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Krajina in OOZ Novo mesto. 

VABILO 

Usposabljanje: IZDELAVA SPLETNE STRANI 

Kaj: brezplačno usposabljanje Izdelava spletne strani 
 
Kdaj in kje: v sredo 2.septembra 2020 od 17.00 do 20.00 in  
  ponedeljek 7.septembra 2020 od 17.00 do 20.00  

v konferenčni dvorani  Rokodelskega centra Ribnica, Cesta na Ugar 6, Ribnica 
 
Komu je namenjena: Usposabljanje je namenjeno podjetnikom in potencialnim podjetnikom iz 
regije JV Slovenija. Za udeležbo na usposabljanju ne potrebujete predznanja programiranja ali 
urejanja spletne strani.  

 

Vsebina usposabljanja: 
Teoretični del 

• vse o zasnovi in strukturi spletne strani, 

• razumevanje strukture spletnih strani in kreiranje vsebin za spletno 

stran, 

• dodajanje tekstovnih vsebin in slik na svojo spletno stran, 

• predstavitev 3-5 tipov spletnih strani, glede na vsebino (predstavitev, 

spletni nakup, izobraževanje kupca ter osebno izkaznico) , 

 

Praktični del 

Praktični del bo obsegal pripravo sporočil, ki jih želite izpostaviti na spletni 

strani ter kje najti brezplačne fotografije zanje. 

 
Vsak udeleženec bo osvojil znanja za izdelavo svoje spletne strani. 
Na usposabljanju potrebujete prenosni računalnik in miško.  

(nekaj jih lahko zagotovimo mi) 
 
Delavnico bo izvedel Marko Stijepič. 
Marko Stijepič se je že leta 2006 pričel ukvarjati z izdelavo spletnih strani z uporabo odprtokodnih 
urejevalnikov spletnih strani (ang. Open Source CMS). Razlog je bil, da si kot vodja projekta ni mogel 
privoščiti cene, ki so jo postavile agencije za izdelavo spletne strani "iz nule". Takrat je spoznal, da obstajajo 
odprtokodne rešitve za izdelavo in urejanje spletnih strani, okoli katerih se ustvarjajo ogromne skupnosti 
programerjev, oblikovalcev in drugih. Do danes je Marko  samostojno izdelal preko 80 spletnih strani v 
okviru različnih projektov.  
 

Prijave: Število udeležencev je omejeno. Prijave so obvezne, sprejemamo jih do ponedeljka, 31. 
avgusta 2020,  na  POVEZAVI. 
 

Več informacij: Danijela Vukojević, 041 759 762 ali danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://forms.gle/XGUu37dhn7ySV6oh7
mailto:danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si
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Na dogodku bomo upoštevali preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in sicer 

pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, pred vstopom in ves čas zadrževanja v prostorih je obvezna uporaba ZAŠČITNE 

MASKE in ohranjanje razdalje med osebami vsaj 1,5 metra. 

V primeru strožjih preventivnih ukrepov bomo dogodek prestavili, spremenili način izvedbe ali odpovedali. 

Število udeležencev je omejeno. Prednost bodo imeli podjetniki iz regije JV Slovenija. Omejili bomo udeležbo na enega 

predstavnika podjetja. Upoštevali bomo vrstni red oddanih prijav. 

  

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija dogodek koordinira Razvojni center Kočevje Ribnica. 

http://www.eu-skladi.si/
https://www.rc-nm.si/kdo-smo/

