
Škratmobilova spletna 
delavnica

Škratmobilova spletna delavnica, gradivo za program v okviru projekta 
ŠkratMobil – mobilna socialno kulturna platforma za otroke in mlade

Izvajalec Škratmobila je Kulturno umetniško društvo Anarhiv. Projekt je finančno podprl EGP 
finančni mehanizem in Norveški finančni mehanizem. Projekt se izvaja v sodelovanju s 

partnerji Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje 
Educor, Javni zavod Kulturni center Semič, Knjižnica Črnomelj in Kulturno umetniško društvo 

Plac. 



Kako začeti?

Izdelava spletne strani zahteva 
odgovor na tri enakovredna 
vprašanja:

- koga/kaj predstavljam,

- kaj želim sporočiti,

- katera orodja so mi na voljo za 
izdelavo.



Zakaj Wordpress?

• Odgovora na prvi dve vprašanji 
sta odvisna od mnogih 
dejavnikov, ki so vselej 
spremenljivi

• Orodje Wordpress kot 
uporabniku najbolj prijazen 
brezplačen vmesnik za izdelavo 
spletne strani in obdelavo 
vsebine, ki jo želimo na spletni 
strani predstaviti



Kaj potrebujem?

• Spletni prostor ali gostovanje
• Večina gostovanj ponuja 

samodejno namestitev 
Wordpressa

• Domeno

• Računalnik s povezavo do 
interneta

• Osnovno računalniško pismenost



Pojmi, ki jih moram spoznati

• Strežnik

• Domena

• cPanel

• FTP

• Wordpress
• Vtičniki

• Teme

• Varnost



Namestitev Wordpressa

• cPanel->Softaculous->Wordpress

• Naslov spletne strani

• Administratorski uporabnik
• Ime

• Geslo

• E-poštni naslov

• Jezik

• Ostalo lahko pustimo privzeto



Prilagoditev izgleda Wordpressa

• Izgled->teme->iskalnik tem
• Vpišemo iskalni niz in izberemo iz 

množice možnosti

• Izgled->prilagodi
• Spreminjanje gradnikov spletne 

strani v živo tam, kjer obstaja ta 
možnost

• Prilagoditev osnovne navigacije

• Izgled->gradniki
• Osnovni gradniki spletne strani

• Desni, levi, zgornji ali spodnji stolpec



Vstavljanje vsebine

• Objava
• Dodaj->okno za vstavljanje teksta

• Možnost multimedije

• Urejevalnik „kar vidiš, to dobiš“

• Strani
• Dodaj->okno za vstavljanje teksta

• Enako kot pri objavah

• Gre za statične strani z informacijami, 
ki so vedno na dosegu klika

• Kategorije
• Možnost kategoriziranja objav za lažji



Primer: objava kratkega filmčka s tekstom

• Objava
• Dodaj->okno za vstavljanje teksta

• Napišemo tekst

• Kliknemo dodaj multimedijo

• Izberemo naloži datoteko ali 
povezavo s spleta

• Ko se datoteka naloži, kliknemo 
vstavi v objavo

• S klikom na ikono objavi je objava 
z videom pripravljena za ogled 
obiskovalcem strani



SREČNO!



VIRI 

• Interna gradiva KUD Anarhiv, izdelana v okviru projekta Škratmobil (pripravila Nina Cvar)


