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Stanje prej 

• GVS pri Arnes 

• 3 ločene spletne strani 
(Joomla) 

• ločeno vzdrževanje platforme in 
dodatkov 

• zastarelost platforme – Joomla 
1. 5. 23 (aktualna 3. 3. 6) 

=> varnostno tveganje 
• vdori in zlorabe spletne strani 
• nedosegljivost storitve 

 

Zaradi zastarelosti platforme 
nadgradnja ne pride v poštev, 
stran je potrebno postaviti na 
novo. 

 



Priložnost za 

• celovito prenovo izgleda 

• prevetritev vsebin 

• izboljšanje uporabniške izkušnje 



Želje 

• sodobna spletna stran 
• prilagoditev za najrazličnejše naprave 

• preglednost vsebin 

• enostavna uporaba (uredniki) 

• enostavno vzdrževanje  

• vsebina naj bo zaščitena s slovensko 
zakonodajo 

 



Kaj je na voljo? 

• aplikacija na GVS 

• Arnes Splet 

Zakaj ne še kaj drugega? 

• Kje so moji podatki? 

• Kaj ščiti shranjene podatke? 

• Kdo in kaj delajo z mojimi podatki? 



Zakaj       ? 

• SIRikt 2014 

• močna promocija s strani Arnesa 

• posodabljanje, varnost, nadzor 

 

 „Ker upam, da čez 2 leti postavljanje nove strani ne bo 
nuja in ker mi je v enem mesecu uspelo narediti to, kar 
sem na Joomli mečkala nekaj mesecev …“ 



Časovni okvir 

• 25. september 2014: najava nadgradnje GVS 

• 30. september 2014 – registracija spletišča 

 „Da vidim, zakaj delajo tak cirkus okrog tega … 
 itak mi ne bo všeč, gremo nazaj na Joomlo.“ 

• 3. oktober 2014: nadgradnja GVS 

• frustracija, preizkušanje, trenutek  

• 20. oktober 2014: zahtevek za preusmeritev domene 

• 28. november: primer dobre prakse na Mreži znanja 

Predhodna uporaba Wordpress-a: NIKOLI 



Kaj je bilo potrebno narediti? 

• migracija vsebin (ročna, pregled) 

• reorganizacija vsebin 

• prilagoditev izgleda 

 



Težave na poti 

• vse je v glavi (Joomla vs. Wordpress) 

• organizacija gradnikov na strani 

• (ne)dosegljivost spletne strani med nastajanjem 

• organizacija medijskih datotek 

• galerija slik 

• skrivanje modulov brez vsebine 

 

Hvala ekipi Arnesa za res dobro podporo. 



Prepoznane prednosti 

• vključuje vse, kar potrebujemo 

• zelo dobra dokumentacija 

• dobra podpora (skupnost, Arnes) 

• manj administracije 

• nič varnostnih težav 

• preprosto urejanje vsebin 

• lepa, profesionalna, brezplačna predloga 

 



Kaj smo dobili (pa ne nujno tudi 
pričakovali)? 
• odlično podporo 

• zmanjšanje obsega dela 

• sodobno spletno stran v skladu z 
zahtevami in željami 

 



Kaj me še čaka? 

• vpeljava uporabnikov v objavljanje 
vsebin 

• prenova ostalih spletnih strani 
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Hvala za pozornost. 
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