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KOMPOZER - program za urejanje spletnih strani 
 
Za oblikovanje spletnih strani bomo uporabljali program Kompozer.  
Program je brezplačen in ga lahko dobite na naslovu:   
https://sourceforge.net/projects/kompozer/files/current/0.8b3/windows/exe/kompozer-0.8b3.sl.win32.exe/download 
 
Okno programa 
 

 

 
 
 
1. Menijska vrstica  

 2. Orodne vrstice  

 3. Ravnila  

 4. Stranska vrstica  

 5. Možnost izbire pogleda  

 6. Statusna vrstica  

 7. Delovna površina 

 

Program omogoča 3 načine pogleda na našo spletno stran.   

- Izgled (oblikovanje s pomočjo tipkovnice in miške, 
tu lahko vstavljamo besedilo, slike, …), 

- Razdeli (zgoraj vidimo izbran element (besedilo, 
sliko, ...), spodaj pa ustrezno HTML kodo tega 
elementa in jo lahko tudi popravljamo), 

- Koda (vidimo naš celoten HTML dokument in lahko 
popravljamo, kjerr želimo) 

 
 
 
POGLED STRANI (desno spodaj)  
  
NAVADNO - pokaže videz strani, kakor bo prikazana na 
svetovnem spletu. Vidne so obrobe tabel in sidra. 
PREDOGLED - pokaže stran, kot bo prikazana v brskalniku. 
ZNAČKE HTML - prikaže nam vse uporabljene značke. S 
klikom na značko označimo element za njo 
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Na vrhu okna se nahaja menijska vrstica (Datoteka, Urejanje, Pogled, ...).  
 
Pod menijsko vrstico so tri orodne vrstice z gumbi. 
 

 
GUMBI - UKAZI: 
Novo - odpremo novo stran, Odpri -odpremo že ustvarjeno stran, Shrani - shranimo stran (vpišemo naslov 
strani = title), Sidro - uporabljamo za premike znotraj zaznamkov na strani ("bookmark"). 
Povezava - dodamo povezavo, Slika - vstavim sliko, Tabela - vstavimo tabelo. 
 

 
 
OBLIKOVANJE BESEDILA  
 
Nastavimo lahko vrsto pisave (spremenljiva širina+vrsta pisave), velikost, krepko (B), ležeče (I), podčrtano 
(U), poravnavo, številčen (1., 2. 3.) ali neoštevilčen seznam, barvo pisave, zamike odstavkov, 
oblikovne predloge besedila (npr.telo besedila, H1, H2,...), poudarjeno (!, !!). 
 
Vse naštete možnosti oblikovanja lahko uporabljate tudi preko menija Oblika. 
 
TABELE 
 
Tabele so uporabne za razporejanje besedila, slik in podatkov v oblikovane vrstice in stolpce. Za vstavljanje 
tabele se postavimo na mesto, kamor jo želimo vstaviti. V orodni vrstici za urejanje kliknemo gumb Tabela, ki 
odpre pogovorno okno za vstavljanje tabel. Tu izberemo število stolpcev in vrstic, v zavihku "Natančno" pa 
lahko nastavimo tudi debelino okvirja tabele in njeno širino. Ko potrdimo vnos se tabela pojavi na strani, 
podrobneje pa jo lahko uredimo, če jo dvokliknemo. 
 
Naloge: na prazna mesta napiši ustrezne postopke! 

1. Vstavljanje tabele: ___________________________ / ___________________________________ 

 

Kaj vse lahko nastavimo v pogovornem oknu Vstavi tabelo? Opiši tudi možnosti 
Natančno in Napredno spreminjanje! 
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2. Vstavljanje vrstic ali stolpcev __________________________ / ______________________________ 

3. Označevanje: 

• celice _________________________________________________________________________ 
• vrstice ________________________________________________________________________ 
• stolpca ________________________________________________________________________ 
• tabele _________________________________________________________________________ 
• več celic _______________________________________________________________________ 

4. Brisanje vrstic ali stolpcev ____________________________ / ______________________________ 

5. Lastnosti tabele ___________________________________ / _______________________________ 

 

Kaj vse lahko nastaviš v pogovornem oknu Lastnosti tabele? 
Opiši tudi možnosti Napredno spreminjanje! 

6. Lastnosti celic ________________________ / __________________________________________ 

 

Kaj vse lahko nastaviš v pogovornem oknu Lastnosti celice? 
Opiši tudi možnosti Napredno spreminjanje! 

 

7. Spoji (združi) celice. Najprej ____________________. Nato izbereš __________________ / ______________ 

8.     Razdeli (loči) celice __________________________ / __________________________________________ 
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Izdelava spletne strani 
Naredi osem spletnih strani, kot kaže slika spodaj. Vso besedilo in vse slike morajo biti v tabelah. Na vsaki strani morata biti vsaj 
dve sliki in vsaj 150 besed. Če nimaš idola ali hobija, stran nadomesti z drugo stranjo, kjer lahko opišeš kaj drugega, kar te veseli ali 
pa jezi ali o čem razmišljaš ali kaj želiš postati...  
1. stran: 

III. gimnazija Maribor 
 

 
 
 
Stran spravi v mapo Splet, pod imenom index. 
 
Na strani oblikuj poljubno ozadje in pisavo ter 
naslove. 
 
Vsaka stran mora imeti tudi primeren »title«, ki 
je enak imenu strani (Nekaj o meni, Moj 
prijatelj, ...).  
 

KAZALO: 
            
NEKAJ O 
MENI 
 
MOJ 
PRIJATELJ 
                  
MOJA ŠOLA 
                  
MOJ IDOL 
                  
MOJ HOBI 
 
MOJ KRAJ 
 
MOJ FILM 
 
VIRI 
 

 
 
 
 
 

MOJA SPLETNA STRAN 
 
 
 
 
 
 

Avtor: Janez Novak, 2. a 

 
2. stran: 
NEKAJ O MENI 
 

Opiši se in dodaj svoje slike.  
Oblikuj pisavo in ozadje, naslove. Stran spravi v mapo Splet pod imenom O_meni. 

3. stran: 
MOJ PRIJATELJ 
 

Opiši svojega najboljšega prijatelja ali prijatelje, kaj vas povezuje in kaj počnete skupaj. 
Stran spravi v mapo Splet pod imenom Moj_prijatelj. 

4. stran: 
MOJA ŠOLA Opiši našo šolo. Dodaj tudi svoje razmišljanje o njej. Poišči tudi slike. Oblikuj pisavo in 

ozadje, naslove. Stran spravi v mapo Splet pod imenom Moja_sola. 
5. stran: 
MOJ IDOL 
 
 

Na internetu poišči informacije in slike o svojem idolu in nato s tem oblikuj to spletno 
stran.  Dodaj tudi svoje razmišljanje o idolu. Oblikuj pisavo in ozadje, naslove. Stran 
spravi v mapo Splet pod imenom Moj_idol. 

6. stran: 
MOJ HOBI ali ŠPORT, KI ME JE 
PREVZEL 
 

Opiši svoj hobi ali šport s katerim se ukvarjaš in dodaj slike, ki jih poiščeš na internetu ali 
jih prineseš od doma. Opiši kdaj in zakaj ter kdo ali kaj te je navdušilo, da si se začel/a s 
tem ukvarjati, kakšni so tvoji dosežki ter kaj ti dejavnost pomeni. Oblikuj pisavo in 
ozadje, naslove. Stran spravi v mapo Splet pod imenom Moj_hobi. 

7.  in 8. stran: 
MOJ KRAJ IN  
MOJ FILM (posebej) 

Opiši svoj kraj ali naselje Stran spravi v mapo Splet pod imenom Moj_kraj. 
Stran spravi v mapo Splet pod imenom Moj_film, na njej bo dodana povezava do filma. 

8. stran: 
LITERATURA IN VIRI: Navedi vse vire in literaturo, ki si jo uporabil. Stran spravi v mapo Splet pod imenom 

Viri.. 
 


