
 
 
 
 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Izdelava spletnih strani 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola za oblikovanje Maribor, Melisa Kovačević 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Spletne strani (CSS, HTML, JavaScrip) 

Udeleženec v programu 

- spozna HTML, CSS, Wordpress 

- izdela statično in dinamično spletno stran (Wordpress) 

- objavi spletno stran  

- seznani se z optimizacijo spletnih strani 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – 
spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in 
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na 
področju izdelave spletnih strani, S pridobljenim znanjem 
bodo izboljšali učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem 
najnovejših tehnologij, trendov in standardov.  
 
Ciljne skupine bodo:  

 zaposleni, ki delajo na področju spletnega oblikovanja 
 zaposleni, ki imajo lasten s.p.  

 zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne 
izobrazbe, 

 zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in 
dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju medijskega oblikovanja ter izboljšanje učinkovitosti 

in kakovosti njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 15  izdelek  

Praktični del (št. ur) 35  izdelek  



 
 
 
 
Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

Prisotnost 80% in izdelek 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Uporaba programskih orodij za izdelavo spletnih 

strani 

Statične spletne strani (standardi CSS3, HTML5, 

programski jezik JavaScript) 

Dinamične spletne strani (Wordpress) 

Optimizacija spletnih strani (SEO) 

Trendi oblikovanja spletnih strani 

Izdelava obrazcev za splet 

Objava spletnega mesta 

 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 
 pozna različne standarde za oblikovanje spletnih strani  

 spozna osnovno delovanje programskega orodja 

 izdela spletno predstavitev s specialnim orodjem 

 pozna osnove in trende v oblikovanju spletnih strani in 

portalov 

 optimizira stran za spletne iskalnike 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 
 postavitev, oblikovanje in objava spletne strani 

 izdelava spletnih obrazcev 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 
 Pozna nastanek in razvoj multimedije 

 Sooblikuje in sodeluje pri oblikovanju in izbiri ustreznega 

načina za kreiranje multimedijskih vsebin 

 Uporablja vhodne podatke in delovna sredstva za obdelavo 

multimedije in njihovo integracijo v multimedijo 

 Uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja, 

potrebna za izdelavo multimedijskih izdelkov 

 Sodeluje s strokovnjaki pri načrtovanju in organiziranju dela 

v delovni skupini in obvlada strokovni jezik 

 Izvaja in zagotavlja kakovost in zakonske predpise 

 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Uporaba programskih orodij za izdelavo spletnih 

strani (10 ur) 

Statične spletne strani (standardi CSS3, HTML5, 

programski jezik JavaScript) (15 ur) 

Dinamične spletne strani (Wordpress) (15 ur) 

Optimizacija spletnih strani (SEO) (4 ure) 

Trendi oblikovanja spletnih strani (2 uri) 

Izdelava obrazcev za splet (2 uri) 

Objava spletnega mesta (2 uri) 



 
 
 
 

 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

univ.dipl. inž.rač. in inf., 7. stopnja 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  23. 10. 2018   

Svet zavoda potrdil 23. 10. 2018   

 


