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UVOD 
 
Spletna stran je bila še do nedavnega sinonim prestiža, znanja, domiselnosti in 
ustvarjalnosti velikih družb, ki so si jo lahko privoščile. Danes pa je nujno osnovno orodje, 
s katerim operira sleherna družba, če želi biti prepoznavna in posledično uspešna pri 
opravljanju svoje dejavnosti. Družbe sicer še vedno prepuščajo izdelavo svoje spletne 
strani specializiranim strokovnjakom (bodisi svojim zaposlenim bodisi zunanjim 
izvajalcem), vendar je vedno več takih, ki tovrstni podvig vzamejo v svoje roke. To velja 
predvsem za manjše oziroma mikro družbe, ki nimajo svojih oddelkov za informatiko ali 
pa si zunanjega svetovalca na področju izdelave spletnih strani, ki bi jo zanje pripravil, 
enostavno ne morejo privoščiti. In takim družbam so v veliko pomoč razni sistemi za 
upravljanje spletnih vsebin (angl. Content Management System, v nadaljevanju CMS).   
  
V zadnjem desetletju so različni CMS sistemi preplavili trg izdelave spletnih strani, 
predvsem pa so samo izdelovanje spletnih strani približali tudi povprečnemu uporabniku 
programske računalniške opreme.  
 
Če je še pred nedavnim izdelovanje spletne strani terjalo enega ali celo ekipo izkušenih 
informatikov, so CMS sistemi to bistveno spremenili. Vsak CMS sistem za upravljanje 
spletnih vsebin je grajen po principu »uporabniku bolj prijazen« (angl. user-friendly), ki 
omogoča tudi nepoznavalcem hipertekstnega označevalnega jezika (angl. HyperText Mark-

up Language, v nadaljevanju HTML) izdelavo svoje spletne strani. Za to ne potrebujemo 
nobenega predznanja, kot se na primer za izdelavo spletnih strani na navaden koderski 
način pričakuje. Tako lahko spletne strani urejamo sami, jih po lastni potrebi osvežujemo, 
dodajamo novo in aktualno vsebino, ki jo nato lahko kadar koli spreminjamo, 
izpopolnjujemo ali izbrišemo. Pomembno je, da lahko sami upravljamo s spletno stranjo 
tako vsebinsko kot oblikovno in s tem sami odločamo o njenem celostnem (končnem) 
izgledu. Ker so CMS sistemi zgrajeni modularno, omogočajo neskončno možnosti za 
različne variacije na temo.  
 
Tudi naše družinsko mikro podjetje, ki se ukvarja s prodajo wellness produktov končnemu 
kupcu, ima svoje spletne strani, ki so se skozi čas močno spremenile. Z izdelavo spletnih 
strani so se ukvarjali tako kvalificirani informatiki kot tudi mi sami. To so nam v zadnjih 

letih omogočili prav sistemi za upravljanje spletnih vsebin oziroma CMS sistemi, ki so 
danes dostopni praktično vsakomur. Sam končen izbor optimalnega CMS sistema, ki bi 

čim bolj ustrezal našim potrebam in načinu dela, pa je bil dolgotrajen proces odločanja.   
 
Tako je namen diplomskega dela predstaviti potek odločanja in končno izbiro med dvema 
najbolj primernima CMS sistemoma (Joomla! in WordPress) za uspešno postavitev spletne 
strani našega družinskega mikro podjetja, ki se ukvarja s prodajo wellness opreme. 
Diplomsko delo izhaja predvsem iz uporabniške perspektive in daje poudarek lastnim 



  2 
 

kriterijem za ocenjevanje, torej je napisano z vidika potreb našega družinskega mikro 
podjetja. Cilj dela je utemeljiti način izbire CMS sistema, ki smo ga izbrali za svoje 
potrebe. 
 
V prvem delu diplomsko delo opisuje mikro družbo MAAT 1 podjetje za zastopanje, 
marketing in računalniške storitve d.o.o. (v nadaljevanju MAAT 1 ali mikro družba ali 
družinsko mikro podjetje) ter pojasnjuje izhodišča za izbiro optimalnega CMS sistema za 
potrebe omenjene mikro družbe. V nadaljevanju dotično delo podrobneje predstavlja 
kriterije za ocenjevanje dveh izbranih odprtokodnih CMS sistemov (Joomla! in 
WordPress), največ pozornosti pa namenja opisu in primerjavi le-teh s pregledom njunih 
prednosti in slabosti na področju razširitev, varnosti, podpore skupnosti, prilagodljivosti, 
popularnosti, hitrosti delovanja, dizajna šablon, cene in oportunitetnih stroškov ter 
enostavnosti uporabe v praksi. V zadnjem delu se diplomsko delo osredotoča na ugotovitve 
omenjene primerjave, ocenjevanje dveh odprtokodnih urejevalcev spletnih vsebin po 
izbranih kriterijih ter izboru najbolj primernega CMS sistema za mikro družbo MAAT 1.  
 
V diplomskem delu je bilo uporabljenih nekaj različnih pristopov raziskovanja, kljub temu 
pa delo temelji predvsem na študiju konkretnega primera. Delo sloni na deskriptivnem 
pristopu, za katerega je značilno, da poudarja opis. Z uporabo metode kompilacije so bila 
povzeta stališča in zaključki različnih avtorjev oziroma virov. Komparativna metoda je bila 
uporabljena v delu, kjer poteka primerjava dveh izbranih odprtokodnih sistemov urejanja 
spletnih vsebin. Del diplomskega dela se poslužuje tudi zgodovinske metode, in sicer pri 
pridobivanju informacij o zgodovinskem razvoju obeh CMS sistemov – Joomla! in 
WordPress.   
 

1 OPIS MIKRO DRUŽBE MAAT 1 
 

1.1 Osnovni podatki MAAT 1 
 
Naše družinsko mikro podjetje MAAT 1 je bilo ustanovljeno leta 1996 in je v 100 % 
družinski lasti (med solastniki sem tudi sam). Ukvarja se z uvozom, s prodajo, trženjem, 
servisiranjem in z vzdrževanjem vseh izdelkov različnih blagovnih znamk, ki so del 
družbinega wellness prodajnega programa. MAAT 1 ima štiri zaposlene, od tega so trije 

družinski člani, in nekaj zunanjih izvajalcev. Družba se v skladu z uporabo meril na 
bilančni presečni dan letne bilance stanja, ki so navedeni v prvem odstavku 55. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09-UPB, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: 82/13, 55/15 – ZGD-1), razvršča na mikro 
družbo.  
 
Primarno tržišče mikro družbe MAAT 1 je Slovenija. Družba posluje na domačem trgu, ki 
ga dobro pozna in na katerem se kot družinsko mikro podjetje uveljavlja že dolga leta. 
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Glede na dejstvo, da je prodajni program v večji meri sestavljen iz luksuznih dobrin, so 
ciljna skupina potrošnikov osebe, starejše od 30 let.  
 
Dolgoročna vizija našega družinskega mikro podjetja je predvsem v spremembi miselnosti 
modernega človeka. Hiter življenjski slog in konstantna izpostavljenost stresu privedeta do 
iztrošenosti. Zato si prizadevamo, da bi s prodajnim programom posameznikom vsaj malo 
približali udobje in ugodje, ki si ga zaslužijo po napornem dnevu. Naše mikro podjetje 
torej  stremi k temu, da bi nekoč v večji meri poudarjalo človekovo dobro počutje in preko 
prodaje svojih produktov izboljšalo kakovost življenja slehernega posameznika. 
 
Skladno z vsem zgoraj povedanim je potek dela zelo specifičen, vloge posameznih 
zaposlenih in delovne naloge se prepletajo predvsem po principu »vsi delamo vse«. Način 
samega poslovanja našega družinskega mikro podjetja je fleksibilen in ni formaliziran z 
raznimi pravilniki ali drugimi notranjimi akti ter dokumenti, kot se to zahteva in pričakuje 
v večjih družbah.   
 
Ker smo družinsko mikro podjetje, se vseskozi prepletajo elementi družinskih vrednot in 
elementi profesionalnega poslovnega modela. Na eni strani prevladujejo čustva, na drugi 
strani racionalnost, kar nemalokrat privede do zapletenih večplastnih odnosov in situacij. A 
vendar pretkana kombinacija teh dveh, na prvi pogled nasprotujočih si pogledov, 
nemalokrat obrodi uspešno zaključene projekte.  
 
V letih poslovanja smo si nabrali veliko dragocenih izkušenj, svoje znanje pa 
nadgrajujemo z vsakoletnimi strokovnimi usposabljanji in izobraževanji pri poslovnih 
partnerjih. Prav tako smo v stalnem stiku s tujimi strokovnjaki, zaradi česar lahko uspešno 
sledimo trendom in zagotavljamo izvajanje najboljših praks (MAAT 1 d.o.o., 2016). Z 

enako vnemo se lotevamo tudi oblikovanja in izpopolnjevanja, tako vsebinsko kot 
vizualno, naših spletnih strani, za vsako blagovno znamko posebej, saj se še kako 
zavedamo prednosti funkcionalne spletne strani.  
 
Trenutno družba MAAT 1 razpolaga z več spletnimi stranmi, natančneje s petimi (po eno 
za vsako blagovno znamko in eno krovno), ki predstavljajo sredstvo za rast prodaje in 
hkrati sredstvo za povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk, ki jih trži naša mikro 
družba. Prvo spletno stran smo imeli že ob ustanovitvi družbe, zadnje štiri pa so bile 
lansirane nedavno.  

  

1.2 MAAT 1 na spletu 
 
Zaradi nenehnega spreminjana Googlovih parametrov iskalnika smo primorani k stalni 
nadgradnji spletne strani ter tehničnim in vizualnim izboljšavam – optimizaciji spletne 
strani (angl. Search Engine Optimisation, v nadaljevanju SEO). Ker naša mikro družba 
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razpolaga z več spletnimi stranmi, smo se glede na potrebe oziroma smiselnost odločili za 
skupno povezovalno spletno stran (krovno stran) in nato za več samostojnih podstrani, ki 
so namenjene brendiranju posameznih blagovnih znamk.  
 
Krovna spletna stran je zato nastala v kodi in brez sistema CMS, saj je bolj ali manj 
statične narave, kar prikazuje Slika 1.  
 

Slika 1: Krovna spletna stran družbe MAAT 1 brez CMS sistema 

 

 
 

Vir: Dobrodošli na spletni strani Selfness, 2016. 

 
Povsem drugače pa je s spletnimi stranmi blagovnih znamk. Tu smo se odločili za 
znamčenje (angl. branding) vsake posebej s pomočjo različnih sistemov CMS, kar 

prikazujejo Slika 2, Slika 3 in Slika 4.   
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Slika 2: Spletna stran masažnih bazenov HotSpring v CMS sistemu WordPress 

 

 
 

Vir: Masažni bazeni HotSpring, 2016. 

 

Slika 3: Spletna stran savn Roeger v CMS sistemu Joomla! 

 

 
 

Vir: Infra savne vroče uživanje, 2016. 
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Slika 4: Spletna stran savn Klafs v CMS sistemu WordPress 

 

 
 

Vir: Savne za izbran okus, 2016. 

 
Pri izbiri pravega sistema CMS, ki najbolj ustreza našemu profilu mikro družbe, pa smo 
imeli veliko pomislekov. Ker gre za dolgotrajen proces, smo se v družbi odločili, da o tem 
napišem dotično delo. 
 
Pred začetkom uporabe CMS sistema smo zaradi ogromnega števila le-teh imeli težave z 
izbiro najbolj primernega in najbolj uporabniku prijaznega upravljalca spletnih vsebin. 
 

Kot uporabniki CMS sistema smo pred začetkom uporabe omenjenega sistema preučili in 
testirali nekaj upravljalnikov spletnih vsebin. S SWOT analizo smo samo še potrdili 

dejstvo, da so CMS sistemi primerni za nas kot končnega uporabnika (glej podpoglavje 
3.1.). Ker je CMS sistemov vedno več, plačljivih pa nismo želeli, primarno zaradi večje 
začetne investicije, smo svoj izbor zožili na prve tri najbolj popularne brezplačne in zelo 
hitro ugotovili, da sistema Joomla! in WordPress najbolj ustrezata našemu profilu 
uporabnika. Drupel je tako izpadel že na samem začetku, ker je namenjen kompleksnejšim 
organizacijam in je uporabniku manj prijazen kot ostala dva sistema. V samem bistvu gre 
za program, ki ga programer ustvari za drugega programerja, kar pa naša družba ni. Zato 
sta se sam potek odločanja in končna izbira najbolj primernega CMS sistema za naše 
družinsko mikro podjetje odvijala med sistemoma Joomla! in WordPress.   
  
Sprva smo se vsega lotili sami, vendar smo čez čas doživeli hud vdor in je ena izmed naših 
brand spletnih strani za par dni izginila s spleta. Takrat smo se odločili, da ne delamo vsega 
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sami, ampak vse spletne strani razdelimo na segmente. Nato po segmentih organizacijsko 
izločamo njihovo izdelavo, kar pomeni, da en del delamo sami, drug del dela programer, 
vse skupaj oziroma cel napredek in rast strani pa nadzorujemo sami preko izbranega CMS 
sistema.  
 

1.3 Omejitve 
 
Programiranje in inštaliranje spletne strani v tem diplomskem delu nista bila predmet 
obravnave kljub dejstvu, da predstavljata pomemben del odločanja pri izbiri najbolj 
primernega CMS sistema za izdelavo spletne strani. Temu je tako iz dveh razlogov – prvič, 
ker je o tem bilo že veliko napisanega v različnih diplomskih delih, in drugič, v kolikor bi 
bila v to delo vključena tudi programiranje in inštaliranje spletne strani, bi bilo diplomsko 
delo preobsežno. Vsebina tega dela se, kot že povedano, osredotoča predvsem na vidik 
uporabnika CMS sistemov pri izbiri najbolj optimalnega CMS sistema za mikro družbo 
MAAT 1 s pomočjo kriterijev za ocenjevanje. 
 
Prav tako je na tem mestu potrebno pojasniti, da v naši mikro družbi nimamo zaposlenega 
informatika in se s spletno stranjo spopadata dva zaposlena, ki se s CMS sistemi ukvarjata 
predvsem ljubiteljsko. Zatorej strokovni vidik programerja v tem diplomskem delu ni 
podan. So pa podani kriteriji za ocenjevanje in izbiro optimalnega CMS sistema, in sicer 
glede na potrebe našega družinskega mikro podjetja kot končnega uporabnika.  
V tem diplomskem delu sem se omejil na primerjavo dveh odprtokodnih CMS sistemov 
Joomla! in WordPress.  

 
2 OPREDELITEV KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE 
 
Pri določitvi kriterijev za ocenjevanje sem izhajal predvsem iz potreb, ki jih ima kot 

uporabnik CMS sistema naše družinsko mikro podjetje, pri čemer sem upošteval družbine 
subjektivne okoliščine.  

 
Na tem mestu je smiselno poudariti, da zaradi ogromnega števila različnih CMS sistemov 

ne obstajajo enotni oziroma univerzalni kriteriji za ocenjevanje ustreznosti pravilne in 
najbolj primerne izbire CMS sistema za uporabnika. Kriteriji so zelo subjektivni in 
individualizirani, odvisno od tega, komu je CMS namenjen in kakšne potrebe ima ta 
uporabnik. Dejansko si vsak postavi svoje kriterije glede na svoj profil uporabnika.   
 
Sicer pa obstajajo določeni univerzalni kriteriji za grobo delitev CMS sistemov na splošno, 
ki se delijo po ceni začetne investicije (plačljivi, neplačljivi CMS sistemi), po 
namembnosti (blogi, forumi, elektronsko poslovanje, spletna trgovina) in po uporabljeni 
tehnologiji (npr. različni programski jeziki) (The UK’s leading guide to content 
management systems (CMS), 2016). Vendar ti kriteriji samo razčlenjujejo CMS sisteme v 
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tri velike skupine, ki pripomorejo k ožanju širokega nabora CMS sistemov, niso pa v 
veliko oporo pri izbiri najbolj primernega CMS sistema za točno določenega uporabnika. 
 
Pri izbiri najbolj primernega CMS sistema za določen tip uporabnika različni avtorji 
izpostavljajo različne kriterije. Nekateri kriteriji se med seboj prekrivajo, drugi ne. Vsi pa 
imajo skupni namen: izbrati najbolj primeren CMS sistem za točno določenega 
uporabnika. 
 
Na tem mestu bi rad še izpostavil, da ob izgradnji komercialne spletne strani ne moremo 
mimo dejstva, da vsaka taka stran nastane z mislijo na svojo pozicijo na prvi strani 
Googlovega iskalnika organskih zadetkov. V ozadju tiči želja po čim večji prepoznavnosti 
tako prodajnega programa kot samega podjetja. S tem se ne moremo izogniti iskalnikom na 
splošno, v zadnjem času pa še toliko manj Googlovemu iskalniku in s tem SEO 
optimizaciji. Zadnja leta je Googlov iskalnik tisti, ki narekuje razvoj spletnih strani. Do 
neke mere se jim sicer prilagaja, ampak večina novih spletnih strani vedno nastane z 
mislijo na optimizacijo. Verjetno je bil tudi to velik razlog za nastanek CMS sistemov, saj 
imajo večinoma vsi kodo prilagojeno Googlovim parametrom oziroma vsem pajkom (angl. 
crawlers), ki indeksirajo spletne strani v spletu. Sam tega nisem uporabil eksplicitno kot 
kriterij za ocenjevanje, ker naj bi se lastniki spletnih strani v prvi vrsti vedno osredotočali 
na dobro vsebino in ne na parametre Googlovega iskalnika. 
 
Tako sem za izbiro najbolj primernega CMS sistema postavil svoje kriterije, ki jih v 
nadaljevanju naštevam in tudi posamično opisujem. 
 
Spodaj obrazloženi kriteriji niso našteti po vrsti, od najbolj pomembnega do najmanj 
pomembnega, ampak so vsi kriteriji ključni parametri, ki so vplivali na odločitev in 

pravilno izbiro CMS sistema za naše družinsko mikro podjetje. Ti kriteriji so osnova, na 
podlagi katere sta bili izvedeni celotno odločanje in končna optimalna izbira.  
 

2.1 Učna krivulja 
 
Učna krivulja predstavlja hitrost učenja softverskega orodja oziroma hitrost obvladanja 
CMS sistema – kako hitro uporabnik osvoji funkcije kreiranja in postavitve spletne strani. 

V družbi strmimo k hitremu in učinkovitemu učenju nove programske opreme. 

 

2.2 Podpora  
 
Podpora je izraz dostopnosti do informacij, odzivnost na tehnična vprašanja in interval 
posodobitve. Pri tem kriteriju zasledujemo predvsem dobro podporo v smislu pomoči pri 
integraciji, nemotenem delovanju spletne strani in hitrosti odpravljanja vseh vrst 
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morebitnih težav (razen tekstovnih). To pomeni, da navkljub napakam, s katerimi se lahko 
srečamo, le-te učinkovito in hitro odpravimo v najkrajšem možnem času.  

 
2.3 Popularnost 
 
Pri tem kriteriju smo pozorni na razširjenost števila uporabnikov. Le-ta je pomembna 
zaradi kvantitativnega obsega pomoči in s tem krajšega intervala posodobitev programske 
opreme. Več je uporabnikov, več doprinesejo k skupni rasti kode. 
 

2.4 Cena in oportunitetni stroški 
 
Pri tem kriteriju smo pozorni na to, kateri CMS sistem ima več dobrih brezplačnih oziroma 
dobrih plačljivih vtičnikov. Spremljamo tudi oportunitetne stroške dela v primerjavi s 
plačilom tretjemu za skrb nemotenega delovanja sistema CMS.  
 

2.5 Hitrost delovanja 
 
Pri tem kriteriju se zasleduje čim boljša uporabniška izkušnja. Povedano pomeni hitro 
nalaganje spletne strani bodisi na računalnik, tablico ali pametni telefon. Spremlja se 
hitrost nalaganja spletne strani in s tem odzivnost le-te. 

 

2.6 Varnost 
 
Kriterij varnosti je ključen dejavnik pri izbiri pravega sistema CMS. Spremljamo predvsem 
varnost pred vdori, virusi, neželenimi vsebinami (angl. spam), napakami (angl. bug) itd. 
Ker je prednost odprtega sistema široka razširitev med uporabniki, je logična posledica 
veliko poskusov različnih vdorov. Večje kot je število uporabnikov, večje je število   

vdorov – gre za premo sorazmerje. 

 
2.7 Dizajn šablon 
 
Gre za kriterij edinstvenosti predstavitve družbe svetu oziroma Sloveniji. Pri tem kriteriju 

smo pozorni na število šablon, med katerimi lahko uporabnik izbira, ter kvaliteto le-teh. Pri 
tem kriteriju sta pomembni tudi hitrost in možnost zamenjave starega z novim dizajnom. 

 

2.8 Funkcionalnost 
 
Pri tem kriteriju nas zanimata dejansko pravilno delovanje in prijaznost administracije 
(angl. Back-End) do uporabnika (minimalna uporaba kode). 
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2.9 Modularnost 
 
Kriterij nam omogoča oceno prihodnosti za možnost razvoja spletne strani z razvojem 
podjetja. Pozorni smo na možnost razširitve glede na količino podatkov in dodatnih novih 
funkcij. 
 

3 CMS SISTEMI NA SPLETU 
 
Tako fizične kot pravne osebe danes živijo in poslujejo v dobi digitalizacije oziroma 
informacijske tehnologije. To ima seveda svoje prednosti in slabosti, sami pa v tem vidimo 
veliko prednosti, še posebej s poslovnega vidika. Če ima družba svojo predstavitveno 
spletno stran, je vidna in prepoznavna. To je še kako pomembno za poslovanje pravnih 
oseb oziroma poslovnih subjektov. Veliko potencialnih strank poišče prve informacije o 
določenem produktu ali družbi kar na spletu. In spletna stran je mnogokrat prvi stik, ki ga 
potencialna stranka vzpostavi z morebitnim produktom ali podjetjem.  
 
Današnje spletne strani poslovnih subjektov lahko poistovetimo s svojevrstno javno listino, 
saj na njej objavljajo svoje bistvene storitvene elemente in ažurne podatke, kot npr. 
dejavnost, lokacijo in kontakt. Spletna stran odraža podjetje kot celoto, vidna in prisotna je 
nepretrgoma vse dni v letu in predstavlja nenadomestljivo podporo poslovnim subjektom 
(lahko tudi strankam) pri vsakodnevnem poslovanju (Izdelava spletnih strani, 2013). 
 
Ker pa je spletna stran neke vrste živa materija, katere vsebino določa vsak uporabnik 
posebej glede na svoje želje in potrebe, ni čudno, da obstaja veliko različnih spletnih strani: 
od osnovnih do kompleksnih.  
 
Sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami, torej krajše CMS, je programsko orodje, ki se 

namesti na strežnik. Gre za sistem, ki omogoča urejanje in vzdrževanje vsebine spletnih 
strani (brez znanja jezika za označevanje nadbesedila HTML). Uporabnik spletne strani 
tako lahko samostojno spreminja vse elemente in vsebino spletne strani (Shreves, 2013, str. 
3).  
 
Včasih je bilo mogoče spletno stran izdelati samo s pomočjo znanja spletnega jezika 

HTML. Danes pa lahko spletno stran izdelamo na enak način ali pa s pomočjo CMS 
sistemov – urejevalnikov. Tim Berners-Lee, izumitelj svetovnega spleta (angl. World Wide 

Web), je objavil prvo spletno stran v začetku devetdesetih, zaradi česar mu pripada naziv 
prvi oblikovalec strani (angl. web designer). Spletna stran je takrat prvič uporabljala 
hiperpovezave in povezavo na e-poštni naslov (CERN makes the web available to all, 
2016).  
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Spletne strani so, kot že povedano, napisane v osnovni HTML obliki, jeziku, ki daje spletni 
strani osnovno strukturo (naslove in odstavke) ter možnost uporabe hiperpovezave. To je 
bilo nekoč novo in je bilo bistveno drugačne oblike kot prejšnja sporočila, uporabniki so na 
ta način lahko enostavno odpirali tudi druge strani. Postopoma, z napredovanjem spleta, 
spletnih strani in njihovih izdelav, je tudi jezik, ki oblikuje strani HTML, postal 
zmogljivejši in prilagodljivejši (Izdelava spletnih strani, 2013).  
 
Včasih je bilo potrebno za izdelavo spletnih strani imeti kar nekaj znanja. Ko je naše 
družinsko mikro podjetje leta 1996 dobilo svojo prvo spletno podobo, je bila spletna stran 
zapisana brez pomoči CMS sistema, bila je zapletena in neestetska v primerjavi z današnjo. 
Tako so programiranje, preprogramiranje in doprogramiranje terjali ogromno časa, 
predvsem pa so bili v domeni specializiranih programerjev, informatikov, ki so se s tem 
ukvarjali. Spletne strani so se od takrat bistveno številčno povečale, s tem pa tudi interes 
po poenostavitvi oblikovanja le-teh. Posledično so nastale zelo napredne, predvsem pa 
enostavne rešitve (Izdelava spletnih strani, 2013). 
 
Danes je na področju izdelave spletne strani precej drugače. Z razvojem CMS sistemov je 
izdelava spletne strani postala bistveno lažja in hitrejša ter preprostejša za uporabnike. Po 
nekaterih informacijah naj bi bilo od vseh spletnih strani, ki obstajajo, približno 60 % 
takih, ki ne temeljijo na CMS sistemih in so še vedno v HTML kodi oziroma drugih 
programskih jezikih. Ostalih 40 % uporablja enega od obstoječih odprtokodnih CMS 
sistemov (Usage of content management systems for websites, 2016). 
 
Slika 5 prikazuje odstotke spletnih strani z uporabo različnih sistemov za upravljanje 
spletnih vsebin (CMS). 55,6 % spletnih strani ne uporablja nobenega od sistemov za 
upravljanje vsebin. Tako se WordPress uporablja za 26,4 % vseh spletnih strani. Sistem 

Joomla! pa se uporablja za 2,7 % vseh spletnih strani. Tržni delež sistema WordPress glede 
na spletne strani, ki uporabljajo CMS, znaša 59,5 %. Tržni delež sistema Joomla! glede na 
spletne strani, ki uporabljajo CMS, znaša 6,0 %. 
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Slika 5: Odstotki spletnih strani z uporabo različnih sistemov za upravljanje spletnih  

vsebin (CMS) 

 

 
 

Legenda: Stolpič zelene barve predstavlja tržni delež posameznega sistema CMS glede na spletne strani, ki 

uporabljajo samo CMS sisteme. Stolpič sive barve predstavlja tržni delež posameznega sistema CMS glede 

na vse spletne strani, ne glede na uporabo CMS sistema. 
 

Vir: Usage of content management systems for websites, 2016. 
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Vsak, ki si želi po meri narejeno spletno stran, to lahko doseže s pomočjo CMS sistema. 
Uporabnik si lahko po lastnih zahtevah prilagodi tako vsebino kot obliko. Danes lahko 
osnovna spletna stran zaživi precej hitro, in to brez programerskega predznanja. Končni 
uporabniki spletne strani se priučijo uporabe CMS sistema zato, da lahko ves čas sami 
skrbijo za svojo spletno stran. Sami jo lahko posodabljajo in vzdržujejo z minimalno 
investicijo svojega časa in denarja. Uporabniki lahko samostojno, brez zunanje pomoči 
oziroma pomoči programerjev vstavljajo slike, besedila, multimedijske vsebine itd. 
 
V podatkovnih bazah se hrani vsebina spletne strani, prikazana pa je v vnaprej 
pripravljenih okvirjih, imenovanih šablone (angl. template). Kakršna koli sprememba 
podatkov v CMS sistemu je takoj vidna na spletni strani – stran se takoj posodobi. Za 
upravljanje s CMS sistemi so potrebni samo napotki oziroma navodila, ki pojasnjujejo 
delovanje sistema in kako ga uporabljamo oziroma upravljamo.  
 
Na trgu izdelovanja spletnih strani obstaja več različnih vrst CMS sistemov. V prvi vrsti so 
lahko bodisi brezplačni (odprtokodni) bodisi plačljivi. Poznamo tudi edinstvene CMS 
sisteme, ki jih razvijalci spletnih strani lahko sami zgradijo.  
 
Nekaj CMS sistemov (CMS, 2009): 
 
- Joomla, 
- WordPress, 
- Drupal, 
- Magento, 
- Lemon Stand, 
- Typo3, 
- Mediawiki, 
- Expression Engine, 
- Pligg, 
- Dolphin 6, 
- Cushy CMS, 

- Light CMS in drugi. 
 

3.1 SWOT analiza 
 
Kratica za PSPN (angl. SWOT) analizo je sestavljena iz začetnic točno določenih štirih 
slovenskih (oziroma angleških) besed, ki predstavljajo parametre analize, in sicer: 
prednosti (angl. strenghts), slabosti (angl. weaknesses), priložnosti (angl. opportunities) in 

nevarnosti (angl. threats). PSPN ali SWOT analiza je strateško orodje, ki spada v potek 
strateškega planiranja družbe in ki je predvsem lahko razumljivo. Izdela se lahko za vsa 
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področja, v katerih se odvija proces podjetja oziroma zunanje okoliščine, ki vplivajo na 
delovanje podjetja (Mekinc, 2013). 
 
Ko družbe oziroma podjetja izdelujejo poslovni načrt, običajno le-ta vsebuje tudi izdelano 
SWOT analizo podjetja. Pri tem se vedno analizirajo tako prednosti in slabosti v podjetju 
kot tudi priložnosti in nevarnosti z vplivom na podjetje (Mekinc, 2013).  
 
V prvi vrsti je potrebno razmejiti prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Prva 
dva parametra se nanašata na notranje dejavnike, druga dva pa se nanašata na zunanje 
dejavnike. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da je glavna razlika med notranjimi in 
zunanjimi dejavniki v tem, da pri notranjih lahko z vidika podjetja oziroma družbe sami 
ukrepamo, jih prilagodimo in nanje vplivamo. Glede zunanjih dejavnikov pa mi sami 
nimamo nobenega vpliva in neposredno ne moremo storiti ničesar, lahko jih samo 
izkoriščamo (priložnosti) ali se jim izogibamo (nevarnosti) (Mekinc, 2013).   
 
Namen SWOT analize je nuditi pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti 
poslovanje, pri čemer se, kot že povedano, lahko aplicira na vse ravni poslovanja (Mekinc, 
2013). 
 
Po opravljeni SWOT analizi lahko pridobljene rezultate take analize umestimo v SWOT 
matriko, ki sta jo oblikovala Hunger & Wheelen (1996, str. 173) in je prikazana v Tabeli 1. 
 

Tabela 1: SWOT matrika 

 
                      Notranji dejavniki 
 
Zunanji dejavniki 

Prednosti (S) Slabosti (W) 

Priložnosti (O) SO strategije WO strategije 

Nevarnosti (T) ST strategije WT strategije 

 
Vir: J. D. Hunger & T. L. Wheelen, Essentials of Strategic Management, 2010, str. 173. 

  

3.1.1 SWOT matrika družbe MAAT 1 
 
V tem podpoglavju predstavljam SWOT analizo, ki smo jo izvedli v družbi MAAT 1 
tekom procesa odločanja. Za potrditev pravilne odločitve družbe, da se usmeri v izbiro 
izdelave spletne vsebine s pomočjo enega od CMS sistemov in ne kode, smo vzeli 
primerjalno SWOT analizo. SWOT analizo smo torej aplicirali na strateško odločitev 
družbe MAAT 1. Pod drobnogled smo vzeli prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja take 
poslovne odločitve ter prišli do spoznanja, ki ga v nadaljevanju opisujem in prikazujem v 
Tabeli 2.  
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Z vpeljavo CMS sistema za urejanje spletne strani bomo pridobili na hitrosti odpravljanja 
vsebinskih napak, saj lahko enostavno in hitro sami urejamo spletno vsebino. Tako se ne 
bo več zgodilo, da je za minimalne spremembe potrebno čakati na programerja. Naša stran 
bo bistveno bolj aktualna in posodobljena. Stroški pa se bodo posledično znižali, saj ne bo 
potrebno plačevati programerja za spremembo vsake malenkosti, hkrati pa bomo imeli 
popolni nadzor nad dogajanjem naše spletne strani. 
 
Vendar pa bomo za to primorani žrtvovati nekaj časa za učenje in seznanjanje z novim 
programom. Ker nismo programerji, obstaja verjetnost, da bomo nehote ali pomotoma 
storili napako in s tem ogrozili varnost, toda to so kompromisi, ki jih je potrebno sprejeti. 
 
Priložnosti, na katere nimamo neposrednega vpliva, pa vidimo v večji prepoznavnosti naše 
strani in posledično našega družinskega mikro podjetja, obstaja pa tudi možnost razširitve 
še z malo spletno trgovino. Ker se CMS sistemi kar naprej spreminjajo, si lahko obetamo 
nove funkcionalnosti. Glede oblikovanosti pa ne bomo odvisni od dragega oblikovalca, 
ampak bomo lahko sami in predvsem hitro osvežili našo podobo v spletnem svetu. 
 
Največjo nevarnost za spletno stran pa predstavljajo vsekakor razni vdori in zlonamerne 
kode, ki jih je kar veliko. K sreči je tu pomoč, ki je zelo razširjena preko skupnosti, toda 
nikoli ne vemo natančno, v kolikšnem času se bo napisala nova koda ali njen popravek.  
 
Tako SWOT analiza potrjuje našo poslovno odločitev o tem, da svoje spletne strani 
začnemo upravljati sami preko enega izmed CMS sistemov, ki so na voljo. 
 
SWOT analizo sem primerno umestil v Tabelo 2.  
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Tabela 2: SWOT analiza potrditve izbire CMS programske opreme 
         

 

Vir: MAAT 1 d.o.o., SWOT analiza CMS programske opreme, 2015, str. 1. 

 

3.2 Odprtokodni in plačljivi CMS 
 
V nadaljevanju predstavljam dve veliki in glavni skupini CMS, odprtokodni in plačljivi, 
torej tisti, med katerima je naše mikro podjetje moralo predhodno izbrati, še preden je 

sploh lahko oblikovalo ožji izbor dveh CMS sistemov. Pri dotični izbiri smo imeli v mislih 
predvsem strošek začetne investicije za naše mikro podjetje. 
 
Kot je že bilo omenjeno v poglavju Opredelitev kriterijev za ocenjevanje, obstajajo 
določeni univerzalni kriteriji za splošno grobo delitev CMS sistemov. Eden izmed teh 
kriterijev je cena začetne investicije. Glede na to lahko delimo CMS sisteme na plačljive in 
brezplačne, torej odprtokodne CMS sisteme. Povsem razumljivo je, da so odprtokodni 
CMS sistemi bistveno bolj popularni, saj je programska koda odprtokodnih sistemov 
dostopna vsem, ker je brezplačna. Vsakdo jo lahko preuči in nadgradi ter izboljša. Zaradi 
tega imajo odprtokodni CMS sistemi med drugim tudi večjo popularnost in večje število 
uporabnikov. Nekateri odprtokodni CMS sistemi omogočajo plačljivo tehnično podporo, 
drugi spet ne. Pri slednjih je tehnična podpora podana v obliki npr. forumov, blogov in 
objav (The UK’s leading guide to content management systems (CMS), 2016). Pri 
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- večja funkcionalnost 

- hitrejše prilagajanje na spremembe 

- pogostejše izboljšave oblikovanosti 
 

- večja izpostavljenost vdorom 

- izguba kompatibilnosti orodja 

- odzivni čas podpore 

- odvisnost od skupnosti 
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plačljivih sistemih pa programska koda nastaja v zaprtem okolju, ni odprta in ni dostopna 
širši javnosti. Zato je taka koda tudi varnejša, saj zmanjšuje možnosti različnih vrst vdorov. 
Glede tehnične podpore so plačljivi CMS sistemi bolj zanesljivi, saj uporabnik plača za 
tehnično podporo. Tako mu je vedno na voljo in ni potrebe po iskanju rešitve na spletu.  
 
Odločili smo se, da se osredotočimo na odprtokodne sisteme in znotraj njih poiščemo CMS 
sistem, ki bo najbolj primeren za naš profil družbe oziroma podjetja. Do take odločitve 
smo prišli na podlagi razmišljanja v smeri postavitve spletne strani s pomočjo osnovne 
izvedbe CMS sistema. Ko sčasoma ugotovimo, kaj zares potrebujemo, lahko še vedno 
dodamo ali celo dokupimo module oziroma izboljšave oziroma nadgradnje (orodja). 

 
4 IZBRANA ODPRTOKODNA SISTEMA ZA UREJANJE VSEBIN 
 
V tem podpoglavju predstavljam značilnosti dveh izbranih odprtokodnih CMS sistemov, 
kjer izpostavjaml njihovo zgodovino, popularnost, funkcionalnost in orodja. Ta sistema sta 
Joomla! in WordPress.  
 

Slika 6: Administracija sistema Joomla! 

 

 

 

Vir: MAAT 1 d.o.o., Administracija, 2016a.  
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Slika 7: Administracija sistema WordPress 

 

 
 

Vir: MAAT 1 d.o.o., Administrator, 2016b. 

 
Kot je že bilo povedano, je naša krovna spletna stran narejena v kodi in brez CMS sistema, 
saj je zelo statična in se vsebin ne menja pogosto. Blagovne znamke se lahko enostavno 
dodajajo in odvzamejo brez poseganja v strukturo grafične podobe (menujev in šablon). Za 
posamezne blagovne znamke, pri katerih se prodajni programi hitreje spreminjajo oziroma 
dodajajo in odvzemajo oziroma prihajajo novosti, pa vidimo smisel v uporabi primernega 
CMS sistema. 
 
Zanju smo se odločili v prvi vrsti zaradi tega, ker sta odprtokodna, torej brezplačna. To za 

naše družinsko mikro podjetje pomeni, da so začetni investicijski stroški nični. Ko je 
govora o najboljših odprtokodnih sistemih urejanja spletnih strani, sta oba sistema v 

samem svetovnem vrhu. Z obema je moč narediti neskončno število različnih spletnih 
strani in oba imata naraščajoče in obsežno število uporabnikov. WordPress je najbolj 
priljubljeno CMS orodje, medtem ko je CMS Joomla! v uporabi pri veliko 
multinacionalkah z obsežnimi in zelo kompleksnimi CMS sistemi. Oba imata veliko 

število pripadnikov tako blogerjev, razvijalcev kot tudi običajnih končnih uporabnikov 
(CMS2CMS, 2016). 
 

 
 

 



 
 

4.1  Joomla! 
  

Vir: 

 
4.1.1 Kaj je Joomla! in komu je namenjen
 
Joomla! je drugo najbolj razširjeno CMS orodje in je namenjeno ve
s spletnimi stranmi več izkušenj in ve
Joomla! imajo družbe, katerih spletne strani so primarno namenjene spletni trgovini ali 
socialnim omrežjem (intranet, ekstranet) 
 
Za začetnike je sistem Joomla! 
jim ni toliko do celostnega lepega izgleda strani, temve
model-pogled-krmilnik (angl.
programska oprema, kjer je vzorec za organizir

poslovne logike strogo loč
Joomla!, so npr. Ikea, McD

Slika 9: MVC Vzorec kode pri sistemu Joomla!
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Slika 8: Logo sistem Joomla! 

 

 
 

Vir: Joomla!...because open source matters, 2016. 

4.1.1 Kaj je Joomla! in komu je namenjen 

Joomla! je drugo najbolj razširjeno CMS orodje in je namenjeno večinoma tistim, ki imajo 
č izkušenj in več tehničnega znanja. Največjo korist od sistema 

! imajo družbe, katerih spletne strani so primarno namenjene spletni trgovini ali 
socialnim omrežjem (intranet, ekstranet) (Mening, 2015). 

Joomla! zahtevnejši, zato je pogosteje izbran s strani razvijalcev, ki 
jim ni toliko do celostnega lepega izgleda strani, temveč se bolj osredotoč

krmilnik (angl. Model View Controller, v nadaljevanju MVC)
programska oprema, kjer je vzorec za organiziranje kode tak, da sta predstavi podatkov in 

poslovne logike strogo ločeni. Družbe, katerih spletne strani slonijo na CMS si
Joomla!, so npr. Ikea, McDonald's in Ebay (CMS2CMS, 2016). 

 

Slika 9: MVC Vzorec kode pri sistemu Joomla! 

 
 

Vir: CMS2CMS, 2016. 
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Joomla! ponuja brezplačno gostovanje, vendar z okrnjenim (delno zaklenjenim) CMS 
sistemom preko njihove spletne strani (Start your free site with Joomla.com, 2015). To je 
novost, ki je šele pred nedavnim stopila v veljavo. Razlog za okrnjen sistem je 
najverjetneje v tem, da razvijalci sistema Joomla! zagotavljajo nemoteno delovanje sistema 
in se uporabniku s tem ni potrebno ukvarjati. Zaradi dejstva, da prevzamejo skrb za 
delovanje sistema, lahko jamčijo samo za delovanje tistih razširitev, ki so jih verjetno 
ustvarili sami. Za vse ostale razširitve ne morejo zagotoviti delovanja in posledično je 
sistem Joomla! omejen.  

  
4.1.2. Zgodovina 
 
Iz zelo priljubljenega odprtokodnega sistema Mambo je v letu 2005 nastal CMS Joomla!. 
Razvijalci sistema Joomla! so si prizadevali k izgradnji splošno uporabnega CMS sistema. 
Zato jedro sistema Joomla! ostaja skozi vsa leta enako kljub številnim nadgradnjam in 
posodobitvam. Z leti je njegova podpora med uporabniki rasla, kar je pripeljalo do tega, da 
je danes eden izmed treh najbolj razširjenih brezplačnih CMS sistemov na svetu (Shreves, 
2013, str. 7).  
 

4.1.3. Popularnost sistema 
 
V svetovnem spletu je 2,7 % takih spletnih strani, ki so bile narejene v tehnologiji Joomla!. 
Njen tržni delež pa znaša 6,0 % spletnih strani od vseh spletnih strani, ki so bile narejene v 
katerem koli sistemu CMS. Te številke povedo, da je sistem Joomla! drugi najbolj 
razširjeni CMS na spletu. Ker je Joomla! zelo popularen, ga podpira več kot 64 različnih 
jezikov. Popularnost sistema Joomla! lahko tudi sami preverimo s pomočjo spletne strani 
Google trends (WordPress, Joomla, 2016). 

 
Glede statističnih podatkov v povezavi s sistemom Joomla! v nadaljevanju izpostavljam 
tiste, ki so objavljeni na uradni spletni strani sistema Joomla! (Joomla!...because open 
source matters, 2016; Evaluators, 2016): 
 
- več kot 68 milijonov prenosov, 
- več kot 9.000 sistemskih razširitev, 
- več kot 425.000 aktivnih registriranih uporabnikov, 
- več kot 1.200 novih dnevnih objav. 
 

4.1.4. Funkcionalnost in orodja 
 
Na uradni spletni strani sistema Joomla! je predstavljena funkcionalnost sistema s treh 
različnih aspektov, in sicer z vidika navadnega uporabnika, oblikovalca in z vidika 
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razvijalca. V nadaljevanju povzemamo samo najbolj funkcionalne lastnosti z gledišča 
navadnega uporabnika (Joomla! Core Features, 2016):  
 
- večjezičnost,  
- dobra podporna skupnost,  
- enostavne posodobitve, 
- integriran sistem za pomoč,  
- upravljanje z datotekami,  
- upravljanje z oglasi,  
- upravljanje s kontakti,  
- napredni sistem iskanja,  
- upravljanje z vsebinami,  
- gnezdenje kategorij,  
- označevanje,  
- zunanje urejanje vsebine,  
- nadzor nad verzijami vsebine,  
- upravljanje z menuji,  
- razširljivost s pomočjo vtičnikov in  
- upravljanje uporabnikov. 
 
Sistem Joomla! vsebuje veliko orodij. Zaradi tega sem se v nadaljevanju omejil samo na 
tista, ki so pomembna za naš profil družinskega mikro podjetja. 
 
4.1.4.1 Vtičniki in razširitve  
 
Razširitve (angl. extensions) sistema Joomla! so ločene v tri skupine, in sicer po funkcijah, 

namenu in obsegu:  
 
- vtičniki (angl. plugins) so preprosti dodatki k Joomla! orodju, 
- moduli (angl. modules) so dodatki vsebine h glavni vsebini, npr. modul zadnja objava 

ali delitev na družbenem omrežju, 
- komponente (angl. components) pa so fundamentalne razširitve in običajno vsebujejo 

svoj set modulov in/ali vtičnikov, npr. Virtuemart – najbolj poznana komponenta za 
nakupovalni voziček ali katalog. 

 

V zadnjih letih je bilo narejenega veliko v smeri poenostavitve uporabe vtičnikov in 
razširitev. Namen tega je približanje orodja še večjemu številu uporabnikov. S to 

spremembo se je bistveno olajšalo učenje uporabe vtičnikov in razširitev za sistem 
Joomla!. Uporabnost vtičnikov in razširitev pa sta zelo odvisni tudi od posodobitev, od 
kompatibilnosti nove verzije jedra.  



 
 

4.1.4.2 Teme in šablone 
  
Na voljo je na tisoče tem. Joomla! sicer nima pos
WordPress, ima pa veliko število brezpla
pomembni odzivnost oziroma prilagajanje razli
posodobitvijo SEO Google ima veliko vlogo odzivn
prikazovanja spletne strani. Zato bodo teme oziroma šablone, ki niso odzivne, po
rabe. 
 
4.1.4.3 Varnost in vzdrževanje
 

Če je odprtokodni programski sistem pozitivna stvar, ker lahko vsi sodelujemo pri razvoju, 
lahko enako prispevamo k napadom. 
 
Ko je govora o varnosti, je Joomla! skupnost odzivna tudi z varnostnimi popravki. 
Vzdrževanje in namestitev posodobitev pa je še vedno na strani uporabnika. Od varnostnih 
kopij je za sistem Joomla! na voljo razširitev. 

nujno imeti dobro varnostno kopijo in nekaj kodirnega znanja za gladko integracijo 
(prehod na novo verzijo). 
 
4.1.4.4 Večje posodobitve 
  
Čeprav je bilo v zadnjih letih vloženega veliko truda za enostavnejšo posodobi
potrebno kar nekaj znanja in tehni
verzije. Nadgradnja oziroma na nek na
Zato moramo razlikovati posodobitev obstoje

Verzije CMS sistema Joomla! 
avtomatskega mehanizma za nadgradnjo oziroma za prehod med verzijami. Prehod med 
verzijami sistema Joomla! ni nadgradnja, ampak migracija.

 
4.2 WordPress  

Slika 10: Logo sistema WordPress
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e tem. Joomla! sicer nima posebnega direktorija za teme, kot ga pozna 
WordPress, ima pa veliko število brezplačnih in tudi plačljivih tem. Pri temah sta zelo 
pomembni odzivnost oziroma prilagajanje različnim velikostim grafike. Z zadnjo 
posodobitvijo SEO Google ima veliko vlogo odzivnost strani v razli

. Zato bodo teme oziroma šablone, ki niso odzivne, po

4.1.4.3 Varnost in vzdrževanje 

e je odprtokodni programski sistem pozitivna stvar, ker lahko vsi sodelujemo pri razvoju, 
hko enako prispevamo k napadom.  

Ko je govora o varnosti, je Joomla! skupnost odzivna tudi z varnostnimi popravki. 
Vzdrževanje in namestitev posodobitev pa je še vedno na strani uporabnika. Od varnostnih 

! na voljo razširitev. Če se uporabnik vzdrževanja loti sam, mora 

nujno imeti dobro varnostno kopijo in nekaj kodirnega znanja za gladko integracijo 

eprav je bilo v zadnjih letih vloženega veliko truda za enostavnejšo posodobi
potrebno kar nekaj znanja in tehnične spretnosti za uspešno nadgradnjo Joomla! nove 
verzije. Nadgradnja oziroma na nek način bolj posodobitev obstoječe verzije je enostavna. 
Zato moramo razlikovati posodobitev obstoječe verzije od nadgradnje na nov

Joomla! so se v preteklosti ena od druge močno razlikovale
avtomatskega mehanizma za nadgradnjo oziroma za prehod med verzijami. Prehod med 
verzijami sistema Joomla! ni nadgradnja, ampak migracija. 

 

lika 10: Logo sistema WordPress 

 

 
  

Vir: Make WordPress, 2016. 
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4.2.1 Kaj je WordPress in komu je namenjen 
 
WordPress je najbolj razširjen CMS na svetu. Uporablja ga kar 59,5 % vseh spletnih strani, 
za katere vemo, da uporabljajo CMS sisteme. To je kar 26,4 % vseh spletnih strani (Usage 
of content management systems for websites, 2016). Sprva je bila to platforma za pisanje 
blogov. Od takrat je WordPress prerasel svoj začetni okvir in postal razširjena platforma za 
uporabnike, ki želijo sami kar najhitreje in brez pomoči spletnega programerja ustvariti 
spletno stran. Število spletnih strani je bilo do januarja 2016 75 milijonov. Najpogosteje se 
uporablja za bloge, portfolije, poslovne strani ter za časopise in revije, kot npr. eBay, 
Yahoo, Ford, Wall Street Journal, Sony, People. Ker je v osnovi narejen za bloge, včasih 
pride do napačnega razumevanja – WordPress ni narejen za obsežne časopisne portale. 
Sicer je lahko uporabljen tudi zanje, ampak to ni najbolj učinkovito. To nalogo lahko bolje 
opravijo drugi CMS sistemi (Pros and Cons of Wordpress, 2015). 
 
WordPress ponuja brezplačno gostovanje, vendar tudi tukaj z okrnjenim (delno 
zaklenjenim) CMS sistemom preko njihove spletne strani. Postavljeni so pogoji, ki se jih je 
potrebno držati, in sicer velikost spletne strani ne sme presegati 10 megabajtov (angl. 
megabytes – MB) in v okrnjeni različici WordPress ponuja le omejeno število vtičnikov 
(Create your new website today, 2016). 
 

4.2.2 Zgodovina 
 
WordPress je nastal iz želje po elegantnem, dobro strukturiranem osebnem založniškem 
sistemu, ki temelji na predprocesorju hiperbesedila PHP (angl. PHP Hypertext 

Preprocessor, v nadaljevanju PHP) ter je pod licenco Splošno dovoljenje GNU (angl. GNU 

General Public License). WordPress je sodobna programska oprema, njegove korenine in 

razvoj pa segajo v leto 2001. Leta 2003 se je nato razvila prva verzija sistema WordPress. 
Leta 2004 so skupaj z verzijo WordPress 1.2 (pod imenom Mingus) prišli še vtičniki. Teme 
(angl. themes) in statične strani so bile uvedene v različici 1.5 (pod imenom Strayhorn), in 
sicer leta 2005 (History, 2016). Takrat se je WordPress začel uporabljati tudi kot splošni 
CMS sistem (in ne samo kot sistem za spletne dnevnike), to je seveda zelo pripomoglo k 
njegovi večji uporabi. V nadaljnjih obdobjih in vse do danes je sistem WordPress dobil kar 
nekaj pomembnih nadgradenj (Brazell, 2010, str. 4–6).  
 

4.2.3 Popularnost sistema  
 
WordPress je najbolj razširjen CMS sistem na svetu, saj ga uporablja okrog 60 % spletnih 

strani ne glede na to, v katerem CMS sistemu so bile narejene. Če predrugačimo, to 
pomeni, da ga uporablja po zadnjih dostopnih podatkih 26,4 % vseh spletnih strani na 
svetovnem spletu (Usage of content management systems for websites, 2016). 
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Da je temu tako, najverjetneje pripomore skupek določenih prednosti, ki jih kot CMS 
sistem WordPress ima. V prvi vrsti pripomore k njegovi priljubljenosti in razširjenosti 
dejstvo, da gre za odprtokodni sistem, torej je brezplačen. WordPress je preveden v več kot 
70 jezikov, med drugim tudi v slovenščino. Prav tako pomemben razlog za priljubljenost 
WordPressa v primerjavi z ostalimi CMS sistemi je, da je WordPress zelo enostaven za 
uporabo. Za sistemom WordPress še vedno stojijo njegovi ustanovitelji, torej dobra ekipa 
strokovnjakov,  ki še vedno držijo vajeti v rokah. Morda tudi to pripomore k bistveno večji 
razširjenosti sistema WordPress (Za hitro postavitev spletne strani uporabite WordPress!, 
2015).  
 
Kot zanimivost lahko izpostavim, da ima samo verzija 4.5 sistem WordPress, ki je bila 
poslana na tržišče aprila 2016, do dne 05.06.2016 več kot 24 milijonov prenosov 
(WordPress.org, 2016).  
 
Glede statističnih podatkov v povezavi z WordPressom pa v nadaljevanju izpostavljam 
slednje (Make WordPress, 2016; Create your new website today, 2016): 
 
- skupno ima WordPress več kot 140 milijonov prenosov, 
- več kot 44.989 različnih razširitev,  
- skoraj 60 milijonov novih mesečnih objav. 

 
4.2.4 Funkcionalnost in orodja 
 
Na uradni spletni strani sistema WordPress je predstavljena funkcionalnost sistema z dveh 
različnih vidikov, in sicer z vidika navadnega uporabnika in z vidika razvijalca. V 
nadaljevanju povzemam samo najbolj funkcionalne lastnosti z vidika navadnega 

uporabnika (Features, 2015):  
 
- preprostost,  
- fleksibilnost,  
- enostavna objava, 
- orodja za objavljanje vsebine,  
- upravljanje uporabnikov,  

- upravljanje z datotekami,  
- skladnost kode s standardi W3C,  
- poenostavljeno upravljanje tem, 
- razširitve s pomočjo vtičnikov,  

- vgrajen sistem komentarjev,  
- optimizacija za spletne iskalnike,  
- večjezičnost,  
- preprosta namestitev in izvedba nadgradenj,  
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- uvoz podatkov, 
- last sistema,  
- svoboda uporabe,   
- razvita skupnost uporabnikov in 
- sodelovanje pri razvoju. 
 
Sistem WordPress vsebuje največje število orodij od vseh danes poznanih CMS sistemov. 
V nadaljevanju se omejujem le na tista, ki so pomembna za naš profil družinskega mikro 
podjetja. 
 
4.2.4.1 Vtičniki in razširitve 
 

Če smo natančni, Wordpress razvršča vse razširitve pod širše ime vtičnikov. Vtičniki so 
del programske opreme, ki jih je potrebno naložiti, da se razširi funkcionalnost WordPress 
strani. Stran, narejeno z WordPress sistemom, je možno razširiti z neskončnim številom 
vtičnikov, saj se ti neprestano razvijajo in se pojavljajo novi. S pomočjo vtičnikov je 
možno dodati npr. portal za člane, spletno trgovino, šolo učenja, portfolio, socialna 
omrežja, forume in mnogo več.  
 
Hitrost učenja in privajanja na software je pri WordPress sistemu najhitrejša, zato ni 
čudno, da je dandanes najbolj razširjen CMS sistem v svetu. Potrebno je poudariti, da je na 
spletu več preprostejših spletnih strani kot kompleksnih. Iz tega logično sledi tudi večja 
priljubljenost sistema WordPress pri širši množici. 

  
4.2.4.2 Teme in šablone 
  

WordPress poskrbi za svežino izgleda in občutka spletne strani s pomočjo tem in šablon.  
Na voljo je na tisoče tem, tako brezplačnih kot tudi plačljivih. Najdemo jih na uradni strani 
WordPress sistema pod direktorijem teme. Na spletu je veliko število ponudnikov 
WordPress tem, npr. Templatemonster, Templateworld. Med njimi najdemo tudi vse bolj 
uspešne slovenske ponudnike, npr. Proteusthemes. 
 
Poleg vsega naštetega je moč modificirati tudi posamezno temo v urejevalniku tem. 
Modificirati je možno na vsakem koraku in vsak element teme, možno je dodati šablono 
teme (angl. child theme) oziroma po potrebi se lahko spreminja predstavitveno datoteko, 

gre torej za interpretacijo HTML kode v uporabniku prijaznem izgledu oziroma seznam 
slogov (angl. Cascading Style Sheets – CSS).   
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4.2.4.3 Varnost in vzdrževanje 
 
Ker je WordPress tako široko razširjen sistem, ni čudno, da je že od samega začetka tarča 
poizkusov vdorov. WordPress se je obdržal, ker se njegova skupnost zelo hitro in 
učinkovito odzove na napade in hitro pokrpa in zapolni manjkajoče vrzeli. Poleg tega ima 
WordPress vgrajen avtomatski  mehanizem posodabljanja CMS sistema, ko je na voljo nov 
varnostni popravek. Zato je prvo pravilo varnosti, da se ob izidu novega popravka 
nemudoma posodobi oziroma nadgradi v novo različico. S tem mislimo tako na jedro kot 
tudi na vse vtičnike, če so posodobitve na voljo seveda tudi zanje. Vsak vtičnik je dober le 
toliko časa, kolikor časa ima posodobitve. Ko enkrat ni več posodobitev, je ogrožena 
varnost celotne spletne strani.  
  
Kot zanimivost prilagam Tabelo 3, ki nazorno prikazuje, koliko časa se zamudi izkušen 
heker pri razbijanju gesel za razvozlanje 6–9-mestnih gesel. Gre za primer stopnje moči 
varnosti gesla pri sistemu WordPress. 
 

Tabela 3: Razbijanje gesel – časovna razpredelnica 

 
Dolžina gesla Male začetnice +Velike začetnice +Znaki & Simboli 

6-mestno 10 minut 10 ur 18 dni 

7-mestno 4 ure 23 dni 4 dni 

8-mestno 4 dni 3 leta 463 let 

9-mestno 4 meseci 178 let 44.530 let 

 
Vir: WordPress varnost (3. del) – Močna gesla, 2016. 

 

4.2.4.4 Večje posodobitve 
  

WordPress zaenkrat še nima večjih posodobitev. Do danes niso bili izvedeni tako zelo 
drastični prehodi iz ene verzije na drugo. Sicer pa je, ko gre za posodabljanje med 
različicami WordPress, za nadgradnjo običajno potreben le enostaven klik. Zato je 
WordPress tudi bolj priljubljen med uporabniki. Do večjega prehoda pogojno lahko pride 
le v primeru, če se sistem WordPress ne posodablja redno.  
 

4.3 Primerjava in ugotovitve 
 
V tem delu diplomskega dela sta medsebojno primerjana odprtokodna sistema Joomla! in 
WordPress. Izhajam z vidika našega družinskega mikro podjetja kot končnega uporabnika.   
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4.3.1 Primerjava dveh izbranih odprtokodnih sistemov z vidika uporabnika mikro 
družbe MAAT 1 
 
Pri sistemih Joomla! in WordPress poznamo različno razširitveno strukturo. WordPress 
razvršča vse razširitve pod širše ime vtičnikov, medtem ko sistem Joomla! razširitve uvršča 
v tri skupine po funkcijah, namenu in obsegu. Ne glede na različno razširitveno strukturo 
se sistem Joomla! In WordPress razlikujeta že po samem številu vtičnikov. Če ju 
primerjamo, ima uporabnik pri sistemu Joomla! mnogo manj možnosti za hitro rešitev 
manjkajoče funkcije, ki jo v danem trenutku potrebuje. WordPress pri tem prednjači (z več 
kot 27.000 vtičnikov), saj mu sistem Joomla! težko konkurira z »le« nekaj več kot 7.000 
razširitvami. 
  
Primerjalno gledano imata oba sistema za grafično podobo kar velik nabor tem. WordPress 
ima več kot 2.000 razpoložljivih tem, medtem ko jih ima sistem Joomla! nekaj več kot 900. 
Večkrat je opaziti opazke v smeri, da se teme pri sistemu WordPress bolj ponavljajo in so 
si podobne. Sistem Joomla! pa naj bi bil na tem področju manj ponavljajoč in bolj izviren. 
To pa še ne pomeni, da smo pri kreativnosti tem omejeni. Možnosti za nove kreativne teme 
so velike in praktično neomejene pri obeh sistemih. Na tej točki pa pride do izraza 
programiranje.    

 
Pri primerjavi varnosti obeh odprtokodnih sistemov se sistema razlikujeta v pristopu 
soočanja s tem problemom. Sistem Joomla! ima varnost vgrajeno v posodobitev jedra. 
WordPress pa ima varnost integrirano na »sekundarnem« nivoju z nekaterimi zelo 
močnimi in zelo dobrimi vtičniki (celo brezplačnimi), kot npr. WP Security. Varnost je kar 
obširna in pomembna tema, predstavlja pa problem na vseh nivojih kode CMS, kot npr. 
ranljivost serverja, teme, vtičnika, dovoljenj datotek, varnost specifičnih datotek, ranljivost 

baze, ranljivost hardvera itd. Oba sistema sta zelo dovzetna za napade z vseh strani. Lahko 
bi rekli, da sta v neprestani fazi »testiranja« – testiranje lukenj pri CMS. Zelo pomembno 
vlogo ima zato neprestano posodabljanje strani v novo različico ne samo jedra, temveč tudi 
vseh perifernih dodatkov (vtičniki, moduli, itd.). WordPress izda svoje posodobitve na 
približno 42,  Joomla! pa na 36 dni. 
 
Ko gre za posodabljanje med različicami sistema WordPress, je načeloma dovolj en sam 
klik. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je WordPress bolj priljubljen med uporabniki. 
Pri sistemu Joomla! je zgodba drugačna. Pri tem sistemu se za uspešno nadgradnjo kljub 
vloženemu trudu za enostavnejšo posodobitev zahteva večji obseg znanja. Možen je tudi 
prehod iz enega sistema CMS na drugega. Odstotek prehodov je trenutno v korist 

WordPress sistema. Znatno več je tistih uporabnikov, ki prestopijo s sistema Joomla! k 
sistemu WordPress, kot obratno. Med njimi je tudi naše družinsko mikro podjetje. Prehodi 
med različnimi CMS sistemi pa so lahko ročni oziroma s postopkom kopiraj/prilepi (angl. 
Copy/Paste), s pomočjo profesionalcev ali avtomatizirano (seveda samo do neke mere). 
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Zaradi prehajanja z enega na drug CMS sistem so se pojavila tudi orodja za relativno 
avtomatiziran prehod.  
 
Na tem mestu je smiselno omeniti še vodstveno ureditev, ki stoji za sistemoma WordPress 
in Joomla!. WordPress vodijo ustanovitelji, ki so dobra ekipa strokovnjakov. Pri sistemu 
Joomla! so vodje ekip prostovoljci in se relativno pogosto menjajo, zato je stabilnost 
vodenja manjša. To povzroča probleme z dogovori o licencah za programsko opremo in 
smer razvoja. Morda tudi to pripomore k bistveno večji razširjenosti sistema WordPress. 
 
V nadaljevanju še v obliki Tabele 4 podajam dodatno strnjeno primerjavo obeh 
odprtokodnih sistemov. Za oba sistema izpostavljam lastnosti, ki so še dodatna podlaga za 
odločanje o končnem izboru najbolj primernega sistema CMS za mikro družbo MAAT 1 
(Mening, 2015; Riga2015org, 2015).  

 

Tabela 4: Strnjena dodatna primerjava sistemov Joomla! in WordPress 

 
Lastnost Joomla! WordPress 

Namembnost Enostavna ali komplicirana 

spletna prodaja, družbeno 

omrežje 

Preprosta stran, bloganje 

Enostavnost uporabe Dokaj tehnična Enostavna 

Konfiguracija 

administracije 

Skrbnik Kdor koli 

Končni uporabnik Skrbnik Kdor koli 

Oblikovanost Fleksibilen, veliko možnosti 

razširitve 

Poenostavljen 

Razširitve Veliko Zadostno 

Funkcionalnosti Vgrajene S pomočjo vtičnikov 

Podpora Močna Močna 

SEO Zadovoljivo Močno 

Sklep Dober za svoj namen Dober za svoj namen 

 
Vir:  Riga2015org, 2015. 

 
4.3.2 Rezultati medsebojne primerjave 
 

V tem delu diplomskega dela predstavljam rezultate medsebojne primerjave, ki smo jih 
pridobili na podlagi le-te s pomočjo teoretičnega pregleda obeh CMS sistemov – Joomla! 
in WordPress, ter razpravo o rezultatih.  
 
Po opravljeni primerjavi menim, da je sistem WordPress najprimernejši sistem za manj 
izkušene uporabnike, čeprav se mu je sistem Joomla! z zadnjo različico 3.0 po enostavnosti 
administracije precej približal. WordPress je primeren za manj zahtevne oziroma 
neizkušene uporabnike in za manj zahtevne spletne strani. Po zahtevnosti in zmogljivosti 
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sta si sicer s sistemom Joomla! precej podobna, s to razliko, da nimata enake učne krivulje. 
Uporabnik se bistveno hitreje nauči uporabljati sistem WordPress. Pri sistemu Joomla! pa 
je ta proces daljši, saj zahteva nekaj programerskega predznanja.     
 
Za manj izkušenega uporabnika je torej najbolj primerna rešitev WordPress, saj je 
postavljanje enostavne spletne strani enostavno. Uporaba tega sistema je razumljiva 
slehernemu uporabniku. Tako sistem WordPress kot Joomla! pa omogočata uporabniku 
postavitev spletne strani na podlagi zahtevnejših programskih rešitev.   
 
Glede na spletno stran Google Trends sta bila tako sistem Joomla! kot WordPress dolgo 
časa v povprečju enaka. Od leta 2010 pa je iskanje sistema Joomla! upadlo. Upad se je 
zgodil takoj za tem, ko je prišla različica Joomla! 1.6. V tistem obdobju je veliko 
uporabnikov presedlalo na WordPress in je njegova priljubljenost in razširjenost prehitela 
sistem Joomla!. Problem sta predstavljala posodobitev oziroma prehod na novo verzijo 
sistema Joomla!. Za nekatere uporabnike je bila to preprosto pretežka naloga. Uporabnik 
odprtokodnega sistema, kjer ni neposredne tehnične podpore, mora prebrskati kupe blogov, 
objav in navodil, da najde pot za posodobitev oziroma odpravo vseh težav v zvezi s 
posodobitvijo (WordPress, Joomla, 2016). 
 
Nedvomno so posodobitve nujno potrebne. In tudi pri različici 1.6 sistema Joomla! so bile 
sčasoma odpravljene tudi omenjene pomanjkljivosti. Točno v tistem času je tudi naša stara 
spletna stran kolapsirala (bila je postavljena na različici 1.3 Joomla!) in to je tudi botrovalo 
odločitvi, da je napočil čas za celotno prenovo strani.   
  
Od leta 2010 je torej sistem WordPress pridobival na priljubljenosti in popularnosti in do 
danes postal prva izbira tudi med tržniki. Le-ti nimajo pretiranega programerskega znanja. 

Glede na to, da tudi sami tržimo veliko produktov, je bila to za nas pomembna referenca. 
Vodilni, ki stojijo za WordPress sistemom, so zelo dobro razumeli, da velika večina 
uporabnikov ni programerjev in potrebuje enostaven sistem za uporabo. Ta tržni segment 
so tudi izkoristili (Riga2015org, 2015). 
  
Sistem Joomla! ni za vsakega uporabnika, v osnovi je narejen za dinamične spletne strani, 
ki so vsebinsko gnane (angl. content driven), imajo veliko vsebine, bodisi enostavne ali 
kompleksne. Po drugi strani pa je sistem WordPress enostaven za uporabo in je uporabniku 
zelo prijazen. Ima sicer tudi določene omejitve prav zaradi svoje preprostosti. To se kaže 
npr. pri vtičnikih, kjer velja nenapisano pravilo, da več kot deset vtičnikov zahteva 
zmogljivejšo hardversko opremo.   

 
Sistem Joomla! je od leta 2010 našel svoje tržišče in se nekako stabiliziral. Temu je tako, 
ker ima tako močno skupnost.  
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Sistema Joomla! in WordPress sta si v veliki meri podobna, predvsem v smislu rešitve 
izgradnje spletnih strani. WordPress sicer na začetku ni bil mišljen kot CMS sistem, ampak 
kot orodje za objavo blogov. Po drugi strani pa sistem Joomla! ni bil narejena za pisanje 
blogov, ampak je vseeno lahko s pomočjo vtičnikov postal tudi to.  
 
Večina funkcionalnosti in fleksibilnosti sistema Joomla! izhaja iz samega jedra. Joomla! 
ima zelo dobre razširitve za družbena omrežja in spletne trgovine. Če torej uporabnik 
potrebuje blog, preprosto spletno stran ali preprosto spletno trgovino, ki je samo dodatek 
strani (in ne bistvo strani), lahko izbere WordPress. Ta sistem je primeren za mikro do 
srednja podjetja. Sistem Joomla! pa je bil v osnovi kreiran kot CMS, obnese se tako za 
preproste kot za kompleksne spletne strani in je primeren za vsa podjetja, od mikro pa do 
velikih. 
 

5 IZBOR NAJBOLJ PRIMERNEGA CMS SISTEMA ZA MIKRO 
DRUŽBO MAAT 1 
 

5.1 Razprava in ocenjevanje izbranih odprtokodnih sistemov za urejanje 
vsebine po kriterijih 
 
Ker smo mikro družinsko podjetje, si danes res težko predstavljamo komercialno spletno 
stran brez CMS sistema za urejanje. S pomočjo CMS urejevalnika lahko vsebino urejamo 
kar sami, kar pa je tudi prvotni namen CMS sistema.   
 
V nadaljevanju podajam povzetek oziroma rezultate primerjave dveh izbranih 
odprtokodnih sistemov še z vidika postavljenih kriterijev za ocenjevanje  mikro družbe 
MAAT 1. Rezultat podajam najprej v obliki Tabele 5, za hitrejši pregled, nato še v opisni 
obliki. 
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Tabela 5: Primerjava CMS sistemov po kriterijih ustreznosti za izbrano mikro družbo.  

 
Kriteriji  WordPress Joomla! 

Učna krivulja +++ + 

Podpora +++ ++ 

Popularnost +++ +++ 

Cena in oportunitetni stroški +++ +++ 

Hitrost delovanja ++ + 

Varnost ++ ++ 

Dizajn šablone +++ ++ 

Funkcionalnost +++ ++ 

Modularnost + +++ 

Skupna ocena +++ ++ 

 
Legenda: + = zadovoljivo, ++ = dobro, +++ = odlično. Skupna ocena je seštevek vseh ocen (plusov) deljen s 

številom kriterijev. Zaradi oblike ocenjevanja (plusi) je skupna ocena zaokrožena. 

 

5.1.1 Učna krivulja 
 
Učni krivulji obeh odprtokodnih sistemov CMS sta se z zadnjimi popravki različice 3.0 
sistema Joomla! zbližali. Izgleda administracij obeh sistemov sta si zelo podobna. Še 
vedno pa je z našega vidika enostavneje sestaviti novo spletno stran s sistemom 
WordPress. Kot uporabnik smo v preteklosti uporabljali tako sistem Joomla! kot sistem 
WordPress in iz izkušenj lahko trdimo, da je delo s sistemom WordPress relativno lažje in 
hitrejše.   
 
5.1.2 Podpora  
 
Podpora je pri obeh sistemih zadovoljiva. Pri sistemu WordPress je sicer težje najti 
strokovnjaka, ker je večina uporabnikov sistema WordPress tržnikov in ne programerjev. 
Ko gre nekaj hudo narobe, posledično potrebujemo strokovnjaka, ki se ukvarja s kodo in 

ne trženjem – teh je med uporabniki bistveno manj. Pri sistemu Joomla! pa se že v osnovi 
pričakuje, da za gladko delovanje spletne strani uporabnik potrebuje vsaj minimalno 
obvladanje programskega jezika. Navkljub povedanemu sta oba sistema zadovoljivo 
podprta z neskončnim številom forumov, blogov in objav, kar je za nas sprejemljivo.  
 

5.1.3 Popularnost 
 
Sistem WordPress je bolj popularen kot sistem Joomla!. Temu je tako, ker je namenjen 
širši množici in preprostejšemu sporočanju (bloganje), npr. spletni časopisi. Kakovosti, ki 
jih nudi sistema Joomla!, pa so bolj privlačne za izdelavo spletnih strani, ki uporabljajo 
spletno trgovino in obsežne podatkovne baze.  
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Potrebe našega podjetja so samo objave prodajnega programa in osveščanje ter obveščanje 
svojih potencialnih kupcev o novostih v svetu wellnessa. Spletna prodaja ne pride do 
izraza, ker se večina artiklov, ki jih prodajamo, preko spleta zelo težko proda.   

 
5.1.4 Cena in oportunitetni stroški 
 
Oba obravnavana CMS sistema v tem diplomskem delu sta odprtokodna, torej brezplačna. 
To pomeni, da ni potrebno plačati licence za uporabo CMS sistema. Iz uradne spletne 
strani sistemov Joomla! in WordPress lahko prenesemo brezplačno licenco za uporabo teh 
dveh sistemov. Cena torej do neke mere ne igra vloge, ker sta sistema dejansko brezplačna. 
Ko pa uporabnik želi uporabljati te sisteme preko okvirjev brezplačnosti, le-ti dobijo ceno. 
Zato je z našega stališča ne glede na izbiro CMS sistema začetna investicija nična, 
investirati pa je treba v sinergijo orodja z vsebino, kar je lahko plačljivo pri obeh 
obravnavanih sistemih.   
 
Glede stroškov pa je potrebno izpostaviti naslednjo situacijo. Ker smo imeli v preteklosti 
slabe izkušnje z ažurnostjo, vdori ter namestitvami, smo iskali orodje, ki bo najlažje 
obvladljivo v primeru, da sami ne bi imeli časa za izdelavo spletne strani, pa bi vsaj 
relativno hitro našli nekoga, ki tako platformo uporablja. Mnenja smo, da bistveno več 
ljudi obvlada CMS sistem kot pa programski jezik, zato je bistveno lažje najti osebo, ki 
obvlada CMS sistem. Po drugi strani pa lahko do določene meje stran urejamo sami, če že 
ne nadgrajujemo in posodabljamo. Spletna stran stane, ker se mora nekdo z njo ukvarjati – 
tako z inštalacijo kot tudi z vnašanjem podatkov in vsebine, zato je oportunitetni strošek 
dela, če delaš sam ali pa če plačaš nekomu, da to počne, vedno stroškovna postavka. 
 

5.1.5 Hitrost delovanja 
 
WordPress vsebuje v osnovni inštalaciji veliko generične kode, ki pa je ne potrebuje 
vsakdo. To povzroči daljše nalaganje spletne strani in s tem počasnejšo spletno stran. 
Hitrost nalaganja strani pa je ključna tako za dobro uporabniško izkušnjo kot tudi za 
prijaznost do iskalnikov (Pros and Cons of Wordpress, 2015).  
 
V osnovi ima sistem Joomla! daljši čas nalaganja kot WordPress (Markovič, 2015), to pa 
se še poslabša s slabšo strojno opremo in z obremenitvijo te opreme. WordPress tudi ne 
sodi v sam vrh hitrih sistemov. Z našega vidika je hitrost pri obeh zadovoljiva, ker 

gostujemo na strežnikih z dobro strojno opremo in se držimo nepisanega pravila »do 10 
vtičnikov«. 
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5.1.6 Varnost 
 
V osnovi imata oba sistema zagotovljeno minimalno varnost, čeprav je ta relativna, ker 
govorimo o odprtokodnem sistemu. Zato je obnašanje vsakega posameznega uporabnika 
pri sami varnosti bistveno. Z našega vidika je pri obeh sistemih potrebno biti sila pozoren 
in dosleden pri kreiranju dovolj dolgih gesel, z dovolj razširjenim naborom znakov (pa še 
pozorni pri kreiranju večnivojskih gesel za vstop v CMS, hranjenju gesel, doslednem 
spreminjanju gesel, posodabljanju vsega softvera, in to konstantno, pravilnih nastavitvah,  
dodeljevanju pravic itd.). Sistem Joomla! je v osnovi varnejši kot WordPress, toda 
WordPress to nadoknadi z zelo dobrimi vtičniki. Na koncu je varnost odvisna od obnašanja 
uporabnikov sistema. Tega se v naši mikro družbi močno zavedamo in temu namenjamo 
veliko pozornosti.  
 
To, da posodobitve potekajo enostavno s pritiskom na gumb, je bolj teorija kot praksa. Ker 
so teme optimizirane in narejene v določeni verziji, je prehod na nove verzije lahko 
enostaven ali pa tudi zelo zamuden in zapleten, odvisno od zahtevnosti prehoda, odvisno 
od nove šablone. Poleg tega je tu še periferija – vtičniki. Pri posodabljanju same nove 
verzije ni nujno, da se s to nadgradnjo nadgradijo vse komponente starega sistema in strani. 
Tudi vtičniki so lahko zastareli oziroma nimajo prilagojene posodobitve. Če zaradi tega 
pride do mrka strani in če Googlovi pajki to zaznajo, pademo po lestvici organskih 
zadetkov. Zato so pri nadgradnjah strani pomembne tudi varnostne kopije in zmožnost 
hitre ponovne vzpostavitve. Takoj, ko se torej nekaj zaplete pri spletni strani, potrebujemo 
strokovnjaka, če sami to nismo.  
 
Ob vdoru je podjetje v hudih težavah, saj lahko hitro pride do poslovne škode. Zato 
moramo biti ob takem dogodku pripravljeni za hitro ukrepanje, ki pa običajno ni 

brezplačno, ob predpostavki, da nimamo znanca, ki se ukvarja s tem. Zato smo prišli do 
zaključka, da posodabljanje v celoti prepustimo izkušeni ekipi (zunanjem izvajalcem) za 
mesečni pavšal. Nujno potrebno je vedno imeti nekoga na razpolago. Druga rešitev bi bila 
zaposlitev osebe z ustreznim znanjem, za kar pa nimamo zagotovljenih zadostnih sredstev.    

    
5.1.7 Dizajn šablone 
 

WordPress in Joomla! imata tako rekoč neskončno možnosti za izdelavo unikatnih     
šablon – te so seveda plačljive. Če pa primerjamo brezplačen nabor, potem je nedvomno 
zmagovalec sistem WordPress, ker jih ima veliko več kot Joomla!. Ko je govora o 
implementaciji kupljene šablone, ki 100 % ustreza našim potrebam z vidika profila 

uporabnika, je vse preprosto: kupiš, naložiš, vneseš podatke in stvar deluje. Ko pa temu ni 
tako, ko je kupljeno šablono potrebno prilagajati, je z našega vidika popolnoma vseeno, ali 
izberemo en ali drug sistem, saj v obeh primerih potrebujemo zunanjo strokovno pomoč. 
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5.1.8 Funkcionalnost 
 
Upoštevajoč ta kriterij je moč zaslediti, da je sistem Joomla! fleksibilnejši od sistema 
WordPress, ker sta predstavi podatkov in poslovne logike strogo ločeni. Administracija 
sistema WordPress je relativno fiksna in se jo zelo težko spreminja. Po našem mnenju smo, 
če pride do vprašanja oziroma če se v sistemu WordPress izkaže potreba po prilagajanju 
administracije, prerasli okvire tega sistema. Z našega zornega kota funkcionalnost sistema 
WordPress več kot zadovoljivo ustreza našim poslovnim potrebam.   

 
5.1.9 Modularnost 
 
Modularnost je v sistemu WordPress do neke mere smiselna. Ko pa preseže kritično 
velikost, se sistem upočasni in zgubi na zmogljivosti. Sistem Joomla! ima v tem pogledu 
večjo prednost pred sistemom WordPress, saj je v samem začetku narejen za večje pretoke, 
torej za obširnejšo bazo podatkov na strežniku. Tako je s tega stališča WordPress primeren 
za spletne strani z manjšo obiskanostjo – manjšim pretokom (Features, 2015). Za naše 
potrebe in tržišče, za katerega je naša stran namenjena, WordPress zadostuje. 

 

5.2. Končni izbor in implementacija 
 
Najbolj prijazen urejevalec spletnih vsebin za uporabnika mikro družbe MAAT 1 je 
WordPress, in sicer (če strnem) ker:  
 
- je brezplačen, 
- zahteva najmanj programerskega znanja, 
- je po našem dojemanju najbolj razširjen,  
- uživa veliko podporo blogov (skupnosti),   
- je enostaven,  
- nudi veliko izbiro tem (edinstvenost in izbira plačljive teme),  
- je prijazen iskalnikom (angl. SEO frinedly),  
- je dober za optimizacije (angl. on-site/on-page),  
- ima avtomatizirano posodabljanje, 
- je relativno hiter, 

- ima veliko orodij za kasnejše nadgradnje, 
- je relativno varen in 
- je vsesplošno funkcionalen. 
 
Našemu družinskem mikro podjetju ustreza, da se lahko vsebine enostavno dodajajo in se 
jih tudi enostavno spreminja, brez da bi morali veliko vedeti o HTML ali PHP. Zaradi 
svoje enostavnosti je sistem WordPress primerno orodje za neizkušene uporabnike, torej 
tudi za MAAT 1.    
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Glavni razlog za izbiro sistema WordPress je, da je v veliki meri ustrezal vsem 
postavljenim kriterijem za ocenjevanje posameznega CMS sistema. 
 
Kriteriji so bili zastavljeni z vidika poslovnih potreb in profila mikro družbe MAAT 1 in 
WordPress v veliki večini ustreza vsem podanim kriterijem.    
 
Glede implementacije pa so koraki od idejne zasnove do realiziranih spletnih strani 
potekali v več fazah. Sprva smo se znotraj našega družinskega mikro podjetja pogovorili o 
ciljih in željah, ki so bili precej jasni: izboljšanje vseh spletnih strani v smislu kakovostne 
predstavitve, boljša vizualizacija, posodobljen prodajni program in pa odzivnejše strani, 
prilagojene tudi za naraščajoče potrebe tabličnih računalnikov in vseh pametnih telefonov. 
Vsled navedenega smo pripravili: 
 
- spletne strukture za posamezne strani – se pravi grob okvir,  
- menujsko strukturo za posamezne strani,  
- posodobitev celotnega gradiva – menjava zastarelih in dodatek novih vsebin, 
- pregled vsebine in izboljšavo le-te glede na zadnje Googlove parametre.  
 
Za grafično podobo smo se odločili pregledati splet in našli ustrezno temo, ki sloni na 
šabloni za WordPress v smislu prvotne (angl. parent) arhitekture šablone. 
 

Slika 11:  Prvotna arhitektura šablone za spletno stran savn Klafs 

 

 
 

Vir: Car repair, 2016.  
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Ker pa ta šablona ni v celoti ustrezala naši dejavnosti, smo morali določene stvari 
spremeniti, se pravi v smislu snovanja prilagojene arhitekture šablone. V ta namen smo 
prilagajanje oziroma predelavo izbrane šablone prepustili zunanjim izvajalcem, izkušenim 
programerjem. Za tem smo sami v prilagojeno šablono vnesli podatke za vse internetne 
strani, in sicer: 
 
- ves tekst oblikovan za SEO optimizacijo,  
- slike označene za SEO optimizacijo, pri čemer smo velikost slik optimizirali s pomočjo 

orodij za obdelavo slik in 
- video vsebine. 
 
Pri izdelavi spletnih strani smo pri optimizaciji in implementaciji grafične podobe z 
vsebino spletnih strani (kodiranje), imeli delno pomoč tretjih (zunanjih izvajalcev), ki so 
bili v tesnem sodelovanju z zaposlenimi iz naše družbe. Tako so nastale nove spletne 
strani, po hitrem oziroma kratkem testiranju smo vnesli vse gradivo in še enkrat stvar 
temeljito testirali – testiranje je potekalo približno en teden.  
 
Ker nastopamo večinoma samo na slovenskem tržišču, smo za gostovanje izbrali lokalnega 
ponudnika, pri katerem imamo tudi registrirane vse domene. S tem so naše spletne strani 
zaživele.   
 
Domene smo vpisali v vse večje domače in tuje iskalnike ter imenike. Začelo se je 
spremljanje prometa spletnih strani z analitičnim orodjem Google, ki nam je seveda v 
veliko pomoč pri ugotavljanju uporabnosti vsebine.  

 

SKLEP 
 
Primeren izbor oziroma najboljši izbor orodja za izdelavo spletne strani za določenega 
uporabnika ni lahka naloga, temveč gre za kompleksen in večplasten podvig. Toliko bolj, 
če končni uporabnik ni programer in se mora primerjalne analize lotiti sam. Informacije 
glede CMS, ki preplavljajo svetovni splet, so lahko včasih tudi zavajajoče, nepreverjene in 
nestrokovne. Natančnega odgovora o tem, kateri CMS sistem je absolutno najboljši, ni 
možno podati. Menim, da je toliko različnih CMS sistemov, da lahko vsakdo najde sebi 
najbolj primernega.  
 

Vsekakor pa sta po trenutno razpoložljivih podatkih na spletu prva najbolj uporabljena 
CMS sistema WordPress in Joomla! (Riga2015org, 2015). Ker smo tekom primerjanja (in 
testiranja) obeh sistemov velikokrat zaznali, da se ob tej temi med uporabniki in pripadniki 
enega CMS sistema in pripadniki in uporabniki drugega CMS sistema vnamejo različne 
diskusije, menim, da je na vse potrebno pogledati s prave perspektive. Se pa strinjam z 
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mnenjem, da sta obe izbiri, tako WordPress kot Joomla!, dobri – odvisno od cilja, ki ga kot 
uporabniki zasledujemo. 
 
Cilj družinskega mikro podjetja MAAT 1 je bil vseskozi izbrati pravilno, tj. izbrati najbolj 
primeren CMS, ki ustreza profilu in poslovanju omenjene mikro družbe. Za tak izbor je 
bilo potrebno postaviti lastne kriterije za ocenjevanje glede na potrebe družbe kot 
končnega uporabnika in si s tem olajšati pot do končne odločitve.   
 
Najbolj primeren CMS za našo mikro družbo je brez dvoma odprtokodni sistem 
WordPress. Izbor WordPress sistema je bil nekako pričakovan prav zaradi specifike našega 
poslovanja in dejstva, da smo se sami že od začetka postavili v vlogo razvijalca, skrbnika 
spletnih strani in sistemskega administratorja. 
 
Ključna stvar pri izbiri so bile lastnosti posameznega sistema v primerjavi s kriteriji, ki so 
bili postavljeni na podlagi potreb naše družbe. Na ta način sem uspel izdelati precej realno 
primerjavo, kateri sistem najbolj ustreza našemu družinskemu mikro podjetju, torej 
WodPress. Taka izbira je tudi smiselna iz cenovnega oziroma stroškovnega vidika, saj je 
WordPress odprtokodni sistem in predvidevam, da nam vpeljava njegove uporabe ne bo 
bistveno povečala obstoječih fiksnih stroškov (to je osebni vidik), kar bo pokazal samo čas.  
 
Nadalje je WordPress zelo popularen sistem in posledično na spletu obstaja velika baza 
podatkov za podporo uporabnikom. K taki odločitvi so še pripomogli hitro učenje in 
osvojitev programskega orodja, varnost sistema, ki je sekundarna (sloni na vtičnikih), 
neskončna izbira tem, vsesplošna funkcionalnost in serijska modularnost. Če povzamem, je 
to najbolj funkcionalen sistem za naše družinsko mikro podjetje. 
 

Na zgoraj opisani način sem uspel izvesti primerjavo med dvema odprtokodnima 
sistemoma, Joomla! in Wordpress, ter utemeljiti način izbire CMS sistema, ki je bil izbran 
za potrebe in profil mikro družbe MAAT 1. Na podlagi kriterijev, ki sem jih postavil sam, 
sem ugotovil, da imata oba CMS sistema tako pozitivne kot negativne plati, konkretno za 
naš primer pa ima več prednosti WordPress.   
 
Najverjetneje nobeden od dostopnih sistemov CMS ni popoln. Dejstvo je, da bo vsaka 

situacija zahtevala drugačen pristop in drug CMS. Kateri CMS sistem je najbolj primeren 
za določenega uporabnika, seveda ni lahka odločitev. Če pa se za to nameni dovolj časa, če 
se prepoznajo potrebe glede na poslovni proces in če se uporabnik zaveda svojih tehničnih 
sposobnosti in omejitev, potem skoraj zagotovo pride do pravilne in najboljše izbire CMS 

sistema. Uporabno pravilo in vodilo, ki pa se ga je po mojem mnenju vedno dobro 
posluževati, je, da je eden vedno boljši od drugega, ko imamo sami specifičen namen in 
cilj. 
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Priloga 1: Seznam kratic 
 
CMS (angl. Content Management System) – Sistem za upravljanje z vsebinami 
CSS (angl. Cascading Style Sheets) – Seznam slogov 
HTML (angl. HyperText Mark-up Language) – Hipertekstni označevalni jezik 
MB (angl. Megabytes) - Megabajti 
MVC (angl. Moving View Controller) – Arhitektura model-pogled-krmilnik 
PHP (angl. PHP Hypertext Preprocessor) – Predprocesor hiperbesedila PHP 
SEO (angl. Search Engine Optimisation) – Optimizacija spletne strani za iskalnike 
ZGD-1 – Zakon o gospodarskih družbah 
 

 


