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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno usposabljanje 

 
»Urejanje spletnih strani s pomočjo WordPress-a« 

 
V TOREK 9.6.2020 in v PETEK 12.6.2020 od 9. do 14.15 ure 

v  prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6, Sežana 
 

 
Cilj usposabljanja! 
Vsak izmed udeležencev se bo naučil učinkovito in spretno urejati svojo spletno stran preko Word 
Press-a. Poleg tega bodo udeleženci spoznali : 
- Kako namestiti WordPress lokalno na računalnik. 
- Kako namestiti in nastaviti WordPress temo ter najpomembnejše vtičnike. 
- Kaj pomeni posamezen vtičnik, zakaj je pomemben in kako se ga uporablja. 
- Kako se ureja strani, dodaja vsebine in slike, ureja menije itd. 
- Kako izvesti osnovno optimizacijo spletne strani. 
- Kako dodati konktaktni obrazec. 
- Kako vzdrževati spletno stran z rednimi posodobitvami, varnostno zaščito in varnostnimi 

kopijami. 
- Kje poiskati pomoč v primeru težav. 
 
Komu je usposabljanje namenjeno? 
 
Usposabljanje je razdeljeno na dve srečanji in je namenjeno mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem ter potencialnim podjetnikom, ki se želijo naučiti ali izpopolniti svoje veščine urejanja 
spletnih strani v WordPress-u. Od udeležencev se pričakuje poznavanje osnov uporabe 
računalnika. Udeležba je obvezna na obeh srečanjih.  
 
Okviren program usposabljanja: 
 

1. srečanje - Torek, 9.6.2020 (9:00-14:15) 
 Predstavitev SPOT točke 

 Predstavitev udeležencev, njihovih želja in pričakovanj. 

 Namestitev WordPressa lokalno na računalnik (AMPPS). 

 Namestitev teme in Child teme z uporabo vtičnika Child Theme Configurator. 

 Kratka navodila za pripravo logotipa, izbiro barv in pisav. 

 Prilagoditev osnovnih nastavitev spletne strani. 

 Namestitev vtičnika Yoast SEO za optimizacijo spletne strani ter praktičen prikaz uporabe. 

 Dodajanje in urejanje nove strani strani z vtičnikom Elementor. 

 Ureditev menija. 
 

2. srečanje - Petek, 12.6.2020 (9:00-14:15 ) 
 Namestitev in razlaga vtičnikov za varnost, boljšo hitrost strani, kreiranje varnostnih kopij 

ter optimizacijo slik.  

 Namestitev in nastavitev vtičnika za kontaktni obrazec ter prijavo na novice. 

 Namestitev in uporaba vtičnika za slider na naslovni strani.  
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 Posodobitve spletne strani. 
 
Dodatno (v primeru, da bo dovolj časa in da bodo udeleženci izkazali zanimanje): 

 Namestitev in aktivacija vtičnika WooCommerce za spletno trgovino. 

 Namestitev in primer uporabe vtičnika Loco Translate za prevode vtičnikov, Wordpressa in 
teme. 

 Namestitev bloga. 

 Namestitev in uporaba vtičnika za pop-up okna. 
 
Usposabljanje bo potekalo praktično, zato mora vsak udeleženec zagotoviti svoj prenosni 
računalnik. 
 
 
 

  
Usposabljanje bo vodila Mojca Kalčič, dipl. ing. matematike, ki se z raz-

vojem spletnih strani ukvarja že vrsto let.  Svoje znanje z veseljem in 
navdušenjem predaja naprej.  
 

 
Število mest je omejeno! 

 
Vljudno vabljeni. 

 
 
Prijave: Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice do zasedbe mest oziroma najpozneje do 
03.06.2020 
 
Po prijavah bomo z vsakim prijavljenim udeležencem stopili v stik ter tiste, ki želijo po končanem 
usposabljanju imeti vzpostavljeno on-line spletno stran, informirali o postopkih ter različnih 
možnostih zakupa gostovanja in domene, že pred pričetkom usposabljanja ter podali druge 
informacije glede ustrezne priprave na izvedbo usposabljanja.  
 
Dodatne informacije zainteresirani dobijo na točki SPOT svetovanje Obalno-kraške regije, tel.: 05 
62 02 851 ali po e-pošti: petra.weber@ozs.si 
 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna! 

https://forms.gle/J8ZuzqRtqrybJyww9

