne slike. Možnosti nastavitev so enake kot pri gradniku »MH 

Custom Posts« in »MH Posts Focus«. 

• MH Posts Stacked: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.3, se na podoben 

način, kot pri gradniku »MH Custom Posts«, prikazujejo prispevki, s to razliko, 

da je pred-ogledna slika večja in da imajo naslov ter informaciji o datumu 

objavljanja ter številu komentarjev nekoliko drugačno grafično obliko. Možnosti 

nastavitev so enake kot pri vseh zgoraj predstavljenih gradnikih. 

 

 
Slika 8.3: Prikaz gradnika »MH Posts Stacked« na spletnem portalu. 

  

• MH Slider Widget: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.4, se prikaže 

drsnik s prispevki, kjer je poleg pred-ogledne slike podan še naslov prispevka in 
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izvleček vsebine. Uporabnik lahko pregleduje med prikazanimi prispevki s 

klikom na krogce na dnu prikazanega gradnika. Možnosti nastavitve so enake 

kot pri vseh zgoraj omenjenih gradnikih, s to razliko, da lahko pri tem gradniku 

določimo še velikost predstavljene slike. 

 

 
Slika 8.4: Prikaz gradnika »MH Slider Widget« na spletnem portalu. 

 

• MH Tabbed: na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.5, se prikažejo zavihki 

opremljeni z ikonami, ki predstavljajo prispevke, oznake in komentarje. Pod 

zavihkom »Prispevki« se prikažejo zadnji objavljeni prispevki. Pod zavihkom 

»Oznake« se prikažejo oblaček oznak. Pod zavihkom »Komentarji« pa se, kot 

prikazuje slika 8.5, prikažejo zadnji komentarji. V nastavitvah lahko določimo le 

naslov. 

 

 
Slika 8.5: Prikaz gradnika »MH Tabbed« na spletnem portalu. 
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8.4 PODROČJA SPLETNEGA PORTALA, NAMENJENA 

GRADNIKOM Z UPORABO GRAFIČNE PREDLOGE MH MAGAZINE 

LITE 
 

Grafična predloga MH Magazine lite ponuja sledeča področja spletnega portala, kamor 

lahko dodajamo poljubne gradnike: 

• Sidebar: področje stranske vrstice, ki je na spletnem portalu vidna na vseh 

mestih, z izjemo vstopne strani. 

• Home 1 - Full Width: področje vstopne strani, ki se razprostira čez celotno 

širino spletnega portala. 

• Home 2,5 – 2/3 Width: področje vstopne strani, ki se razprostira čez dve tretjini 

širine spletnega portala. 

• Home 3,4,6 – 1/3 Width: področje vstopne strani, ki se razprostira čez eno 

tretjino širine spletnega portala. 

• Posts 1-2 - Advertisement: področje znotraj prispevkov, ki ga lahko uporabimo 

za oglaševalske namene. 

• Footer 1-4 – 1/4 Width: področje noge, ki je na spletnem portalu vidna na vseh 

mestih. Širina posameznega področja je ena četrtina širine spletnega portala. 

 

8.5 PREDNAMEŠČENE WORDPRESS GRAFIČNE PREDLOGE 

 

WordPress ob sami namestitvi ponuja 3 osnovne grafične predloge, ki jih lahko 

uporabimo, in sicer Twenty Fifteen (slika 8.6), Twenty FourTeen (slika 8.7) in Twenty 

Thirteen (slika 8.8). 
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Slika 8.6: Twenty Fifteen grafična predloga. 

 

 
Slika 8.7: Twenty FourTeen grafična predloga. 

 

 
Slika 8.8: Twenty Thirteen grafična predloga. 
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8.6 UPRAVLJANJE NAD IZGLEDOM Z UPORABO GRAFIČNE 

PREDLOGE MH MAGAZINE LITE 

 

Grafična predloga MH Magazine lite skupaj z WordPress CMS sistemom omogoča 

prilagoditve izgleda preko glavne navigacijske vrstice WordPress uporabniškega 

vmesnika. Kot prikazuje slika 8.9, imamo tako pod področjem »Videz« na voljo sledeča 

pod-področja: prilagodi, glava, ozadje, theme info (informacije o grafični predlogi, 

dostop do dokumentacije, podpore ipd.) in urejevalnik. Pod-področje »Urejevalnik«, 

zaradi potrebnega znanja in razumevanja CSS označevalnega jezika, ne bo 

predstavljeno. 

 
Slika 8.9: Pod-področja, namenjena prilagoditvam izgleda spletnega portala, z uporabo grafične predloge 

MH Magazine lite. 

 

Pod-področje »Prilagodi«, kot prikazuje slika 8.10, omogoča na levi strani preko menija 

dostop do vseh nastavitev za namene prilagoditve izgleda, na desni pa je na voljo 

predogled. Ob spreminjanju nastavitev se le-te prikazujejo v realnem času. 
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Slika 8.10: Uporabniški vmesnik pod-področja »Prilagodi«, ki omogoča dostop do vseh nastavitev za 

namene prilagoditve izgleda. 

 

 

8.6.1 Theme options (lastnosti grafične predloge) 

 

Pod »Theme options (Lastnosti grafične predloge)« lahko urejamo sledeče nastavitve: 

• General (splošno) 

o Custom excerpt length in words (dolžina izvlečka v besedah): 

določimo dolžino (število besed) samodejnega izvlečka prispevka ali 

strani, ki se bo prikazal na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.11. V 

kolikor vnesemo ročni izvleček, se le-ta prikaže v celoti. 

o Custom excerpt more text (oblika teksta »Preberi več« po meri): 

vnesemo želeno besedilo, ki se prikaže na koncu samodejnega izvlečka, 

kot prikazuje slika 8.11, in ki je hkrati povezava do celotnega prispevka 

ali strani. Običajno je to »Preberi več...«. Pri ročnem vnosu izvlečka se to 

besedilo ne prikaže. 
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Slika 8.11: Prikaz samodejnega in ročnega izvlečka prispevka na spletnem portalu z 

izbranimi nastavitvami. 

 

• Layout (oblika) 

o Position of default sidebar (položaj stranske vrstice): določimo 

položaj stranske vrstice na spletnem portalu, kot prikazuje slika 8.12. 

Izbiramo lahko med postavitvijo na levi ali desni strani. 

 

 
Slika 8.12: Stranska vrstica na spletnem portalu postavljena na desno stran. 

 

o Author Box (avtorjev okvir): omogočimo ali onemogočimo avtorjev 

okvir. Če ga omogočimo, se bodo na dnu vsakega prispevka, kot 

prikazuje slika 8.13, prikazali podatki avtorja. 
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Slika 8.13: Informacije o avtorju vsebine na spletnem portalu z omogočeno uporabo 

avtorjevega okvirja. 

 

o Post/Attachment Navigation (navigacija prispevka/priponke): 

omogočimo ali onemogočimo navigacijo slik na strani priponke, kot 

prikazuje slika 8.14. 

 

 
Slika 8.14: Stran priponke na spletnem portalu z omogočeno navigacijo. 

 

• More features (več funkcij): v kolikor uporabljamo brezplačno verzijo grafične 

predloge MH Magazine lite, tu ni možnih nastavitev. 

 

8.6.2 Identiteta spletišča 

 

Pod »Identiteta spletišča« lahko nastavimo oz. spremenimo naslov spletišča in slogan, 

ki se na spletnem portalu prikažeta v glavi, kot prikazuje slika 8.15. Ti dve nastavitvi sta 

pravzaprav že bili določeni ob samem urejanju nastavitev spletnega portala. 

 

V kolikor na spletnem portalu ne želimo uporabiti elementa glava, odkljukamo okvirček 

pri »Prikaži besedilo glave«. 
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Slika 8.15: Prikaz naslova spletišča in slogana v glavi spletnega portala. 

 

Na tem mestu nastavitev pa lahko določimo tudi ikono spletnega portala. Ikona se 

prikazuje na spletnem brskalniku in v aplikacijah. Dodamo jo tako, da kliknemo na 

gumb »Izberi sliko«, kjer iz seznama slik izberemo ustrezno ali pa naložimo novo. Slika 

ikone more biti kvadratna in vsaj 512px visoka ter široka. 

 

8.6.3 Barve, slika glave in slika ozadja 

 

Pod »Barve« lahko določimo barvo besedila glave (naslov spletišča in slogan) ter barvo 

ozadja spletnega portala. 

 

Po želji lahko namesto prikaza besedila glave (naslov spletišča in slogan) prikažemo 

sliko. To storimo tako, da v razdelku »Slika glave« kliknemo na gumb »Dodaj sliko«, 

kjer iz seznama slik izberemo ustrezno ali pa naložimo novo. 

 

Prav tako pa lahko namesto barve ozadja spletnega portala določimo kar sliko. To 

storimo tako, da pod razdelkom »Slika ozadja« kliknemo na gumb »Izberi sliko«, kjer iz 

seznama slik izberemo ustrezno ali pa naložimo novo. Pri tem pa lahko pod »Scale 
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background image to full size (raztegni sliko ozadja na polno velikost)« določimo še, ali 

naj se slika ozadja ustrezno poveča ali zmanjša na polno velikost glede na zaslon 

uporabnika. Na ta način je slika ozadja vedno čez celotno površino uporabnikovega 

brskalnika in v svoji polni velikosti. 

 

Za spletni portal tit.si teh nastavitev nismo urejali. 

 

 

8.7 SPOROČILA OBRAZCA VTIČNIKA CONTACT FORM 7 
 

Urejena (prevedena) sporočila obrazcev spletnega portala tit.si z uporabo vtičnika 

Contact Form 7 so sledeča: 

 

Pošiljateljevo sporočilo je bilo uspešno poslano 

Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano. Hvala. 

Sender's message failed to send 

Pri pošiljanju sporočila je prišlo do napake. Prosimo poskusite ponovno. 

Prišlo je do napake pri preverjanju veljavnosti obrazca 

Pri enem ali več vnosnih polj je napaka. Prosimo preverite vnosna polja in poskusite 

ponovno. 

Pošiljanje je bilo označeno kot neželjeno (spam) sporočilo 

Pri pošiljanju sporočila je prišlo do napake. Prosimo poskusite ponovno. 

Obstajajo pogoji, ki jih pošiljatelj mora sprejeti 

Za pošiljanje sporočila morate sprejeti splošne pogoje. 

Obstaja polje, ki ga pošiljatelj mora izpolniti 

To polje je obvezno izpolniti. 

There is a field with input that is longer than the maximum allowed length 

Vnos za to vnosno polje je predolgo. 

There is a field with input that is shorter than the minimum allowed length 

Vnos za to polje je prekratko. 

Oblika datuma, ki jo je vpisal pošiljatelj, ni veljavna 

Oblika zapisa datuma je napačna. 

Datum je iz obdobja pred nastavljeno minimalno mejo 
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Vnesen datum je pred zahtevanim. 

Datum je po obdobju nastavljene maksimalne meje 

Vnesen datum je kasnejši od zahtevanega. 

Nalaganje datoteke ne uspe iz kakršnega koli razloga 

Pri nalaganju datoteke je prišlo do napake. 

Uploaded file is not allowed for file type 

Ta vrsta datoteke ni dovoljena za nalaganje. 

Naložena datoteka je prevelika 

Velikost datoteke je prevelika. 

Nalaganje datoteke ni uspelo zaradi PHP napake 

Pri nalaganju datoteke je prišlo do napake. 

Številčna oblika, ki jo je vnesel pošiljatelj, ni veljavna 

Števična oblika ni pravilna. 

Številka je manjše od najmanjše omejitve 

Številka je manjša od najmanjše dovoljene omejitve. 

Številka je večja od največje dovoljene omejitve 

Številka je večja od največje dovoljene omejitve. 

Pošiljatelj ni vpisal pravilne rešitve kviza 

Odgovor je napačen. 

E-poštni naslov, ki ga je vpisal pošiljatelj, ni veljaven 

Vnesen e-poštni naslov ni pravilen. 

Spletni naslov, ki ga je vpisal pošiljatelj, ni veljaven 

Vnesen URL naslov ni pravilen. 

Telefonska številka, ki jo je vpisal pošiljatelj, ni veljavna 

Vnesena telefonska številka ni pravilna. 
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8.8 VSEBINA STRANI Z INFORMACIJAMI O PIŠKOTKIH 
 

O piškotkih 

 

Uporaba piškotkov na spletnem mestu/portalu tit.si 

 

1. Pravna podlaga 

 

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 

109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je 

nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij 

ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. 

Nova zakonodaja uporabe piškotkov ne prepoveduje, pač pa predpisuje pod kakšnimi 

pogoji in kako je piškotke in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati. 

 

2. Kaj so piškotki 

 

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest (poleg spletnih mest 

tudi e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije) naloži v 

naprave uporabnikov (računalnik, mobilna naprava in podobno), ko ta obišče določeno 

spletno mesto in običajno vsebujejo: 

• ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; 

• življenjsko dobo piškotka; 

• vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število. 

 

Ob vsakem ponovnem obisku bo spletno mesto pridobilo podatek o naloženem piškotku 

in prepoznalo napravo uporabnika. 

 

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij, ki bi omogočali identifikacijo 

posameznika, če pa spletnemu mestu uporabniki te podatke posredujejo sami, na primer 

z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Če strežnik 

prebere piškotek skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč 
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pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, 

lahko prebere in uporablja ta piškotek. 

 

3. Vrste piškotkov 

 

• Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik 

odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta 

jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v 

nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd. Ker so 

takšni piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost 

uporabnika lahko manjša. 

• Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni tudi, ko 

uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za 

shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za 

grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v 

računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let. 

• Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik 

ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za 

shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič 

obišče to mesto. 

• Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest 

(ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). 

Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih 

mest in jih uporabljajo za različne namene: od oglaševanja, analitike, pa do 

izboljšave svojih produktov. Takšni piškotki predstavljajo večji poseg v 

zasebnost uporabnika. 

 

4. Zakaj so piškotki potrebni? 

 

Piškotki so pomembni za delovanje spletnih mest in so temeljnega pomena za 

zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, ki izboljšujejo uporabnikovo 

izkušnjo.  
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5. Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke? 

 

Spletna mesta delujejo optimalno, kadar so piškotki omogočeni. Piškotke uporablja 

večina spletnih mest za različne namene: 

• za boljšo uporabniško izkušnjo spletnega mesta obiskovalcem prilagodijo prikaz 

vsebine glede na pretekle obiske; 

• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter 

njihove primerjave; 

• na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, ohranijo uporabnike 

prijavljene; 

• za prepoznavanje uporabnikove naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), 

ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi; 

• za zbiranje raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi 

lahko spremlja pogostost obiskovanja določenega spletnega mesta; 

• za spremljanje obiska, kar omogoča odkrivanje in odpravljanje napak, 

preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno 

izboljšavo spletnih mest; 

• za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in 

druge oblike e-poslovanja …). 

 

6. Katere piškotke uporablja spletni portal tit.si? 

 
Izdajatelj Oznaka piškotka Veljavnost Namen 
tit.si wordpress_test_c

ookie 
Poteče ob 
koncu seje. 

Obvezen piškotek, ki služi preveranju, ali brskalnik 
lahko sprejme piškotke ali ne. 

tit.si wp-settings-[st] in 
wp-settings-time-
[st] 

1 leto Obvezen piškotek, s katerim si WordPress zapomni 
nekatere svoje interne nastavitve pri administraciji 
portala in čas začetka veljavnosti. 

tit.si wordpress_[ID] in 
wordpress_logged
_in_[ID] 

14 dni Obvezen piškotek, s katerim si WordPress zapomni 
prijavljenega registriranega obiskovalca, če ta to 
želi. 

tit.si cookie_notice_ac
cepted 

30 dni Obvezen piškotek, ki si zapomni ali je uporabnik 
sprejel ali zavrnil uporabo piškotkov. 

tit.si PHPSESSID Poteče ob 
koncu seje. 

Obvezen piškotek, ki ga za svoje delovanje 
potrebuje sistem WordPress, ki poganja ta spletni 
portal. 
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8.9 PREVODI 
 

V nadaljevanju sledijo prevodi elementov grafične predloge in vtičnikov, ki se 

prikazujejo na spletnem portalu tit.si. Elementi, ki se prikazujejo v uporabniškem 

vmesniku niso bili prevedeni. 

 

8.9.1 Prevodi elementov grafične predloge MH Magazine lite 

 
Preglednica 8.1: Originali in prevodi elementov grafične predloge MH Magazine lite. 

Original Slovenski prevod 
Your email address will not be published. Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. 
Comment Komentar 
Your comment is awaiting moderation. Vaš komentar čaka na odobritev. 
Name Ime 
Email E-poštni naslov 
Website Spletna stran 
Search Išči 
Welcome to %1s %2s Dobrodošli na %1s %2s 
No comments found Ni najdenih komentarjev 
Comments are closed. Komentiranje je onemogočeno. 
Sorry, but nothing matched your search terms. 
Please try again with different keywords. 

Oprostite, ni bilo najdenih zadetkov. Poskusite 
ponovno z drugo ključno besedo. 

It seems we can&rsquo;t find what 
you&rsquo;re looking for. Perhaps searching 
can help. 

Videti je, da ne moremo prikazati tistega, kar ste 
iskali. Morda lahko poskusite z uporabo iskalnika. 

Page not found (404) Stran ni bila najdena (404) 
Recent Articles Nedavni prispevki 
Articles by %s Prispevki avtorja %s 
Archives Arhivi 
Search Results for %s Iskani rezultati za %s 
Copyright &copy; %1$s | WordPress Theme by 
%2$s 

Vse pravice pridržane &copy; %1$s 

1 Comment on %2$s 1 komentar na %2$s 
Be the first to comment Bodi prvi, ki bo komentiral 
Leave a Reply Dodaj komentar 
About %s O avtorju %s 
More articles written by %s Več prispevkov avtorja %s 
%s Article %s Prispevek 
Back to article Nazaj na prispevek 
Previous image Prejšnja slika 
Previous article Prejšnji prispevek 
Next image Naslednja slika 
Next article Naslednji prispevek 
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8.9.2 Prevodi elementov vtičnika DW Question Answer 

 
Preglednica 8.2: Originali in prevodi elementov vtičnika DW Question Answer. 

Original Slovenski prevod 
Staff Učitelj 
Next Naprej 
Prev Nazaj 
Please enter your question Prosimo vnesite vaše vprašanje 
Your question must be at least 2 characters in 
length 

Vaše vprašanje mora vsebovati vsaj 2 znaka. 

Enter a valid email address Vnesite veljaven e-poštni naslov 
Enter a question title Vnesite naslov vprašanja 
Please add your name Prosimo vnesite vaše ime 
Please enter your answer Prosimo vnesite vaš odgovor 
Please enter your comment content Prosimo vnesite vsebino vašega komentar 
Comment must have more than 2 characters Komentar mora vsebovati vsaj 2 znaka 
Not found! Try another keyword. Ni bilo najdeno! Prosimo poskusite z drugo 

ključno besedo. 
Or press ENTER to get more questions Ali pritisnite tipko ENTER da se prikaže več 

vprašanj 
Update Posodobi 
Edit Uredi 
Cancel Prekliči 
hide skrij 
show prikaži 
Answer is missing. Manjka odgovor. 
This post is not answer. Ta prispevek ni odgovor. 
You do not have permission to delete this post. Nimate pravic za brisanje tega prispevka. 
Question is missing. Manjka vprašanje 
This post is not question. Ta prispevek ni vprašanje. 
Not Found!!! Ni bilo najdeno!!! 
Author Avtor 
Detail Podrobnosti 
Anonymous Anonimnež 
Answered on Odgovorjeno na 
Read more Preberi več 
"Helllo", Are you cheating huh?. "Pozdravljen", Ali morda goljufaš?. 
Captcha is not correct Captcha ni pravilna 
Answer for Odgovor za 
You do not have permission to edit answer. Nimate pravic za urejanje tega odgovora. 
Hello, Are you cheating huh? Pozdravljen, ali morda goljufaš? 
You must enter a valid answer content. Vnesti morate veljavno vsebino odgovora. 
You can't post comment Ne morete objaviti komentarja 
Missing post id. Manjka ID prispevka 
Missing email information Manjkajo e-poštne informacije 
Missing name information Manjkajo informacije o imenu 
Comment is missing Manjka komentar 
Comment content must not be empty. Vsebina komentarja ne sme biti prazna. 
You must enter a valid question title. Vnesti morate veljaven naslov vprašanja. 
User Registration was disabled. Registracija uporabnikov je onemogočena. 
This email is already registered, please choose 
another one. 

Ta e-poštni naslov je že registriran. Prosimo 
izberite drugega. 

This username is already registered. Please use 
another one. 

To uporabniško ime je že zasedeno. Prosimo 
izberite drugega. 

Your question is waiting moderator. Vaše vprašanje čaka na odobritev 
Overview Pregled 



 XX 

Open Odprto 
Pending Na čakanju 
Resolved Rešeno 
Re-Open Ponovno odpri 
Closed Zaprto 
Sticky Na vrhu 
Answers Odgovori 
Answer Odgovor 
In Response To Odgovor na 
View preglej 
on na 
Are you cheating, huh? Morda goljufate? 
What Kaj 
You voted for this Glasovali ste za to 
Posts by %s Prispevki od %s 
%s answered %s ago %s odgovorjeno %s pred 
%s asked %s ago %s vprašano %s pred 
Add New Dodaj novo 
New novo 
Search Išči 
not found ni bilo najdeno 
asked by vprašal 
Choose from the most used question tags Izberi med najbolj priljubljenimi oznakami 

vprašanj 
No question tags found. Ni najdenih oznak vprašanj. 
Question Tags Oznake vprašanj 
Info Info 
answered odgovorjeno 
voted glasov 
views ogledov 
Invalid Post Neveljaven prispevek 
Question is not valid Vprašanje ni veljavno 
Popular Questions Priljubljena vprašanja 
Latest Answers Zadnji odgovori 
Answer at Odgovor na 
%d person who is following this question %d oseba, ki spremlja to vprašanje 
Question List Seznam vprašanj 
Answered Odgovorjeno 
Tag Oznaka 
Category Kategorija 
Showing search results for Prikaz rezultatov iskanja za 
What do you want to know? Kaj si želite izvedeti? 
Subscribe Prijavi se 
Email E-poštni naslov 
Name Ime 
Required fields are marked %s Obvezna polja so označena z %s 
You must be logged in to post a comment. Za objavo komentarja se morate prijaviti. 
Leave a Reply Pusti odgovor 
Leave a Reply to %s Pusti odgovor k %s 
Cancel reply Prekliči odgovor 
Ask a question Povprašaj 
Latest Questions Zadnja vprašanja 
Show a list of popular questions. Prikaži seznam priljubljenih vprašanj. 
Error Napaka 
Your Answer Vaš odgovor 
Your Email Vaš e-poštni naslov 
Your Name Vaše ime 
Submit Objavi 
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%s Answers %s Vprašanj 
Filter: Filter: 
All Vse 
Unanswered Neodgovorjeno 
Sort by Razvrsti po 
Views Ogledi 
Votes Glasovi 
Ask Question Podaj vprašanje 
Enter the result Vnesi rezultat 
replied %s ago [ %s = human-readable time 
difference ] 

odgovorjeno %s pred 

Title Naslov 
Select question category Izberi kategorijo vprašanj 
Sorry, but nothing matched your filter Oprostite, ni bilo najdenih zadetkov na podlagi 

vašega filtra 
asked vprašano 
%s%s %s %s ago %s%s %s %s pred 
%1$s views %1$s ogledov 
%1$s answers %1$s odgovorov 
%1$s votes %1$s glasov 
Vote Up Glasuj (+) 
Vote Down Glasuj (-) 
Best Answer Najboljši odgovor 
%s%s %s answered %s ago %s%s %s odgovorjeno %s pred 
%s%s %s asked %s ago %s%s %s vprašano %s pred 
Question Tags: Oznake vprašanj: 
This question is: To vprašanje je: 
You do not have permission to submit a question Nimate pravic za objavo vprašanja 
You do not have permission to do this task Nimate pravic za izvedbo te naloge 

 

 

8.9.3 Prevodi elementov vtičnika iFlyChat 

 
Preglednica 8.3: Originali in prevodi elementov vtičnika iFlyChat. 

Original Slovenski prevod 
New chat message! Novo sporočilo! 
drupalchat_user is currently offline. drupalchat_user trenutno ni dosegljiv. 
drupalchat_user is typing... drupalchat_user tipka... 
Close Zapri 
Minimize Pomanjšaj 
Click to Mute Klikni, da utišaš 
Click to Unmute Klikni, da omogočiš zvok 
Available Na voljo 
Busy Zaseden 
Offline Ni dosegljiv 
Load More Messages Naloži več sporočil 
No More Messages Ni več sporočil 
Clear all messages Počisti vsa sporočila 
Type and Press Enter Vnesi besedilo in pritisni ENTER 
Type here to search Išči... 
Connecting... Povezovanje... 
Loading... Nalaganje... 
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8.9.4 Prevodi elementov vtičnika Watu 

 
Preglednica 8.4: Originali in prevodi elementov vtičnika Watu. 

Original Slovenski prevod 
Please enter your email: Prosimo vnesite vaš e-poštni naslov 
Previous Prejšnji 
Next Naslednji 
Show Results Oddaj 
Total points collected: Skupno število doseženih točk: 
Points received Pridobljenih točk 
Points Točk 
Result Rezultat 
Details Podrobnosti 
view poglej 
Previous page Prejšnja stran 
Next page Naslednja stran 
You have missed to answer a required question Spregledali ste podati odgovor k obveznemu 

vprašanju 
You did not select any answer. Are you sure you 
want to continue? 

Niste izbrali nobenega odgovora. Ali ste prepričani, 
da želite nadaljevati? 

You need to answer the verification question Odgovoriti morate na vprašanje za preverjanje 
Try again Posakusi ponovno 
Valid email address is required. Obvezen je veljaven e-poštni naslov 

 

 

8.9.5 Prevodi elementov vtičnika NextGEN Gallery 

 
Preglednica 8.5: Originali in prevodi elementov vtičnika NextGEN Gallery. 

Original Slovenski prevod 
Photos Slike 
[Show slideshow] [Predvajaj slike] 
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8.10 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Evalvacija vzorčnega spletnega portala tit.si 

 

Anketni vprašalnik je namenjen učiteljem predmeta Tehnika in tehnologija za namene 

evalvacije vzorčnega spletnega portala tit.si, ki je bil izdelan v sklopu diplomskega dela 

z naslovom Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in 

tehnologija. 

 

Pred samim reševanjem spletne ankete vas vabim, da si ogledate spletni portal na 

sledeči povezavi: www.tit.si. Namen spletnega portala je na praktičnem primeru 

pokazati možnosti funkcionalnosti in uporabe spletnega portala izdelanega na 

WordPress CMS sistemu. 

 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut časa. 

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na 

ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo tega 

diplomskega dela. 

 

Vprašanja in trditve označene z * so obvezna. 

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

1. Kakšna je vaša splošna ocena spletnega portala tit.si? * 

 

 
 

2. Kako bi ocenili vizualno dovršenost spletnega portala? * 
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3. Kako bi Ocenili vstopno stran spletnega portala? * 

Vstopna stran se nahaja na spletnem naslovu http://tit.si. Pri ocenjevanju imejte 

v mislih ali vstopna stran učencem predmeta Tehnika in tehnologija ponuja 

bistvene informacije in ali jim predstavlja vstopno točko v sam spletni portal. 

 

 
 

4. Kako bi ocenili strukturo glavne menijske vrstice? * 

Pri ocenjevanju se osredotočite na to, ali glavna menijska vrstica omogoča 

učencem hiter ter učinkovit dostop do različnih vsebin spletnega portala. 

 

 
 

5. Učenec spletnega portala na vsakem mestu hitro in enostavno dostopa do 

vsebin. Ocenite stopnjo strinjanja. * 

 

 
 

6. Kako bi ocenili privlačnost vsebin informativne narave na spletnem 

portalu? * 

Glej primer: http://tit.si/postopek-recikliranja-papirja/ 

 

 
 

 

 

 



 XXV 

7. Kako bi ocenili vpliv predstavnostnih datotek kot so npr. slike, videi, 

dokumenti ipd. na privlačnost vsebin informativne narave? * 

 

 
 

8. Rubrike na spletnem portalu 

Poleg vsebin informativne narave, ki so v povezavi s učnim načrtom (6. razred - 

Papir, 7. razred - Umetne snovi, 8. razred - Kovine) se na spletnem portalu 

nahajajo še sledeče rubrike: 

• Naloge: učencem ponuja naloge v obliki anketnega vprašalnika, preko 

katerega lahko preverijo svoje znanje. Glej primer: http://tit.si/category/8-

razred/naloge-8-razred/ 

• Izdelaj sam doma: ideje za samostojno izdelavo različnih izdelkov s 

katerimi želimo spodbuditi učence k kvalitetnem preživljanju prostega časa. 

Glej primer: http://tit.si/category/7-razred/izdelaj-sam-doma-7-razred/ 

• Zanimivosti: posredovane vsebine informativne narave, ki so nekoliko manj 

povezane z učnim načrtom a kljub temu pomembne iz vidika Tehnike in 

tehnologije. Glej: http://tit.si/category/zanimivosti/ 

• Novice (in obvestila): učencem omogočimo, da so pravočasno obveščeni o 

različnih novicah in obvestilih kot so npr. informacije o prihajajočem 

tehniškem dnevu, poročila, rezultati tekmovanj ipd. Glej: 

http://tit.si/category/novice/ 

• Portfelj: učencem omogoča, da s slikami svojih izdelkov na spletnem 

portalu predstavijo sami sebe tako drugim učencem kot tudi širši javnosti. 

Glej primer: http://tit.si/6-razred/ 

 

 

 

 

 

 

 



 XXVI 

Kako bi ocenili smiselnost uporabe naštetih rubrik? * 

 

 
 

9. Funkcionalnosti spletnega portala 

• Komentiranje prispevkov: s to funkcionalnostjo omogočimo učencem, da 

v obliki komentarja na prispevek podajo svoje mnenje in se tako vključujejo 

v razpravo. Glej primer: http://tit.si/postopek-recikliranja-papirja/ 

• Anketni vprašalniki: namenjeni preverjanju znanja učencev. Po uspešni 

oddaji odgovorov anketni vprašalnik lahko poda tudi obrazložitve in oceno.  

Glej primer: http://tit.si/preverjanje-znanja-recikliranje-aluminija/ 

• Portfelj: razdeljen je na učence 6., 7. in 8. razreda. Znotraj vsakega razreda 

so našteti albumi posameznega učenca, ki vsebuje njegove slike izdelkov. 

Glej primer: http://tit.si/6-razred/ 

• Vprašanja in odgovori: učencem omogoča, da postavijo učitelju vprašanje 

na katerega le ta odgovori. Vsa postavljena vprašanja in podani odgovori so 

javno dostopni in dosegljivi na enem mestu. Glej primer: 

http://tit.si/vprasanja-in-odgovori/ 

• Klepetalnica: učencem omogoča, da med seboj delijo mnenja in si 

pomagajo, če je to potrebno. Klepetalnica je na spletnem portalu tit.si 

dosegljiva na vsakem mestu v desnem spodnjem kotu. 

• Zasebna sporočila: učencem omogoča, da kontaktirajo učitelja preko 

zasebnih sporočil. Glej: http://tit.si/kontakt/ 

 

 

 

 



 XXVII 

Kako bi ocenili smiselnost uporabe naštetih funkcionalnosti? * 

 

 
 

10. Če bi bil spletni portal tit.si vaš in če bi se odločali katerih rubrik ali 

funkcionalnosti ne potrebujete, katere bi le-te bile? V kolikor kakšno 

rubriko in funkcionalnost pogrešate, jo navedite pod "Drugo:". * 

Označite lahko tudi več različnih odgovorov. 

o Zanimivosti 

o Novice (in obvestila) 

o Izdelaj sam doma 

o Portfelj 

o Naloge 

o Komentiranje prispevkov 

o Anketni vprašalnik 

o Javna vprašanja in odgovori 

o Spletna klepetalnica 

o Zasebna sporočila 

o Vse funkcionalnosti in rubrike se mi zdijo pomembne 

o Drugo: ____________________ 

 

11. Ali imate kakšne predloge in pripombe glede spletnega portala? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 


