
Zakaj ustvariti spletno stran 
 

Mojca Pozvek, Skupina Ljubljana, Omrežje e-seniorji 55+ 

Mojca.Pozvek@gmail.com 
17.01.2023 

 
Sem 67-letna upokojena profesorica razrednega pouka. Čeprav sem izrazita 
družboslovka in tehnična plat ni moja močna stran, sem se pred več leti, ko so na šolah 
bili računalniki privilegij uprave, spoprijela z učenjem za njihovo uporabo. Eden od 
staršev mi je namreč ponudil štiri rabljene prenosnike za razred, ki sem jih z veseljem 
sprejela. Priznam pa, da takrat računalnikov sploh nisem znala prižgati, kaj šele 
uporabljati. Pri prvih, osnovnih korakih, mi je pomagal sin (ne vedno z veseljem), ostalo 
sem bila več kot ne samouk. Po letih izdelave in uporabe najrazličnejšega didaktičnega 
gradiva za uporabo pri pouku, je nastala tudi moja prva spletna stran, namenjena 
učencem in staršem, Razredni Spletko. 
 
Čez leta, ob vključitvi v društvo upokojencev, je nastal Dobrovčan, hkrati pa tudi 
spletna stran za našo skupino »študentov«, ki obiskujemo začetni tečaj nemščine Mein 
Klassenzimmer. 
 
Seveda so zgornje spletne strani primeri, ki imajo več podstrani in veliko najrazličnejših 
vsebin. To pa nikakor ne pomeni, da ne moremo imeti čisto preproste spletne strani: 
primer TUKAJ. 
 
Vprašanje, zakaj in za koga bi se sploh lotili oblikovanja spletne strani, ima nekaj 
preprostih odgovorov: 

1. Za koga? 

• Za vaše upokojensko društvo ali 

• za interesno skupino, v katero ste vključeni (pohodi, izleti, šport) 
2. Zakaj? 

• ker se s spletno stranjo hitro obvešča, 

• ker se lahko objavljajo fotografije, ki jih imajo člani možnost naložiti na 
svoj računalnik, 

• vnesejo se lahko zanimive povezave, 

• ker lahko zapišete svoje misli ali misli drugih, ki jih želite deliti, 

• in ne nazadnje – ker je zabavno in urite svoje umske sposobnosti. 
 
Moj zapis je nastal, ker želim vzpodbuditi vse tiste seniorke in seniorje, ki bi se želeli 
lotiti nečesa novega, ki bi želeli v korak s časom in se pri tem tudi zabavati.  
 
Tukaj sem in pripravljena sem skupaj z vami delati prve korake pri ustvarjanju vaše 
spletne strani. 
 
PS: Spletna stran se oblikuje in domuje na brezplačni platformi. 
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