
 
 

 
 
 

 

Izdelava brezplačne spletne strani v Wordpressu 1. 
izvedba 

 
 
 
Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-22 je 
namenjen zaposlenim in brezposelnim, starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna znanja za 
delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in 
potrebujejo osnovne veščine, s katerimi si bodo izboljšali kompetence zaradi potreb na 
trgu dela in s tem izboljšali zaposljivost. 

 
S povečano digitalno pismenostjo se poveča vključenost v informacijsko družbo in s tem 
tudi socialno vključenost. 

 

Temeljni namen programa je, da znajo udeleženci izdelat svojo brezplačno stran in jo 
kasneje ažurirati. Zaradi preprostosti orodja za izdelavo brezplačnih spletnih strani v 
Wordpressu, je program namenjen tako tistim uporabnikom, ki imajo le temeljna znanja 
za delo z računalnikom in imajo osnovno znanje angleščine in tudi zahtevnejšim 
uporabnikom Z urejanjem lastne spletne strani ne bodo več odvisni od drugih, temveč 
bodo sami sposobni pripravljati vsebine in jih urejati. Poleg tega bodo sposobni upravljati 
tudi druge naloge na spletni strani. 

 

Udeleženec je po končanem 40-urnem programu pridobil 
naslednje kompetence: 
 

 zna načrtovati izdelavo spletnih strani, 

 razume strukturo in gradnike spletnih strani, 

 zna uporabljati vtičnike, 

 aktivno uporablja administratorsko konzolo, 

 pozna osnovno strokovno izrazoslovje v angleškem jeziku, ki se pojavlja v 

administratorski konzoli WP-admin, 

 se zaveda pomembnosti optimizacije spletne strani z vidika pozicije zadetka v 

iskalniku, 

 pozna ključne prednosti in slabosti brezplačne spletne strani v primerjavi s 

plačljivo, 

 zna strukturirati spletno stran, da je strukturirana in urejena v vidika obiskovalca, 

 zna samostojno izdelati brezplačno spletno stran z različnimi vsebinami, 

 izdelano spletno stran zna urejati, spreminjati in izbrisati. 

 



Izvedba programa za leto 2018 
 

V letu 2019 je bilo izvedeno 1. usposabljanje, ki je potekalo od 20. 3. 2019 do 27. 
3. 2019. 

 

V ta program je bilo vključenih 13 udeležencev, od tega 8 moških in 5 žensk. 13 
udeležencev je bilo starejših od 45 let. Vsi udeleženci so program uspešno zaključili. 

 

Program je potekal Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška c. 2, 1000 Ljubljana. 
 

Kontakt: 
Mateja Berlec, + 386 40 607 668 ali + 386 1 300 47 29, mateja.berlec@seslj.si 

 

Vodja konzorcija: 
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si 

 

Izvajalec programa je Srednja ekonomska šola Ljubljana, združenje v okviru projekta 

Pridobivanje kompetenc 2018-2022. Srednja ekonomska šola Ljubljana je partnerica v 

konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija 

se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega 

učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 

posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 

tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: 

Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 
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