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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno usposabljanje 

 
»Urejanje spletnih strani s pomočjo WordPress-a« 

 
V TOREK 2.6.2020 in v ČETRTEK 4.6.2020 od 9. do 14.15 ure 

v  prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), Koper 
 

 
Cilj usposabljanja! 
 
Vsak izmed udeležencev bo imel po končanem usposabljanju novo lokalno postavljeno 
WordPress stran in/ali on-line spletno stran. Poleg tega se udeleženci naučijo: 
- Kako zakupiti domeno in gostovanje. 
- Namestiti WordPress lokalno na računalnik ter stran prenesti na spletno gostovanje. 
- 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, razdeljeno na dve srečanji, 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, 2.6.2020 (9:00-14:15) 
 Aktualno na SPOT točki in predstavitev poteka in ciljev usposabljanja. 

 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. 

 Namestitev in nastavitev vtičnika za kontaktni obrazec ter prijavo na novice. 
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2. srečanje - Četrtek, 4.6.2020 (9:00-14:15 ) 
 Prenos lokalno narejene spletne strani na zakupljeno gostovanje z vtičnikom Duplicator. 

 Namestitev vtičnika Maintenance, ki skrije spletno stran dokler ni dokončana.  

 Prilagoditev nastavitev v nadzorni plošči, ki pomembno vplivajo na hitrost spletne strani. 

 Kreiranje e-poštnega naslova z domensko končnico. 

 SSL nastavitev. 

 Namestitev in razlaga vtičnikov za varnost, boljšo hitrost strani, kreiranje varnostnih kopij 
ter optimizacijo slik. Testiranje hitrosti spletne strani. 

 Posodobitve spletne strani. 
 
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 25. 
maja 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 
662 58 34 ali po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com . 
 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna! 

https://forms.gle/j5uagJZFE9z5YbCv8
mailto:spot.obalnokraske@gmail.com

