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Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Mariboru

FDV FHŠ FERI

Št. Priimek Ime Št. Priimek Ime Št. Priimek Ime

1 Ambrožič Tamara 1 Apat Anastasija  1 Bogovič Katja

2 Bečela Mateja 2 Bartolič Karin  2 Crkvenčić Ines

3 Bevc Katja 3 Baša Monika   3 Cvilak Špela

4 Cestnik Monika 4 Beltram   Klara  4 Čeh Ambruš Martina

5 Dolgan Martina 5 Blažič Blaž  5 Gošnak Viktorija

6 Fugger Karmen 6 Clarici Mateja 6 Horvat Manuela

7 Gabrič Jasna 7 Filipič  Nika 7 Horvat Monika

8 Gajić Jadranka 8 Gantar Tita  8 Horvat Simon

9 Jakhel Nina 9 Grižon Sabrina 9 Jankovič Ines

10 Juvan Jana 10 Japelj Petra 10 Junež Nataša

11 Kocjan Polona 11 Jelačin Dean 11 Jurgec Miha

12 Kodermac Manca 12 Kadić Mojca 12 Kalamar Denis

13 Korošec Matic 13 Kapitanović Pija  13 Kamenšek Tadej

14 Kozoglav Jana 14 Kavaš  Maja  14 Kopitar Tatjana

15 Kranjec Mankica 15 Kemperle Lea     15 Kos Špela

16 Krivec Anja 16 Kralj Maja     16 Krajnc Mateja

17 Lampret Maja 17 Matkovič Katarina 17 Kuronja Katja

18 Nahtigal Katarina 18 Mlinar Klavdija 18 Lukić Tanja

19 Nemec Neža 19 Pines Jana  19 Lukman Klemen

20 Njegovan Sandra 20 Podgornik Nina 20 Muršec Nejc

21 Paškvan Mateja 21 Prohart Beja 21 Pal Jasmina

22 Podlogar Barbara 22 Rodela Matej   22 Periz Anja

23 Potočnik Mateja 23 Rozman  Timo 23 Plesec Mateja

24 Pulko Tina 24 Rupnik Natalie  24 Pokeržnik Sara

25 Snoj Janez 25 Srdič Maja   25 Praper Jože

26 Stanič Silvija 26 Stare   Nastja 26 Pucer Matevž

27 Stankovič Jelka 27 Toškan Sara 27 Rola Aleš



28 Šašek Patricija 28 Umek Valentina 28 Senčar Monika

29 Zajc Špela 29 Višković Ana 29 Strmčnik Tina

30 Zorn Karin 30 Zadnik Alja  30 Šlaus Ivana

31 Zupanc Špela 31 Zupančič Deja  31 Štruc Ana

32 Žižmond Vanja 32 Zupančič Maša  32 Valenko Maša

33 Baštinac Nataša 33 Žagar Živa  33 Valentinuzzi Patricija

34 Belle Simona 34 Košir Til 34 Železnik Robert

35 Bratož Ivana 35 Rodela Matej 35 Žilič Melisa

36 Erbežnik Polonca 36 Žižek Lucija

37 Garbajs Anja 

38 Herakovič Kristina 

39 Hlevnjak Monika 

40 Kovič Hana 

41 Kralj Sašo 

42 Kuljaj Jasna 

43 Novljan Andrej 

44 Ogrinc Urška 

45 Prusnik Jure 

46 Prusnik Špela 

47 Ribič Andreja 

48 Sadetska Tetiana 

49 Telič Miler Urša 

50 Vrdelja Mitja 

51 Sedej Špela 
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IZJAVA O AVTORSTVU izpitne seminarske naloge

Spodaj podpisana, Kristina Herakovič, z vpisno številko 21091031 sem avtorica izpitne 

seminarske naloge z naslovom: Svetovni splet v kontekstu e-demokracije in aktivnega 

državljanstva na primeru spletnega mesta Državnega zbora Republike Slovenije.

S svojim podpisom zagotavljam, da:

• je predložena naloga izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;

• sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s fakultetnimi 

navodili;

• sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu;

• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 

obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 

oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in 

sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/59), prekršek pa podleže tudi ukrepov Fakultete 

za družbene vede v skladu z njenimi pravili;

• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo 

in za moj status na Fakulteti za družbene vede;

• je elektronska oblika identična s tiskano obliko naloge ter soglašam z objavo naloge v 

zbirki »Dela FDV«;

• je naloga lektorirana in urejena skladno s fakultetnim Pravilnikom o diplomskem redu.

V Ljubljani, dne: 30. 12. 2009 Podpis avtorice: Kristina Herakovič, l. r.
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1. UVOD

Naloga Svetovni splet v kontekstu e-demokracije in aktivnega državljanstva na primeru 

Državnega zbora Republike Slovenije se osredotoča na omenjeno problematiko predvsem z 

vidika učitelja, v glavnem osnovnošolskega. Pri pregledu spletnega mesta Državnega zbora 

primerjalno z nekaterimi drugimi spletnimi mesti državnih zborov smo namreč ugotovili, da 

spletno mesto slovenskega parlamenta v nobenem od svojih delov ne vsebuje vsebin, ki bi 

bile namenjene učiteljem kot pomoč pri izobraževanju mladine o tovrstni problematiki.

Za aktivno državljanstvo1 je potrebno državljane najprej izobraziti ter jim to pravico (in 

dolžnost?) že v mladosti privzgojiti kot eno najbolj običajnih dejavnosti za bivanje v sodobni 

demokratični družbi. V skladu z možnostmi e-demokracije2 je danes na voljo veliko načinov 

in orodij, kako doseči večjo stopnjo aktivnega državljanstva. V splošnem izobraževanju 

imamo predpisano tudi t. i. državljansko vzgojo, ki jo danes v osnovni šoli najdemo pod 

imenom državljanska in domovinska vzgoja ter etika, zanjo pa je bil leta 2009 sprejet 

posodobljeni učni načrt. V njem je med drugim opredeljeno, da naj bi učenci pri tem 

predmetu pridobili temeljno znanje o »politični ureditvi, družbenih načelih in pravilih 

javnega in političnega vedenja v demokratični, pravni in socialni državi Sloveniji in Evropski 

uniji, o nacionalnovarnostnem sistemu v Sloveniji, zvezi Nato in v OZN, o politični, 

domovinski in državljanski kulturi in etiki ter o kulturni vzgoji v širšem pomenu.« (Učni 

načrt državljanska in domovinska vzgoja ter etika. 2009, str. 4)

Glede na rezultate številnih raziskav (RIS, SURS, Valicon) o uporabi spleta v Sloveniji je 

največji in najpogostejši delež uporabnikov ravno med mladimi (predvsem v starosti 10–29 

let).

  
1 Aktivno državljanstvo lahko opredelimo kot aktivnost posameznika (državljana) v odnosu do oblasti na vseh 
njenih členitvah in ravneh (Inštitut za civilizacijo in kulturo 2006).
2 Elektronska demokracija je eden od modelov demokracije, ki državljanom s pomočjo elektronskih medijev 
omogoča pridobiti informacije o dogajanju v državnih institucijah, te informacije analizirati ter lastne predloge prek 
elektronskih medijev posredovati pristojnim državnim organom (Grilj 2004).



Vse to so zgovorni podatki in odlično izhodišče za vzpostavitev primernih vsebin o 

delovanju Državnega zbora RS in različnih možnostih spoznavanja ter sodelovanja prek šole 

in mladih ter s tem priprave te populacije na zares aktivno državljanstvo, ko bo dobila tudi 

formalno možnost odločanja.

V problemski opredelitvi izhajamo iz dejstva, da trenutno spletno mesto Državnega zbora RS 

ni posebej oblikovano in predvideno za uporabo kot učno sredstvo v pomoč učiteljem pri 

izobraževalnem procesu ali vir informacij (tudi za šolske potrebe), primernih za 

osnovnošolce oziroma mlade. Kot osnovno raziskovalno vprašanje smo si zastavili, kako 

spletno mesto Državnega zbora oblikovati tako, da bo primerno tudi za šolsko uporabo in bo 

vzpodbujalo aktivno državljanstvo pri mladih.

2. METODOLOGIJA

V nalogi smo uporabili t. i. namizno raziskovalno metodo, in sicer analizo virov. Pregledali 

smo osnovno gradivo, posredovano prek spletne učilnice (učno okolje Moodle, Projekt 

DZ09/10), nekatere spletne strani, ki se navezujejo na problematiko aktivnega državljanstva, 

e-demokracije ter povezanost omenjene problematike s šolstvom pri nas (učni načrt). 

Osnovno gradivo pri analizi pa so bile spletne strani Državnega zbora RS, britanskega in 

avstralskega parlamenta. 

3. ANALIZA S PRIMERI DOBRE PRAKSE

Spletno mesto Državnega zbora RS nima strani ali vsebin, ki bi bile posebej namenjene 

učiteljem kot pomoč ali učno sredstvo pri izobraževanju učencev in mladim kot vir 

informacij. Številne tako evropske kot neevropske države imajo bodisi podstrani bodisi 



povsem druga spletna mesta s prilagojeno vsebino za otroke oz. mlade (npr. Bolgarija, 

Francija, Danska, Portugalska, Velika Britanija, Brazilija, Nova Zelandija, Avstralija) 

(Novak 2006). Manj pa je tistih držav, ki imajo poleg prilagojenih parlamentarnih 

izobraževalnih vsebin tudi vsebine, namenjene učiteljem. Med njimi smo izbrali dve, ki 

vsaka na svoj način komunicirata z omenjenimi javnostmi – Veliko Britanijo in Avstralijo.

3.1 BRITANSKA STRAN, NAMENJENA UČITELJEM

Na stani britanskega parlamenta, ki je izdelana uporabniku – državljanu – zelo prijazno in je 

naravnana izredno aktivno, med drugim najdemo tudi posebno podstran imenovano 

izobraževalna služba (Educational Service). Je didaktično zelo dobro oblikovano spletno mesto, 

ki je uporabno tako za delavce v vzgojno-izobraževalnem procesu kot tudi širše. Stran lahko v 

grobem delimo na dva dela:

- informacije, gradiva in aktivnosti za učitelje, starše (in deloma tudi otroke in mlade) ter

- informacije, gradiva in aktivnosti za otroke in mlade.

V prvem delu najdemo veliko večino informacij, namenjenih predvsem vzgojno-izobraževalnim 

delavcem – učiteljem. Informacije in gradivo, ki je namenjeno učiteljem je:

- v naprej pripravljene animacijske sheme oz. interaktivne predloge, namenjene uporabi pri 

pouku (zgradba, delovanje, zgodovina parlamenta),

- učne priprave za konkretni pouk, ki so usklajene z nacionalnim učnim načrtom,

- razne publikacije, že pripravljene za tisk,

- ponudba brezplačnih tečajev, seminarjev in raznovrstnih delavnic s predstavitvijo 

dejavnosti za izobraževanje učiteljev o tem, kako poučevati parlamentarne vsebine,

- izmenjava izkušenj učiteljev bodisi z izobraževanj bodisi z razreda, fotogalerije ipd.

Poleg tega je za učitelje uporabno tudi ostalo animacijsko, slikovno in video gradivo, ki na 

preprost, zabaven in starosti primeren način (različno gradivo za različne starosti) predstavlja in 



motivira učence za spoznavanje parlamenta in morebitne lastne vključenosti v to področje. Na 

voljo so tudi informacije, kako si s skupino ogledati parlament, o otroškem parlamentu ipd. Ker 

je podstran del osnovne parlamentarne strani, so v orodni vrstici na vrhu strani dostopne vse 

osnovne rubrike domače strani, med drugim tudi slovarček z razlago pojmov, vezanimi na 

parlament v najširšem pomenu besede, čeprav razlaga pojmov ni posebej prilagojena populaciji 

otrok in mladine.

3.2 AVSTRALSKA STRAN, NAMENJENA UČITELJEM

Spletno mesto avstralskega parlamenta po našem mnenju po svoji izvirnosti in privlačnosti prav 

nič ne izstopa, ima pa dobro zastavljeno in inovativno komunikacijo s populacijo šolajoče se 

mladine in njihovimi učitelji.

Vsebine, namenjene omenjeni ciljni skupini najdemo na posebni spletni strani, imenovani 

Parlamentarna izobraževalna pisarna (Parliament Educational Office – PEO), katere podnaslov 

je »izobraževanje šol, učiteljev in učencev o parlamentu«. Spletna stran je razdeljena na štiri 

osnovne rubrike:

- programi,

- učenci,

- učitelji,

- multimedija,

- pogosto zastavljena vprašanja (FAQ).

Vsebine, ki so najbolj neposredno namenjene učiteljem, najdemo v razdelku učitelji. Tam so 

zbrane in predlagane nekatere konkretne aktivnosti, kako vključiti parlament v šolsko obravnavo. 

Podani so konkretni predlogi za izvedbo ur, npr. prek igre vlog (npr. kako spremeniti razred v 

parlamentarno zasedanje) s podrobno razdelanim potekom obravnave, predstavitvenim 

gradivom, miselnimi vzorci, didaktičnimi pojasnili, ilustrativnimi resničnimi obrazci npr. za 



izdajo lastnega računa, predlaganimi dodatnimi aktivnostmi za učence ipd. V tem razdelku so 

ponujeni tudi razpoložljivi viri z najrazličnejšim predstavitvenim in didaktičnim gradivom – prek 

spleta dosegljive publikacije, mogoče je brezplačno naročiti plošček z animirano predstavitvijo 

parlamenta za otroke, poster s slikovno predstavitvijo senata ter tudi posebno revijo, narejeno 

posebej za učitelje kot didaktični pripomoček pri igri vlog in ostalih izobraževalnih dejavnostih o 

parlamentu za otroke. Kot novost je na voljo tudi poseben program, imenovan Parlament 

čarovnikov (Parliament of Wizards). Gre za inovativen didaktični pripomoček za učitelje, ki ga 

je mogoče enostavno uporabiti v razredu – učenci ustvarijo namišljen parlament, kjer se srečajo s 

konkretnimi odločitvami in zanje prevzemajo tudi odgovornosti.  

Poleg vsega omenjenega so v razdelku učitelji ponujene tudi povezave do ostalih vsebin na tej 

strani, ki lahko učiteljem služijo kot pomoč pri poučevanju tako posredno kot neposredno. Te 

vsebine so oblikovane za različne starostne skupine, vključujejo pa številne risane animacije, 

fotografije, miselne vzorce, shematske prikaze, delovne liste, multimedijsko gradivo, zemljevide, 

igre, kvize in tudi oglede parlamenta z možnostjo sodelovanja pri t. i. otroškem parlamentu. 

Poseben razdelek je namenjen spoznavanju trenutno aktualnega parlamenta. Razdelek pomočnik 

pri nalogi (Assignment Assistant), kjer animirani liki predstavljajo različna področja delovanja 

parlamenta, je namenjen predvsem tistim učencem, ki izdelujejo različne naloge na temo 

parlamentarizma. 

Kot je razvidno iz analiz spletnih mest britanskega in avstralskega parlamenta, obe državi 

posvečata pomembno mesto komunikaciji z učitelji in šolajočo se mladino. Pri tem ne gre zgolj 

za enosmerno komunikacijo, saj je v obeh primerih predvidena tudi neposredna komunikacija z 

člani parlamenta ter konkretna udeležba v parlamentu v procesu sprejemanja in odločanja o 

različnih temah, čeprav na fiktivnem nivoju oz. na stopnji igre.



4. ZAKLJUČEK Z IZSLEDKI

Iz izbranih primerov dobre prakse je razvidno, da nekatere države posvečajo izredno veliko 

pozornosti komunikaciji z učitelji in mladimi tudi o tako resnih problematikah kot je vodenje 

države. Menimo, da je to izredno pomembno, saj je potrebno mlade pripraviti na poznejše 

državljanske pravice in odgovornosti, jih seznaniti z možnostmi sodelovanja in soodločanja ter 

jih čim bolj dejavno vključiti v te procese. Izbrana primera Velike Britanije in Avstralije še 

zdaleč nista edina primera dobre prakse na tem področju, zato menimo, da je skrajni čas, da tudi 

Slovenija naredi premik v tej smeri – da končno vzpostavi primerna spletna komunikacijska 

orodja za uporabo v šolske in didaktične namene, začenši s tovrstnimi prilagoditvami pri najvišji 

predstavniški in zakonodajni instituciji, tj. državnem zboru. 

Menimo, da je potrebno vsebine za učitelje pripraviti čim bolj na stopnji takojšnje uporabe, brez 

dolgotrajnih predpriprav, jim ponuditi čim več kakovostnega raznovrstnega in didaktično 

primernega gradiva za poučevanje. Izhajamo namreč iz predpostavke, da bodo gradivo 

pripravljali posebej za to usposobljeni strokovnjaki in ga bodo učitelji le posredovali ciljni 

javnosti.

Predlagamo sledečo zasnovo strani (s poudarkom na uporabnosti z vidika učitelja):

- spletna stran naj bo podstran osnovne strani Državnega zbora, na kateri bo jasno razvidno 

del katere strani je prilagojena podstran (npr. zgornja orodna vrstica naj ohrani iste 

razdelke kot domača stran);

- naj bo skupna stran s prilagojenimi vsebinami tako za otroke in mlade kot tudi za učitelje 

(saj gre pri tem za močno povezanost in soodvisnost), pri čemer je potrebno vsaj nekatere 

vsebine jasno ločiti drugo od druge;

- poleg otrokom prilagojenih vsebin naj te v posebnem razdelku vsebujejo tudi didaktične 

napotke – kaj je cilj posamezne aktivnosti (npr. igre) ter kako ga najbolj učinkovito 

doseči;

- konkretne učne priprave za izvedbo v razredu, upoštevajoč učni načrt (npr. pri predmetu 

državljanska in domovinska vzgoja ter etika) in z vsem potrebnim dodatnim gradivom;



- poseben razdelek za učitelje, kjer bi bilo zbrano trenutno najbolj aktualno dogajanje v 

državnem zboru, v že primerni obliki za uporabo v učnem procesu;

- razdelek z možnimi in s predlaganimi aktivnostmi v razredu in navodila za njihovo 

izvedbo – učni listi, didaktične igre kot npr. igre vlog, diskusije, okrogle mize ipd.;

- možnost spletnih učilnic, kjer bi lahko tako učitelji kot učenci izmenjevali svoje izkušnje 

in mnenja, se povezovali pri kakih projektih iz tega področja, izmenjevali nastale izdelke 

ipd.;

- razdelek z zbranim gradivom za uporabo v šoli – od publikacij za otroke in mlade, shem, 

miselnih vzorcev, fotografij, plakatov, pripravljenih predstavitev na prosojnicah do avdio, 

video posnetkov, didaktičnih programov ipd.;

- razdelek, namenjen izključno komunikaciji med učitelji in Državnim zborom (pristojnimi 

službami) v primeru konkretnih vprašanj;

- slovarček pojmov, vezanih na parlamentarno ureditev s primerno razlago za otroke in 

mladino ter opremljen z ustreznimi didaktičnimi priporočili;

- pri avdio in video posnetkih tudi zvočni zapisi (kot didaktični pripomoček ter tudi kot 

prilagoditev za osebe z določenimi slušnimi omejitvami);

- razdelek s ponujenimi tematskimi vodenimi ogledi, možnostmi sodelovanja v simulacijah 

parlamentarnih razprav za otroke in mladino (koordinacija bi potekala prek šol in 

učiteljev mentorjev),

- spodbujanje aktivnosti učiteljev in učencev z motivacijskimi nagradnimi kvizi, ugankami, 

natečaji ipd. 

Sicer pa menimo tudi, da je za tovrstno podstran izredno pomembna zunanja oblikovanost, ki 

mora biti mladim privlačna, barvita, z veliko animacijami, prilagojenimi ikonami, veliko 

slikovnega in drugega ilustrativnega gradiva, jezikovno prilagojena (kratko, jedrnato in nazorno). 

Zelo dobrodošla bi bila tudi animirana maskota Državnega zbora (npr. Martin Krpan kot 

slovenski nacionalni junak ali kaj v povezavi s slovenskimi nacionalnimi simboli – Triglav ipd.), 

ki bi lahko pomenila most med mlajšo in starejšo generacijo ter bi se selektivno pojavljala tudi 

na domači strani. Predlagamo, da so vsebine tako za učitelje kot učence razdeljene glede na 

starostne skupine (osnovnošolsko mladino razdeliti vsaj na dve skupini) in da je to jasno 

razvidno tako pri enih kot pri drugih, komu je kaj namenjeno.



Izrednega pomena po tem, ko bo primerna stran enkrat vzpostavljena, pa je komunikacijski načrt 

– kako to predstaviti šolam in jih pritegniti k sodelovanju. Najprej je potrebno tako šole kot 

posamezne učitelje informirati, kaj jim je na voljo, jih o tem poučiti, jim pokazati uporabno in 

zanimivo plat ter jih usposobiti za uporabo ponujenih orodij in gradiv. V ta namen predlagamo 

začetne (in lahko tudi kasnejše) izobraževalne delavnice – kjer se učitelji postavijo v vlogo 

učečih se učencev, in enostavne priročnike za uporabo strani (posredovano vsem šolam oz. 

pristojnim učiteljem ter drugim vzgojno-izobraževalnim delavcem, dostopno tudi prek spleta v 

obliki za tiskanje).

Menimo, da je za aktivno državljanstvo nujno potrebno državljane na to vlogo pripraviti, jih 

poučiti o tem, kaj to pravzaprav pomeni in kakšne so njihove možnosti biti aktiven. Prav to pa je 

na najbolj nevsiljiv način mogoče doseči skozi dolgoročno obvezno (in neobvezno) 

izobraževanje. Zato tudi menimo, da mora država nameniti veliko več pozornosti pripravi gradiv, 

vsebin in aktivnosti za mlade in njihove učitelje. Tako bodo, ko bodo dobili formalno pravico 

odločanja, lahko tudi zares pripravljeni na aktivnost. 
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PRILOGA 2: Spletna stran avstralskega parlamenta, namenjena učiteljem in mladim 

(Parliamentary Educational Office – PEO).
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1  OPREDELITEV PROBLEMA 

Kot vse pomembnejše komunikacijsko orodje mora spletno mesto neke (vsake) organizacije 

slediti širokemu in dinamičnemu spektru potreb svojih ciljnih javnosti. V primeru spletnega 

mesta Državnega zbora Republike Slovenije se – upoštevajoč:

• njegovo vlogo predstavniškega in zakonodajnega telesa v demokratični državi RS in

• visoko razvito spletno tehnologijo, ki omogoča neomejene načine aktivnega 

(so)delovanja in (so)ustvarjanja spletne vsebine s strani uporabnikov interneta in tako 

potencialno vpliva tudi na oblikovanje javnega mnenja –

zdi, da sta aktivno državljanstvo in e-demokracija logični vodili pri oblikovanju oz. posodobitvi 

portala za politično komuniciranje med DZ in državljani.

Verčič in drugi (2009: 17) poročajo, da večina spletnih mest parlamentov v EU državljanom 

ponuja razlago procesa političnega delovanja in odločanja, administrativno proceduro, arhiv 

sprejete zakonodaje, arhiv sej, arhiv poslanskih vprašanj, dostop do poslancev, tekoče delo 

parlamenta in dostop do različnih projektov. Spletno mesto DZ ponuja večino informacij, ki jih 

ponujajo tudi ostali evropski parlamenti. Tisto, kar je potrebno dograditi, pa so možnosti 

državljanske participacije.

Možnosti državljanske participacije oz. interakcije med DZ in državljani: 

• po eni strani pomenijo boljši vpogled državnega telesa v mnenje in pričakovanja javnosti 

ter

• po drugi strani omogočajo, da slednja čuti, da ji je omogočena vključenost v politično 

dogajanje, in ji posledično dajejo občutek »demokratičnega duha« političnega prostora.

Tukaj omenimo še Dalgrenovo (1996: 64) definicijo interaktivnosti, ki pravi, da lahko 

spodbujanje družbene interakcije in integracije pomembno prestrukturira siceršnje odnose moči. 

Na področju komunikacije in dialoga z državljani predlaga Interparlamentarna unija (IPU) 

(Guidelines for Parliamentary Websites, 2009: 27) dve skupini spletnih orodij: 



1. splošni »feedback« (možnost, da uporabnik postavi vprašanje in pošlje komentar glede 

samega spletnega mesta, ter podatke o načinu kontaktiranja poslancev, delovnih teles in 

odborov ter drugih predstavnikov parlamenta preko elektronske pošte, telefona, osebno in 

preko spleta) in 

2. komunikacija med poslanci in državljani (možnost kontaktiranja preko nestrukturirane e-

pošte oz. obrazcev, interaktivna orodja, kot so blogi, spletni forumi in razprave, e-peticije 

..., sistem za spletno glasovanje ter preizkušanje in vpeljevanje novih tehnologij, 

učinkovitih za interakcijo med poslanci in državljani).

2. NAMEN

Ker je interakcija med Državnim zborom in državljani najšibkejša točka sedanjega spletnega 

mesta DZ, smo se odločili, da bomo v nalogi pozornost namenili prav temu segmentu in tako 

izpostavili tista spletna orodja oz. tehnologije, ki potencialno prispevajo k »spletni dostopnosti« 

DZ, njegovih organov in poslancev tako s strani državljanov kot tudi posameznih profesionalnih 

in interesnih skupin.

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

V kolikšnem obsegu in na kakšen način so v spletno mesto Državnega zbora integrirane možnosti 

(spletne tehnologije in orodja) za dvosmerno komunikacijo z državljani v primerjavi s spletnimi 
mesti parlamentov, ki predstavljajo primere dobrih praks?

4. METODOLOGIJA

Na raziskovalno vprašanje smo poskušali odgovoriti s pomočjo primerjalne analize spletnih mest 

parlamentov naslednjih držav oz. državnih zvez: Evropska unija, Hrvaška, Nemčija (BT), 

Slovenija, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo3. Pri tem smo opazovali interaktivno-

  
3 Spletna mesta parlamentov navedenih entitet smo – izhajajoč iz izsledkov raziskave Maturity of ECPRD 
Parliaments Websites: Analysis of the Questionnaire #1171 (Viegas Abreu, 2009) – določili kot nekatere
primere dobrih praks na področju uporabe tehnologij web 2.0 in spletnih vsebin, ki spodbujajo aktivno 
sodelovanje državljanov.



komunikacijsko razsežnost spletnih mest, izhajajoč iz 17 kriterijev, ki predstavljajo tehnološke 

možnosti za nadaljnjo interakcijo med DZ in državljani. Kriterije smo določili s pomočjo 

predhodno izvedenih študij političnih spletnih strani, kot so jih uporabili Gaziano in Liesen 

(2008, v Gaziano, 2009) ter Ternovšek (2005: 59). Obdelava podatkov temelji na deskriptivni 

raziskavi oz. na deskriptivni statistiki, s katero smo želeli razviti splošno sliko o možnostih 

interaktivnega političnega komuniciranja na preučevanih spletnih mestih.

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Preglednica 1: Pregled interaktivno-komunikacijskih orodij na spletnih mestih parlamentov
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Splošni kontakt • • • • • • 6/6

Kontakti delovnih teles, odborov • • • • • • 6/6

Postavite vprašanje, komentar • • 2/6

Prijava na e-novice • • 2/6

Prijava na RSS • • • • 4/6

Merjenje javnega mnenja (anketa) • • 2/6

Forum / možnost razprave / e-peticija • • 2/6

Blog / mikroblog • 1/6

Profil v spletnem socialnem omrežju • 1/6

Servis za izmenjavo video posnetkov / TV kanal • • • • • 5/6



Možnost komentiranja posameznih spletnih vsebin 0/6

Posredni dostop do poslancev (enotni obrazec) • • • 3/6

Neposredni kontakti poslancev (e-mail, tel. št.) • • • 3/6

Spletna mesta poslancev / političnih strank • • • • • 5/6

Profili poslancev v socialnih omrežjih 0/6

Posreduj spletno povezavo naprej • • • • 4/6

Naročilo / prenos / tiskanje vsebin • • • • • 5/6

S k u p a j 10/17 9/17 10/17 4/17 5/17 11/17

Podatke iz preglednice, ki prikazuje interaktivne potenciale spletnih mest parlamentov Evropske 

unije, Hrvaške, Nemčije, Slovenije, ZDA in Združenega kraljestva, lahko oblikujemo v naslednje 

ugotovitve:

Orodja, ki jih spletna mesta v okviru svoje interaktivno-komunikacijske funkcije izpolnjujejo v 

največji meri, so: splošni kontakt institucije, njenih delovnih teles in odborov ter kontakti 

posameznih poslancev (100 %); tem sledijo uporaba servisa za izmenjavo video vsebin oz. lastni 

TV kanal, dostop do spletnih mest političnih strank oz. poslancev, možnost tiskanja, prenašanja 

oz. naročanja spletnih vsebin (83,3 %) ter možnosti prijave na RSS in posredovanja spletne 

povezave drugim (66,6 %).  

V veliko manjši meri pa so na parlamentarnih spletnih mestih uporabljena naslednja interaktivna 

orodja: možnost oz. poziv k oddaji vprašanja, možnost prijave na elektronsko obveščanje, 

uporaba vprašalnika in možnost on-line razprave (33,3 %) ter dostop do mikrobloga in profila 

institucije v spletnem socialnem omrežju (16,6 %). Na nobenem od analiziranih spletnih mest 

nismo zasledili možnosti za komentiranje spletnih vsebin in dostopa do profilov poslancev v 

spletnih socialnih omrežjih. 



Kot primeri dobre prakse so se v naši primerjalni analizi (delno) potrdila spletna mesta 

britanskega (na spletnem mestu je uporabljanih 64, 7 % preučevanih orodij oz. tehnologij), 

evropskega in nemškega (58,8 %) ter hrvaškega parlamenta (52, 9 %). Na spletnem mestu 

ameriškega Senata najdemo približno 30 %4 komunikacijskih orodij, medtem ko je Državni zbor 

dosegel le 23, 5 % prisotnost le-teh. 

Omenimo, da ponujata možnost spletnega razpravljanja (peticije, forumi) le Bundestag in 

Parlament Združenega kraljestva, slednja institucija pa je tudi edina, ki je na svoje spletno mesto 

vključila storitve spletnega mreženja, kot so Twitter, Facebook, YouTube idr.

6. RAZPRAVA IN SKLEP

Izhajajoč iz zgoraj zapisanega, lahko oblikujemo naslednji odgovor na raziskovalno vprašanje: 

večina (66,6 %) primerjanih spletnih strani vključuje več kot 50 % preučevanih možnosti za 

vodenje dvosmerne komunikacije, pri v glavnem omogočajo kontaktiranje poslancev, delovnih 

teles oz. odborov in drugih predstavnikov parlamentov, s čimer se možnosti za »dostop« do 

političnega dogajanja in delovanja velikokrat tudi že končajo. Spletno mesto DZ se je na 

interaktivno-komunikacijskem področju izkazalo kot najšibkejše, saj vključuje le 23, 5 % 

preučevanih spletnih tehnologij oz. orodij – splošni kontakt DZ, kontakti delovnih teles in 

odborov, dostop do poslancev in možnost tiskanja spletnih vsebin.

Kljub pogostemu vključevanju nekaterih standardnih orodij, kot so možnost tiskanja, nalaganja 

in naročanja spletnih vsebin, posredovanja spletne strani naprej in RSS, lasten TV kanal oz. 

uporaba YouTube-a, e-mail in telefonska številka poslancev, dostop do spletnih mest poslancev 

oz. spletnih mest političnih strank, se bolj »neposredna« orodja, ki bi državljanom omogočala 

izražanje mnenja na spletu, in bolj neformalne oblike komunikacije s posameznimi predstavniki 

parlamentov (spletne družbene mreže) tudi med »primeri dobrih praks« pojavljajo redkeje. 

  
4 Skromni odstotek je bil sicer nepričakovan, vendar je z vidika narave ameriške politične ureditve in 
delovanja ameriškega Senata (in Kongresa nasploh) razumljiv: bolj kot na slednjega kot državno telo, se 
državljani obračajo na »svoje« senatorje, katerih spletna mesta so dostopna na spletnem mestu Senata 
in so s komunikacijskega (kot tudi informacijskega in mobilizacijsko-samopromocijskega) vidika izjemno 
dodelana.



Aktualno spletno mesto Državnega zbora pa ne vključuje niti večine omenjenih standardnih 

vsebin.

Kot svetlo izjemo in resnični primer dobre prakse z vidika izpolnjevanja interaktivno-

komunikacijske funkcije izpostavljamo Parlament Združenega kraljestva – le-ta vključuje 64, 7 

% preučevanih orodij oz. tehnologij – ki ne samo da sledi trendom spletnega nastopanja (npr. 

vključevanje spletnih družabnih mrež na spletno mesto), ampak hkrati tudi dejansko omogoča 

državljansko participacijo (npr. možnosti sodelovanja v razpravah).   

Menimo, da bi posodobitev spletnega mesta Državnega zbora morala temeljiti ne samo na 

smernicah Interparlamentarne unije, ampak predvsem na interesu parlamenta, da prenese svojo 

funkcijo, ki jo ima v demokratični državi, na splet ter tako omogoči (ciljnim) uporabnikom 

izvajanje e-demokracije, ki jo nekateri – četudi preveč idealistično – vidijo kot novo neposredno 

demokracijo v rokah t.i. net državljanov. Četudi je takšno videnje preveč optimistično, menimo, 

da sledenje in koriščenje interaktivnih tehnologij in naraščajočih potencialov spleta ni le v 

domeni identitete in imidža institucije, ampak je tudi njena dolžnost.
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1. UVOD

»Parlamentarna spletna stran mora biti verodostojna, nestrankarska, točna, ažurna, popolna in 

jasna, torej po svoji definiciji nekoliko dolgočasna« (Griffith 2008). A to ni nujno res. Nova 

internetna generacija temelji na dvosmerni komunikaciji in s pravilnimi potezami jo lahko 

aktiviramo in uporabimo »vzročno zvezo med demokratično politiko in uporabo računalniških 
tehnologij« (Oblak 2000, 123) v prid prihodnosti demokracije. 

V raziskovalni nalogi bom skušala ugotoviti v kolikšni meri Državni zbor v državljanu vidi 

aktivnega posameznika, ki skozi interaktivno vključevanje soustvarja politiko države in ali 

prepozna ključno vlogo IKT in izkorišča možnosti informacijske družbe, ki državljanom 

omogoča vse večjo vlogo v politični participaciji in dviguje stopnjo demokratičnosti oblikovanja 

odločitev.

Sprva bom definirala osnovne pojme, na katere se nanaša uporaba informacijsko –

komunikacijske tehnologije v demokratičnem svetu in jih aplicirala na Slovenijo. V nadaljevanju 

bom analizirala spletno mesto Državnega zbora Republike Slovenije v skladu s Smernicami za 

vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani (IPU 2009) ter Strategijo delovanja in 

razvoja državne uprave Republike Slovenije na svetovnem spletu (Vlada RS 2004). Zaključila 

bom z nekaterimi predlogi in alternativnimi možnosti apliciranja koncepta e-participacije na 

spletna mesta slovenskih političnih institucij.

2. E-DEMOKRACIJA 

Temeljna značilnost demokracije je zmožnost oblasti, da v okviru politične enakosti trajno 

ustrežejo prioritetnim zahtevkom državljanov (Dahl v Della Porta 2003, 34). 

Ideja o e-demokraciji je nastala kot posledica reform javnega sektorja in transformacije državne 

uprave v e-državo, ki je bila omogočena z uvedbo novih IKT. Elektronska demokracija je model 

demokracije, ki državljanom omogoča, da s pomočjo elektronskih medijev pridobijo informacije 

o dogajanju v državi in državnih institucijah, da informacije analizirajo in svoje predloge s 



pomočjo elektronskih medijev posredujejo ustreznim državnim organom. E-demokracija bazira 

na štirih predpostavkah (Levine v Deutsch 2003, 50):

a) da bo udobnost tehnologij vodila v participacijo;

b) da javnost potrebuje več informacij;

c) da je internet množično mestno srečanje;

d) da se bo zaradi odsotnosti nosilcev moči okrepila demokracija. 

Nekateri avtorji predpostavke označujejo kot obljube brez realne osnove, saj na e-demokracijo 

gledajo kot na najvišji možni ideal demokracije. E-demokracija ima tudi negativne posledice kot 

so stratifikacija, komercializacija, panoptifikacija in razstvarjanje. Kritiki pravijo, da uspešna e-

demokracija v razmerah kapitalističnega sistema ni možna, ker je kapitalizem po svoji naravi 

nedemokratičen in ker se preko e-države omogoča predvsem komunikacija z enotami državne 

uprave, ki zaradi neoliberalnih reform prevzemajo nedemokratično organizacijsko obliko, v 

katero vstopa privatni kapital s svojimi interesi (Oblak 2003b, 136).

Spletni portal E-demokracija pri opredelitvi e-demokracije poudarja orodja za e-participacijo in 

e-demokracijo opredeli kot:

»Uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in strategij znotraj političnih in 

vladnih procesov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni s strani demokratičnih akterjev, ki 

vključujejo vlado, izvoljene uradnike, medije, politične organizacije in državljane/volivce. E-

demokracijo razumemo kot splet orodij za agregiranje mnenj državljanov/občanov, ki so potem 

kot taki vključeni v komunikacijske in odločevalske procese znotraj državnih/občinskih institucij« 

(E-demokracija 2009).

3. E-PARTICIPACIJA 

Politična participacija je najpomembnejši element demokratičnega političnega sistema in tisti 

element, ki hkrati omogoča in ohranja politični sistem (Sartori 1987, 113). Gre za »vključenost 

posameznika v politični sistem na različnih ravneh dejavnosti, segajočih od popolnega 

nezanimanja do zasedanja politične funkcije« Rush v Della Porta 2003, 64) in za tiste drže 

državljanov, katerih cilj je vplivati na politični proces (Axfort v Della Porta 2003, 64).



Elektronsko participacijo lahko opredelimo kot uporabo informacijsko–komunikacijskih 

tehnologij za odpiranje novih kanalov v demokratičnih procesih med volitvami. To vključuje e-

sodelovanje in e-soodločanje državljanov v procesu vladnega sprejemanja politik, v 

zakonodajnem postopku, pri nadzoru izvoljenih predstavnikov ter v postopku oblikovanja politik 

v političnih strankah in organizacijah civilne družbe (Bobovnik 2008, 30). 

E-participacija najverjetneje ne predstavlja rešitve za zdajšnjo nizko raven politične participacije 

državljanov, gotovo pa e-participacija kot eden pomembnejših vidikov politične participacije 

pripomore k odpravljanju nekaterih ključnih problemov demokratičnega deficita v 

predstavniških demokracijah (Oblak 2000).

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je razvila tristopenjski model 

vključevanja državljanov v politično odločanje oz. razvoja politične e-participacije (Coleman in 

Gotze 2001, 13):

1. Informiranje: gre za enosmeren odnos med državo in državljani, v katerem ti aktivno in 

pasivno pridobivajo informacije, ki predstavljajo osnovo in pogoj politične participacije, 

primer so uradne spletne strani.

2. Posvetovanje: gre za dvosmeren odnos med državo in državljani, v katerem država 

pridobiva povratne informacije o mnenju državljanov. Država definira problematiko o 

kateri želi izvedeti mnenja državljanov, primer so spletni posveti o zakonskih predlogih.

3. Aktivna participacija: gre za partnerski odnos med državo in državljani, v katerem 

državljani aktivno sodelujejo pri oblikovanju javnih politik in odločanju o njih. Čeprav 

končno odločitev še vedno sprejme država, so državljani v tem odnosu prepoznani kot 

pomembni akterji na področju pobude in oblikovanja javnih politik ter tudi odločanja o 

njih.

4. E-DEMOKRACIJA IN E-PARTICIPACIJA V SLOVENIJI

Analize kažejo, da je Slovenija sledila omejenemu obsegu e-demokracije, ki temelji na e-dostopu 

do javnih informacij in e-pošti. Pri tem izhaja iz legalističnega modela demokracije, kar jo na 



področju e-participacije uvršča med manj razvite evropske države. Legalistični model 

tehnologijo interneta razume kot sredstvo zmanjševanja informacijskega primanjkljaja in 

krepitve političnega sistema z bolj učinkovitimi in zadovoljivimi načini organizacije ter 

posredovanja informacij, odpravljanja administrativnih ovir in povečevanja preglednosti sistema. 

Aplikacije e-demokracije v legalističnem modelu imajo dve vlogi. Prvič, zagotavljajo večje 

število in kvalitetnejše informacije politikom, upravi, predstavnikom in državljanom. Drugič, 

interaktivne zmogljivosti tehnologije interneta lahko naredijo predstavniško vlado bolj odprto in 

odzivno do državljanov, vendar pa s tem neposredno ne povečajo njihovega nadzora. 

Najpogosteje uporabljene aplikacije v tem modelu so poenostavljeni informacijski servisi in 

informacijski centri, registracijski sistemi vladnih služb in javne uprave ter računalniško podprte 

javno mnenjske ankete za državljane. Model legalistične demokracije ni naklonjen diskusijskim 

instrumentom e-demokracije kot so elektronska glasovanja ali referendumi in elektronske 

razprave med državljani (Van Dijk v Lukšič in Delakorda 2006, 3–4).

Spletne strani slovenskih političnih institucij ponujajo dostop do informacij, nimajo pa 

vzpostavljenih tistih interaktivnih možnosti, kjer bi državljani lahko razpravljali o političnih 

zadevah s predstavniki oblasti (Oblak 2003a, 72). 

Napredek Slovenije na tem področju predstavlja Strategija delovanja in razvoja državne uprave 

Republike Slovenije na svetovnem spletu iz leta 2004, ki je zastavila vzpostavitev elektronske 

demokracije kot najbolj napreden strateški cilj, ki je vezan na uporabo interaktivnih možnosti 

spleta za neposredno vključevanje državljanov v procese delovanja. Izkoristiti želi demokratični 

potencial spleta in prek njega ponuditi možnost participacije državljanov pri obravnavanju 

državno relevantnih tem. Ne gre le za posredovanje informacij in storitev, temveč za ponujanje 

tehničnih možnosti za neposredno komuniciranje in interakcijo državljanov z državnimi 

predstavniki (Vlada RS 2004,15 –16).

Elektronska demokracija v Sloveniji naj: 

a) poenostavi – prek svetovnega spleta ponudi enostavne, nemotene in uporabniku prijazne 

možnosti za izvajanje njihovih demokratičnih pravic ter na ta način državljanom olajša 

izvrševanje le-teh: dostop do ključnih informacij, sledenje in nadzorovanje dela, sodelovanje pri 

oblikovanju odločitev, formiranje interesnih skupin ter njihovo razpravo, 



b) razširi – razširi krog ljudi, aktivno vključenih v demokratični proces delovanja, pritegne širši 

krog državljanov v proces dela; prek svetovnega spleta odpreti nove poti, ki vodijo v aktivno 

sodelovanje v demokratičnem procesu, 

c) poglobi – preseže enostransko posredovanje informacij z izmenjavo mnenj in informacij prek 

poglobljene razprave oziroma aktivne interakcije med državljani ter predstavniki prek 

svetovnega spleta, med katerimi naj se uveljavi dialog in funkcija posvetovanja; preseže 

enkratne, posamezne izmenjave informacij med državljani in državnimi predstavniki ter doseže 

trajno, globljo interakcijo (ibid).

5. SPLETNO MESTO DRŽAVNEGA ZBORA RS

V empiričnem delu raziskovalne naloge bom poskušala ugotoviti, ali je spletno mesto 

slovenskega Državnega zbora usklajeno s Smernicami za vsebino in strukturo parlamentarnih 

spletnih strani (IPU 2009) ter v kolikšni meri je vanj implementirana Strategija delovanja in 

razvoja državne uprave Republike Slovenije na svetovnem spletu (Vlada RS 2004), natančneje 

strateški cilj vzpostavitve elektronske demokracije.

5.1 Usklajenost s Smernicami za vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani

5.1.1 Osnovne informacije 

Spletna stran DZ vsebuje osnovne informacije o Državnem zboru, njegovem poslanstvu, 

dejavnostih, ljudeh, načinu delovanja, itd., a so te informacije nesistematično razpršene po 

različnih sklopih, smiselno bi jih bilo združiti v en sklop. Poleg tega ni razvidno, kakšna 

pooblastila ima posamezen član, kakšne so njegove zadolžitve in odgovornosti ter kako z njim 

stopiti v kontakt. Smiselna bi bila tudi direktna povezava na spletne strani posamezne poslanske 

skupine, institucije ali  službe, saj bi tako uporabnikom olajšali iskanje in pridobivanje 

specifičnih informacij.



5.1.2 Informacije o zakonodajnih postopkih, proračunu in političnem nadzoru

Spletno mesto Državnega zbora vsebuje informacije o zakonodaji (Zakoni, Ustava, Poslovnik, 

Pravni red), ne vsebuje pa informacij o proračunu in nadzoru. Spletna stran ne nudi popolnoma 

nobene informacije o finančnem poslovanju DZ, ni moč najti nobene dokumentacije v zvezi z 

proračunom ali vodenjem javnih postopkov financiranja. Poleg tega ni navedenega nobenega 

stanja nadzora dejavnosti ali  njegovega izvajalca. 

5.1.3 Orodja za iskanje

Spletna stran DZ vsebuje iskalnik, a kljub temu iskanje informacij ni preprosto. V večini 

primerov se iskalnik izkaže za neuspešnega, saj velikokrat ne najde nobenega zadetka ali pa jih 

najde veliko preveč. Primer: če želimo s pomočjo iskalnika najti »proračun«, dobimo 2386 

zadetkov, ki so nerazvrščeni po ujemanju in neurejeni. Če pa želimo s pomočjo iskalnika najti 

»proračun Državnega zbora«, iskalnik ne najde nobenega zadetka, saj očitno ni programiran na 

način, da bi lahko iskal več besed hkrati oziroma besedno zvezo. Uporabnik ima občutek, da je 

spletna stran DZ le velik arhiv informacij. 

5.1.4 Orodja za komuniciranje in dialog z državljani

Na spletni strani DZ ne najdemo orodij za komuniciranje in dialog z državljani v pravem 

pomenu besede. Obstaja sklop »Dialog«, ki vsebuje javno predstavitev mnenj, kontakt, pogosta 

vprašanja in možnost pisanja poslancem, vendar je v arhivu objavljenih le 14 tem v skoraj štirih 

letih in ob njihovem prebiranju uporabnik dobi občutek, da tu ne gre za dialog temveč zgolj za 

enosmerno posredovanje informacij. Poleg tega je funkcija »Pišite poslancu« omejena na število 

znakov in ne daje vtisa kredibilnosti. Smiselno bi bilo posredovati podrobnejše informacije za 

neposredni kontakt s poslancem ali poslansko skupino, kjer bi uporabnik morda imel občutek, da 

bo vprašanje dejansko naslovljeno na določeno osebo in bo ta res osebno odgovorila na 

vprašanje. Na tem mestu se pokaže največja pomanjkljivost spletnega mesta DZ z vidika e-

participacije, saj se državljani ne poslužujejo elektronskega sodelovanja z njihovimi izvoljenimi 

predstavniki. Potrebno bi bilo povečati število registriranih uporabnikov in na nekaterih sklopih 

spletnega mesta raven komuniciranja prilagoditi povprečnemu državljanu in mu tematiko 

približati na način, ki ga bo spodbudil k sodelovanju in izražanju mnenja. Pomembna orodja za 



tovrstne cilje so uporaba socialnih omrežij, forumov – klepetalnic, morda celo blogov in 

zgledovanje po sistemu »Vprašaj s klicajem«.

5.1.5 Uporabnost, dostopnost, jezik

Spletno mesto DZ je uporabno in dostopno, kadar iščemo splošne informacije, ki nas usmerijo v 

nadaljnje iskanje na drugih področjih. Ni pa dovolj uporabno, da bi državljanom na enem mestu 

nudilo integrirane, poglobljene in pregledne informacije o vseh svojih delovanjih, poleg tega pa 

bi služilo kot orodje dvosmernega komuniciranja med državljani in njihovimi izvoljenimi 

predstavniki. Stran je uporabna kar zadeva tehnične značilnosti kot so čas nalaganja strani, 

hitrost iskalnika ipd., vendar bi bila velikost pisave lahko večja. Glede na to, da je trenutno 

spletna stran DZ dostopna le v slovenščini in v angleščini,  v Sloveniji pa sta prisotni dve 

manjšini, italijanska in madžarska, bi jima moral biti zagotovljen dostop v njunem jeziku, saj ima 

vsak državljan pravico do uporabe svojega jezika.

5.1.6 Upravljanje

Iz samega spletnega mesta DZ je razvidno njegovo upravljanje, navedeni so tako uredniki kot 

koordinatorji, prevajalci in oblikovalci, ima tudi svoje pravno obvestilo in možnost sporočanja 

napak oziroma neaktualnih, nepopolnih ali nerazumljivih podatkov.  Ni pa razvidno, ali se

spletno mesto izpopolnjuje, ali ima svoje cilje in kaj je njegova primarna naloga. Upravljalci tega 

spletnega mesta bi si morali zadati trdne cilje in v skladu z njimi dopolnjevati spletno mesto. 

Smiselne bi bile ankete o zadovoljstvu uporabnikov, ki bi zagotovo vodile v izboljšano 

uporabnost spletne strani.

5.2 Implementacija Strategije delovanja in razvoja državne uprave Republike Slovenije na 

svetovnem spletu 

Pri analiziranju implementacije Strategije delovanja in razvoja državne uprave Republike 

Slovenije na svetovnem spletu (Vlada RS 2004) na spletnem mestu DZ sem se osredotočila 

predvsem na strateški cilj vzpostavitve elektronske demokracije, ki predvideva aktivno vlogo 

državljanov v delovanju državnih organov. Strategija je sicer usmerjena na celotno državno 



upravo, a jo v veliki meri lahko apliciramo tudi na spletno mesto Državnega zbora Republike 

Slovenije.

Strategija predvideva naslednje nove poti za dialog (Vlada RS 2004, 15–16): 

• elektronska pošta: neposredno povezovanje med predstavniki in državljani z možnostjo 

komuniciranja prek elektronske pošte;

Spletno mesto DZ vsebuje možnost komuniciranja preko elektronske pošte. Naveden je tako 

kontakt Državnega zbora kot tudi kontakti pristojnih služb ter njihovih predstavnikov. Prav tako 

je omogočena tudi funkcija Pišite poslancu, preko katere lahko komuniciramo z določenim 

poslancem, poslansko skupino ali predsednikom.

• elektronski forumi in klepetalnice: vzpostavljanje možnosti za razpravljanje o aktualnih, 

relevantnih državnih temah in problematikah z vladnimi predstavniki prek elektronskih 

forumov in klepetalnic;

Spletna stran DZ ima v sklopu Dialoga možnost Javne predstavitve mnenj, vendar aplikacija ne 

deluje na principu foruma ali klepetalnice, temveč služi zgolj enosmernemu obveščanju o 

dogajanju. Preprosto modificiranje funkcije v moderiran elektronski forum bi vzpostavilo dobro 

alternativo za razpravljanje.

• tematska razpravljalska spletna stran: se nanaša na posamezno tematsko področje in je 

prilagojena pričakovanjem obiskovalcev spletne strani. Stran združuje informacije o 

tematiki, moderiran forum, zaključke, povzetke in arhiv razprav o določeni tematiki;

Delovanje DZ na svetovnem spletu ne predvideva posamezne tematske strani, ki bi bila 

prilagojena določeni populaciji in kjer bi bila tematika predstavljena na način, ki bi  posameznike 

spodbudil k sodelovanju in izražanju mnenja. Na to pomanjkljivost sem opozorila že v analizi 



usklajenosti s Smernicami za vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani (IPU 2009). 

Dober začetek bi bil, kot rečeno, uporaba socialnih omrežij, s katerimi bi bil omogočen dostop 

do potencialno aktivnih državljanov.

• elektronska glasovanja: zbiranje stališč in ocenjevanje javnega razpoloženja o 

pomembnih državnih vprašanjih prek spletnih anket, elektronskih referendumov in 

elektronskih volitev na svetovnem spletu, ki imajo posvetovalni namen in jih je možno 

ponoviti, če bi prišlo do napak pri izvedbi;

Spletno mesto ne predvideva niti elektronskega glasovanja niti ocenjevanja preko spletnih anket. 

Tovrstna povratna informacija državljanov bi lahko predstavljala pomembne smernice tako za 

nadaljnje delovanje Državnega zbora kot za upravljanje samega spletnega mesta, saj bi nudila 

neposredno evalvacijo. Poleg tega lahko razmislimo tudi o možnosti e-volitev. V različnih 

državah po svetu (v Španiji, na Nizozemskem, v Angliji, Švici, Estoniji, Franciji) se na različnih 

ravneh uveljavljajo e-volitve kot dodatna možnost glasovanja. »Z možnostjo elektronskega 

oddaljenega glasovanja ne prihaja do radikalnega zamika oz. širitve polja predstavniške 

demokracije, zdi pa se, da predstavlja oddaljeno elektronsko glasovanje logično dopolnitev 

klasičnega glasovanja in zaustavlja upadanje volilne udeležbe« (Gaber 2008). Razlogov za e-

volitve je veliko: elektronsko glasovanje je bolj učinkovito, lahko zaustavi trende upada 

zanimanja za volitve in za demokratični proces, štetje glasovnic je hitrejše in bolj natančno, 

stroški so nižji (Kovačič in Škrablin 2009, 180-181).

• elektronske peticije: podajanje peticij o javnih zadevah, ki na elektronski način 

omogočajo podpiranje peticij s podpisom;

V Sloveniji poznamo sistem e-peticij, zelo aktualne so na portalih kot sta e-participacija.si ali 

peticije.org, na svojih spletnih straneh jih ponujajo celo nekatere politične stranke. Spletno mesto 

DZ pa ne predvideva funkcije elektronskih peticij. Na ta način bi lahko aktivirali državljane, 

povečali izražanje mnenj in stališč neposredno Državnem zboru in nenazadnje tudi povečali 

število uporabnikov spletnega mesta.



• elektronsko posvetovanje: komentiranje tem na posameznih poljih se razširi med različne 

javnosti, strokovnjake in/ali interesne skupine. Cilj elektronskega posveta je gojiti 

participativno/kooperativno kulturo z opogumljanjem splošne javnosti, interesnih skupin 

in strokovnjakov, da sodelujejo v odločevalskem procesu;

Elektronsko posvetovanje bi z določenimi modifikacijami lahko predstavljala tudi sedanja 

funkcija Javna predstavitev mnenj, s katero bi pridobili mnenja in stališča strokovne ter širše 

javnosti, a trenutno ta ne deluje v skladu s elektronsko  participativno kulturo, temveč služi kot 

sredstvo informiranja o organiziranju javnih predstavitev. To možnost dialoga bi zlahka 

implementirali v moderiran forum ali klepetalnico, o kateri smo razpravljali že v zgornjih 

vrsticah.

6. UGOTOVITVE IN SKLEP

Z analizo spletnega mesta Državnega zbora Republike Slovenije z vidika e-demokracije in e-

participacije sem na podlagi neposredne uporabniške izkušnje ugotovila, da je potrebno povečati 

obseg interaktivnih aplikacij predvidenih za aktivno participacijo in dvosmerno komuniciranje z 

državljani pri delu Državnega zbora in jih na ta način spodbuditi k aktivnemu sodelovanju. 

Čeprav je Slovenija s Strategijo delovanja in razvoja državne uprave Republike Slovenije na 

svetovnem spletu naredila pomemben korak naprej, je ta ostala le slabo implementiran dober 

dokument. Sodelovanje državljanov v e-demokratičnih procesih je na spletnem mestu DZ 

omejeno na dostop do informacij javnega značaja, javno predstavitev pripomb na gradiva in 

dokumente v obravnavi in komuniciranje s posameznimi predstavniki, pri čemer se uporablja 

tehnološko preproste načine kot je npr. e-pošta. Na tem spletnem mestu ni interaktivnosti, 

dvosmerne komunikacije ali enakopravnega dialoga.

Ker so problemi in omejitve politične participacije državljanov pri političnem odločanju v 

»politikah, ki narekujejo rabo in izrabo tehnoloških potencialov« (Oblak 2003a, 72), se je 

potrebno odmakniti od modela legalistične demokracije, ki se bolj kot z e-participacijo 

državljanov ukvarja z dostopanjem do različnih arhivov. Da bi spletno mesto Državnega zbora 



omogočalo aktivno e-participacijo v pravem pomenu besede, bi morali legalistični model 

demokracije nadgraditi z modelom participativne demokracije. Ta model »stavi na 

informiranega državljana in med instrumenti IKT favorizira tiste, ki so sposobni informirati in 

podpreti aktivnosti državljanov« (Lukšič 2003, 26). Ključen odmik od legalističnega 

razumevanja spletnega mesta DZ bi bila uvedba elektronskih diskusijskih instrumentov, s 

pomočjo katerih bi se oblikovala mnenja v participacijske procese enakomerno vključenih 

državljanov, strokovnjakov in politikov.
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1. UVOD

Kako pristopiti k analizi spletnega mesta Državnega zbora Republike Slovenije? Odgovor na to 

vprašanje, se mi je ponudil kar sam. Prvič, že ob pogledu na vstopno stran spletnega mesta in 

drugič, po naslednjih treh klikih na spletne povezave. Zato sem se odločil, da analizo spletnega 

mesta naredim preprosto z mojega vidika. Z vidika slabovidnega državljana, ki ima nekoliko več 

kot povprečno znanje o uporabi računalnika. Zato bom analizo spletnega mesta obravnaval z 

vidika slabovidnosti. Tu pojem slabovidnosti uporabljam v zelo širokem pomenu in nimam v  

mislih zgolj slabovidnosti, ko govorimo o hujših težavah z vidom oziroma invalidnosti. V mislih 

imam vsakogar, ki ima večje ali manjše težave z vidom. Poskušal bom najti primere dobre 

prakse oziroma predlagati rešitve. Temeljno vprašanje je: Kako narediti spletno stran državnega 

zbora prijazno za slabovidne uporabnike in ali je to sploh potrebno?

2. METODOLOGIJA

Za metodo dela je uporabljena analiza virov (spletno mesto DZ, lastna izkušnja, gradivo o dobrih 

praksah, političnem komuniciranju, odnosih z javnostmi, zakonodaja in ustava ter različne 

spletne strani). Poleg tega tudi uporaba in pregled različnih računalniških aplikacij in platform.

3. ANALIZA

Morda se na prvi pogled celotni diskurz zdi nepotreben. Spletni brskalniki sami po sebi 

omogočajo povečavo pisave ali celotne slike, zato bi pomislili, da je to dovolj. Vendar je razlika 

med posameznimi spletnimi brskalniki in možnostmi, ki jih ponujajo velika. Toda  tudi to še ni 

vse, saj so tu še različni operacijski sistemi in programi, ki so vsak po svoje specifični ter imajo

možnosti in pomagala za slabovidne, urejena vsak po svoje. Nekateri bolj in drugi manj 

domiselno oziroma uporabno. Prav tako spletna mesta ali njihovi deli delujejo slabše oziroma 

sploh ne delujejo, na določenih platformah in z uporabo točno določenih programov. Kvalitetna 



uporaba vseh možnosti in orodij pogosto zahteva obilico znanja računalništva. Ravno zato 

prilagoditve za slabovidne nikakor niso nepotrebne.

Ob prvem pogledu na spletno mesto Državnega zbora postane jasno, da ljudje, ki trpijo zaradi 

težav z vidom, na njem le stežka karkoli razberejo. Pisava, ki je uporabljena je namreč tako 

drobna, da sem se bil prisiljen, kot slabovidna oseba, takoj primakniti bliže k zaslonu 

računalnika. Le tako sem se na spletnem mestu sploh znašel oziroma karkoli prebral. Po kliku na 

prvo povezavo sicer obstaja možnost povečave teksta, ki pa je zelo minimalna. Poleg tega se 

tekst povrne na začetno velikost ob vsakem naslednjem dejanju in je potrebno orodje vsakič 

znova uporabiti. To je zelo moteče in ne omogoča tekočega pregledovanja strani. Prav tako se 

poveča le tekst, ki prikazuje vsebino nikakor pa ne tudi tekst v menijih. Seveda ni nihče pomislil, 

da bi si morda želeli prebrati tudi tekst na slikah. Kajti, če pisavo lahko povečamo, slike in 

pisava na njih vedno ostane nespremenjena.

Ob tem dejstvu sem se zamislil, kako lahko ljudje, ki imajo vid močno omejen in kljub temu 

uporabljajo računalnik, morda celo s pomočjo glasovnih ukazov ali drugih pomagal, uporabijo 

spletno stran Državnega zbora. Po mojem mnenju zelo težko ali pa sploh ne. Prilagoditev za 

slabovidne razen možnosti povečave teksta ni. 

Takoj se postavi vprašanje ali ne gre pravzaprav za diskriminacijo slabovidnih. Na spletnem 

mestu Varuha človekovih pravic (http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-

varuha/diskriminacija/novice/?tx_ttnews[tt_news]=2375&tx_ttnews[backPid]=353&cHash=de5

87cdff6), so ob tematiki Osebne asistence, zapisali: »Varuh meni, da diskriminacija obstaja tudi, 

če se osebam z invalidnostjo ne zagotovi razumne prilagoditve postopkov, meril ali praks, ki 

omogočajo enakopravnost. Država mora osebam z invalidnostmi z razumnimi prilagoditvami 

zagotoviti, da lahko enakopravno in učinkovito izvršujejo katero koli pravico. Zahteva po 

prilagoditvi ni nerazumna, če potrebe oseb z invalidnostjo pretehtajo, tj. če so pomembnejše kot 

prizadetost interesov tistega, ki mora spremeniti posamezno prakso, določilo, postopek.« To 

izjavo lahko razumemo, da bi spletno mesto Državnega zbora moralo uvesti boljše prilagoditve 

za slabovidne. Navsezadnje gre za spletno mesto ustanove, ki je eden temeljnih predstavnikov 

države. Če že moralna norma ne prevlada, lahko navsezadnje najdemo tudi zakonsko. Gre za 

osnovne človekove pravice, ki so zapisane v ustavi, kjer drugi odstavek 39. člena pravi: »Vsakdo 

ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, 



razen v primerih, ki jih določa zakon.« (http://www.dz-rs.si/?id=150&docid=27&showdoc=1) 

Ali so torej slabovidni državljani izvzeti? Nikakor ne. Če imajo pravico do informacij javnega 

značaja, ali nimajo ravno take pravice biti aktivni državljani ter enakovredno izražati svoja 

mnenja in pobude, kot vsi drugi? Predvsem pa je potrebno zagotoviti, da lahko to počnejo kljub 

svojim omejitvam. Vredno je omeniti, da je v pripravi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 

ki v svojem 8. členu govori o dostopnosti do storitev. Pravi, da se konkretni ukrepi za 

odpravljanje ovir pri dostopnosti do storitev, med drugim, nanašajo predvsem »na dostopnost do 

informacijskih, komunikacijskih in drugih storitev«

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/01122009_ZIM

I-30-11-09-JAVNA_OBRAVNAVA.pdf). Besedilo zakona temelji na kopici dokumentov, ki so 

bili sprejeti za uveljavljanje človekovih pravic invalidov:

• Ustava Republike Slovenije, drugi nacionalni predpisi,

• Konvencija o pravicah invalidov in drugih dokumentih, ki so jih sprejeli Združeni narodi 

in njihove specializirane organizacije,

• Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih pravicah Evropske unije,

• antidiskriminacijske direktive in drugi dokumenti Evropske unije,

• Malaška deklaracija Sveta Evrope o invalidih,

• Akcijski program za invalide Sveta Evrope in

• Akcijski program za invalide 2007 – 2013.

Čeprav se nekateri zakoni nanašajo na invalide verjamem, da tudi zame in vse, ki imamo manjše 

težave z vidom, ne veljajo nič manjše norme. Na podlagi naštetega si upam trditi, da sem do 

prilagoditev upravičen in jih imam pravico zahtevati.

5. PRIMERI DOBRIH PRAKS

Med spletnimi mesti državnih zborov svetovnih držav je stanje zelo podobno. Veliko jih 

posebnih prilagoditev sploh nima. Na tistih straneh, ki pa jih imajo so večinoma na podobnem 

nivoju kot spletno mesto Državnega zbora Republike Slovenije. Je pa vzpodbudno, da so 



prilagoditve na spletni strani Evropske unije (http://europa.eu/) takoj zatem, ko izberemo svojo 

državo (http://europa.eu/index_sl.htm) in jezik, bistveno boljše. Tu lahko vidimo, da je za 

slabovidne pripravljenih nekaj več pomagal, ki so vidna na vseh podstraneh, vključno z naslovno 

stranjo. V naboru pomagal najdemo možnost povečanja pisave na 150% ali 200%, možnost 

spreminjanja barv pisave ter možnost pogleda strani s povečanim kontrastom. Ko orodje enkrat 

uporabite in pregledujete stran, ne glede na to na koliko povezav kliknete in si jih ogledate, 

ostane velikost pisave vključena ves čas. Še več, tudi če stran zapustite in se nanjo vrnete 

kasneje, bodo nastavitve, ki ste jih uporabili nazadnje samodejno vklopljene.

Spletno mesto Švedskega parlamenta (http://www.riksdagen.se/) velja omeniti kot spletno mesto, 

ki ponuja največ prilagoditev. Na naslovni strani je pisava sicer še vedno zelo drobna vendar 

imamo, preko povezave za nastavitve, možnost obsežnih prilagoditev. Prilagodimo lahko 

velikost teksta, pisavo, razmak in kontrast. 

Slika 1: Možnosti nastavitev na spletnem mestu Švedskega parlamenta.

(http://www.riksdagen.se/templates/R_OptionPage____6682.aspx)

Druga možnost pa je sistem imenovan ReadSpeaker XT, ki nam »prebere« določene podrobnosti 

strani. Ob vklopu sistema, se nam na zgornjem delu strani pokaže grafični vmesnik, ki je z 

velikimi gumbi zelo pregleden. Lahko nam na primer: na kratko razloži kako izvesti nastavitve, 

nam prebere tekst ali pa našteje vse povezave na trenutni strani. V nastavitvah pa lahko 

nastavimo kaj želimo, da nam vmesnik »prebere«, kako hitro ter kako naj bo videti grafični 

vmesnik, da nam bo najbolje služil.



Slika 2: Sistem  imenovan ReadSpeaker XT.

(http://isi.phoneticom.com/cgi-

bin/rsxt/866122471593/goto/en/http://isi.phoneticom.com/rsxtcustomer/main/misc/en/settings.ph

p?customerid=9&sessionid=866122471593)

Avdio vodič se mi zdi zelo dobra rešitev vendar kljub temu menim, da bi bilo potrebno, da nas 

vodič pozdravi že ob prihodu na spletno mesto ter nam ponudi pomoč. Tako bi odpravili to 

pomanjkljivost, da se moramo preko povezav z drobnim tekstom prebiti do orodja. Ob prihodu 

na spletno stran nas pozdravi »oseba« in nas vodi skozi strani. Menim, da avdio pozdrav, ne bi 

bil moteč za običajne uporabnike, če bi šlo le za stavek ali dva.

6. PREDLAGANE REŠITVE

Trdno verjamem, da na svetu ni potrebno vedno odkrivati nekaj novega. Pogosto je najbolje vzeti 

tisto kar deluje ter to po potrebi dopolniti in izboljšati. Zato si ne bom izmišljeval novih rešitev, 

ker se mi zdijo nekatere obstoječe dobre in le potrebne nadgradnje. Tako predlagam, da se 

Spletno mesto Državnega zbora Republike Slovenije opremi z naslednjimi rešitvami:

Vstopna stran

Četudi spletno mesto vsebuje in omogoča dobre prilagoditve, moramo slabovidni do njih 

dostopati na preprost način ter predvsem že od začetka obiska vedeti, da obstajajo. Zato 

predlagam, da nas ob prihodu na vstopno stran spletnega mesta pozdravi »oseba«, ki nas seznani, 

da imamo možnost vklopa prilagoditev za slabovidne. Pozove nas, da vključimo prilagoditve, s 

preprostim pritiskom na določeno tipko, na tipkovnici. Ob vklopu prilagoditev se tekst 

avtomatično poveča na največjo velikost in vklopi avdio vodič ter tako omogoči samostojno 



nadaljnje delo. Tako avtomatično pridemo do vklopa vseh prilagoditev ter si vse prilagoditve od 

tu naprej nastavimo glede na želje in potrebe.

Avdio vodič

Avdio vodič po zgledu spletnega mesta Švedskega parlamenta, se mi zdi odlična rešitev. 

Potrebno bi ga bilo dopolniti le do te mere, da bi bil dostop do njega bolj preprost oziroma 

samodejen. Torej avtomatični vklop, bo prihodu na vstopno stran spletnega mesta.

Povečanje teksta

Orodje za povečavo teksta naj vsebuje možnost različnih povečav in ne le 100%, 150% in 200% 

kot lahko najpogosteje zasledimo v praksi. Najbolje bi bilo, če bi lahko povečavo nastavljali 

večstopenjsko. Takšno rešitev že ponuja na spletno mesto Vlade Republike Slovenije 

(http://www.vlada.si). (Vendar spet ne na vstopni strani, temveč le podstraneh spletnega mesta.) 

Tako bi dosegli najbolj individualne prilagoditve za vsakega uporabnika. 

Kontrast

Kontrastni pogled je prilagoditev, ki se zdi običajnemu uporabniku le lepotni popravek. Naj 

zagotovim, da je slabovidnim kontrastni pogled prilagoditev, ki pogosto odloča o tem ali bomo 

spletno mesto sploh lahko pregledovali in uporabljali. Zato ga spletno mesto vsekakor mora 

imeti.

Barvne prilagoditve

Enako kot za kontrastni pogled, bi lahko mislili, da gre tudi pri spreminjanju barv pisave zgolj za 

lepotni učinek, vendar temu nikakor ni tako. Zavedati se je potrebno, da poleg barvno slepih 

obstajamo tudi ljudje, ki barve sicer ločimo a imamo z določenimi barvami precej težav. Zato je 

pomembno, da je vsebina jasna tudi, če odstranimo vse barve. Prav tako postane branje teksta 

obarvanega v določeno »kritično« barvo, hitro zelo naporno. Barvne prilagoditve so torej nujne 

in tudi tu bi se zgledoval po modelu spletnega mesta Švedskega parlamenta. 

Slike in tabele



Slike in tabele naj bodo vstavljene tako, da jih je ob kliku nanje možno videti povečane. Tudi tu 

bi lahko omogočili večstopenjsko povečavo. Slike naj bodo visoke kvalitete, da so čitljive in 

dobro vidne tudi ob povečavi. Če le to ni mogoče pa je potrebno ponuditi nadomestni tekst, ki 

nadomesti vsebino, ki jo ponuja slika.

Uporabnost

Spletna stran mora omogočati uporabo različnih platform in brskalnikov ter ponuditi uporabo 

modernih standardov. Kajti povprečen uporabnik ne sme biti prikrajšan za nobeno vsebino samo 

zato, ker uporablja določeno platformo ali program. Uporaba mora biti preprosta – »na klik«.

Ohranjanje nastavitev

Za tekoč in nemoten ogled je potrebno, da prilagoditve nastavimo le enkrat, ob vstopu na spletno 

mesto, nato pa se ohranijo ves čas ogledovanja. Še bolje bi bilo, da jih ob naslednjem obisku ni 

potrebno ponovno nastaviti. Tako bi bilo vračanje na spletno mesto bolj preprosto.

8. ZAKLJUČEK

Ko na spletni strani http://validator.w3.org/ opravimo brezplačno oceno ustreznosti z WAI - Web 

Accessibillity Initiative (http://www.w3.org/WAI/) načeli, nam test za spletno mesto Državnega 

zbora pokaže, kar 144 napak in 11 opozoril. Stanje na področju prilagoditev za slabovidne, po 

pregledu spletnih mest Državnih zborov, je torej globalno gledano zelo slabo. Kljub vsemu 

nekatera spletna mesta kažejo na to, da so stvari rešljive ter da obstajajo orodja, ki nam pri tem 

lahko pomagajo. Prav tako obstajajo pobude kot je W3C - World Wide Web Consortium 

(http://www.w3.org/TR/WCAG10/), ki ne delujejo zgolj v vlogi opozarjanja. Ponujajo nasvete in 

postavljajo standarde, v njih pa se združujejo tako podjetja kot neprofitne organizacije. Vsekakor 

je vzpodbudno, da je stran evropskega parlamenta ena tistih, ki na tem področju prednjačijo v 

evropskem prostoru. Seveda z izjemo Švedske, ki je korak pred ostalimi in znova, kot že 

mnogokrat, postavlja višja merila.

Na koncu lahko ugotovim, da je stanje spletnega mesta Državnega zbora Republike Slovenije z 

vidika slabovidnosti v katastrofalnem stanju. Zahteva po prilagoditvah je legitimna pravica 

slabovidnih in zatorej lahko predlagamo oziroma zahtevamo, da se ob prenovi spletnega mesta 



vključijo ustrezne prilagoditve za slabovidne. Tako bo jasno, da vse konvencije, pogodbe in 

zakoni niso le kos papirja.



VIRI

Spletna stran Državnega zbora RS: http://www.dz-rs.si/

Spletna stran Evropske unije: http://europa.eu/

Spletno mesto Švedskega parlamenta: http://www.riksdagen.se/

Vlada Republike Slovenije: http://www.vlada.si

Web Content Accessibility Guidelines 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Web Accessibillity Initiative: http://www.w3.org/WAI/

Spletna stran Varuha človekovih pravic RS: http://www.varuh-rs.si/

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije: http://www.zveza-slepih.si/

Predlog zakona Zakon o izenačevanju možnosti invalidov:

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/01122009_ZIM

I-30-11-09-JAVNA_OBRAVNAVA.pdf)

Gradiva: (http://moodle.informatika.uni-mb.si/mod/resource/index.php?id=148) 
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1. UVOD

Hitri razvoj in porast uporabe interneta5 ter spleta6 kot t.i. novega medija v sodobni družbi v 

zadnjih tridesetih letih ponuja številne nove razsežnosti komuniciranja in informiranja, ki 

temeljito spreminjajo oblike in procese družbene interakcije, komunikacije ter pridobivanja, 

deljenja in posredovanja informacij. Splet kot medij ima svoje specificne lastnosti, kot so: 

hipertekstovnost, interaktivnost, multimedijalnost, reciprocnost, ažurnost, itd. ki splet pomembno 

razlikujejo od tradicionalnih medijev, hkrati pa splet kot medij predstavlja heterogeno medijsko

tehnologijo in kompleksno komunikacijsko platformo, ki producira ohlapno in kompleksno 

mrežo med seboj povezanih aktivnosti in komunikacijskih aren.« (Oblak in Petric 2005,16).

Njegov nastanek, v zacetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, prinese razlicna pojmovanja 

spleta, ki pojasnjujejo tako njegov razvoj, kot strukturo informacij, ki jih ponuja ter razsežnosti 

dvosmernega komuniciranja, interaktivnosti in ažurnosti, ki smo jim prica dandanes (splet 1.0, 

splet 2.07, splet 3.08 ter Real Time Web9). Nenehne spremembe v razvoju spleta so povzrocile 

  
5 Internet je: » /…/ specificen, mednarodno uveljavljen termin za opis racunalniško podprtega komunikacijskega 
omrežja, ki ga sestavlja neskoncna veriga povezanih racunalnikov (ti pa med seboj izmenjujejo informacije in
podatke), /…/.« (Oblak in Petric 2005, 13).
6 2 Splet kot tehnologija je dandanes sestavni ali, bolje receno, dominantni del interneta, je torej le eden od možnih 
tehnoloških podpor internetu, tehnologija v tehnologiji, ki ima svoje zakonitosti, specifike, pravila, prednosti in tudi 
slabosti. Splet v tehnicnem smislu je moc razumeti kot najbolj pomembno in najbolj dominantno komponento 
interneta, saj se vse vec storitev, ki jih spremljamo prek interneta, zliva na splet. O spletu lahko govorimo kot o 
informacijskem sistemu, spletu kot mediju in ne nazadnje o spletu kot družbenem omrežju (Oblak in Petric 2005, 
13-14).
7 3 Splet 1.0 so zaznamovala staticna spletna mesta, zanj je bil znacilna predvsem enosmerna komunikacija, podatki 
in vsebine so bile centralizirane narave, ustvarjalcev vsebin je bilo manj. Splet 2.0 pa ponuja sodelovanje in 
povezovanje uporabnikov ter s svojimi aplikacijami in storitvami uporabnikom omogoca soustvarjanje vsebin na 
spletu ( Thackeray in drugi 2008, 339). Gre za dvosmerno komunikacijo, uporabnik postane soustvarjalec vsebin na 
spletu, povezuje se v socialna omrežja ( Facebook, Bebo, Friendfeed, Netlog,…), piše spletne dnevnike ( blogi, 
mikroblogi: Twitter), ustvarja in deli video vsebine ( Youtube), segmentira in ureja novice (RS feeds) itd. Gre za 
nekakšen moment kolektivne inteligence, kjer nihce od uporabnikov nima znanja o vsem, vendar vsak izmed njih 
nekaj ve in to znanje nemudoma deli oz. distribuira preko aplikacij socialnih omrežij, ki so se razvile v okolju spleta 
2.0 (Thackeray in drugi 2008, 339).
8 Splet 3.0 predstavlja idejo o razvoju tretje generacije spleta, t.i. semanticnega spleta. Koncept predpostavlja novo 
generacijo spletnih aplikacij, ki bodo povezovale informacije na bolj logicen nacin (Hendler 2008, 106). Semanticni 
splet temelji na ideji o novi organizacijski strukturi spleta, ki temelji na konceptih, ki jih lahko interpretiramo 
(racunalniki postanejo stroji, ki imajo sposobnost ucenja). (Fawzi 2009).
9 Real Time Web je set tehnologij in praks, ki uporabnikom omogocajo sprejemanj informacij, takoj ko jih avtorji 
objavijo. Gre za razvoj novih spletnih aplikacij, ki omogocajo iskanje v realnem casu: lokacije (Foursquare.com), 
novice (Tweetdeck.com, Seesmic.com, Brizzly.com), komentiranje (Disqus.com, Js-kit.com), ocene (Yelp.com, 



tudi spremembe v medijski potrošnji posameznikov, posledicno pa to pomeni številne nove 

izzive tako za podjetja kot državne ustanove ter vlade, ki želijo komunicirati s segmentom

populacije, ki vecino svojega casa preživi na spletu ter preko razlicnih spletnih aplikacij izvaja 

vsakodnevno komuniciranje bodisi s svojimi najbližjimi, kot tudi s širšimi skupnostmi, katerim 

pripadnost cuti in izraža ( socialna omrežja). Pri analizi spletnega mesta Državnega zbora 

Republike Slovenije je tako kljucnega pomena koncept e-demokracije10, saj se vlade po svetu 

soocajo z izzivi transformacije in potrebe po ponovnih odkritjih vladnih sistemov, z namenom

dostavljanja ucinkovitih, cenovno ugodnih storitev, informacij in znanj preko novih

informacijsko–komunikacijskih tehnologij (Fang 2002, 1). Oblakova (2003, 52) poudarja, da: 

»Popularnost racunalniško posredovanega komuniciranja, ki skupaj s popularizacijo interneta v

tem kontekstu nastopa kot temeljni povezovalni proces, izvira iz dejstva, da veliko obeta, kako bi 

lahko dosegli vecjo integriranost razlicnih družbenih in politicnih akterjev.« Pravilna in 

ucinkovita uporaba sodobnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij (IKT) bi tako 

doprinesla k ucinkovitejšem komuniciranju vlade z državljani, ki bi jih lahko aktivno vkljucila v 

vse državotvorne procese in dosegala vecjo odlicnost v svojem delovanju.

2. ANALIZA STRUKTURE VSEBIN NA SPLETNEM MESTU DZ

Preko analize strukture vsebin ter oblikovnih rešitev na spletnem mestu DZ sem preverila vidik 

uporabniške izkušnje, nato pa sem na osredotocila na konkretne predloge za povecevanje stopnje 

e-participacije in javnih diskusij ter družbenega aktivizma državljanov v okviru možnosti, ki jih 

ponuja splet 2.0. Macintosheva (2004, 2-3) opredeljuje 3 stopnje participacije, ki jih lahko

uporabimo za karakterizacijo pobud znotraj e-demokracij:

     
Flixter.com), dražbe (Stuffbuff.com) ter sodelovanje Google Wave). Te aplikacije bodo poskušale zadovoljiti 
uporabnikove potrebe po takojšnjih, svežih informacijah (Cashmore 2009).

10 Koncept e-demokracije lahko abstraktno opredelimo kot: »/…/ uporabo informacijskokomunikacijskih
tehnologij v podporo demokraticnim procesom odlocanja.« (Macintosh 2004, 1). Uporabo IKT v vladah razlicni 
avtorji opredeljujejo z razlicnimi termini: virtualna demokracija, teledemokracija, elektronska demokracija. Eden 
izmed njih je tudi digitalna demokracija, ki jo Franz (2003, 31) opredeljuje kot: » /../ sintezo politicne demokracije 
in tehnologije, kot demokracijo, ki dovoljuje soobstoj razlicnih variacij demokraticnosti.«



1. E-omogocanje (E-enabling): podpora tistim državljanom, ki ne komunicirajo pogosto preko 

spleta, ki pa bi lahko uporabljali veliko število informacij, ki so na voljo. Izbor IKT mora biti 

dovolj širok, da zajema širše množice, hkrati pa nuditi relevantne informacije na lahko dostopen 

in enostaven nacin.

2. E-vkljucevanje (E-engaging): svetovanje širšemu obcinstvu, da bi omogocili poglobljeno 

prispevanje in podporo namernim debatam o politicnih temah (top-down perspektiva).

3. E-pooblašcanje (E-empowering): gre za podporo aktivni participaciji državljanov v smislu 

sprejemanja idej in predlogov državljanov, ki bi vplivale na politicno agendo države ( bottom-up 

perspektiva).

Analiza vsebin na podlagi Smernic za vsebino in strukturo parlamentarnih spletnih strani (IPU 

2009) je razkrila številne manjkajoce informacije na spletnem mestu (Priloga 1), hkrati pa bi 

želela opozoriti na zelo suhoparno in staticno postavitev informacij, ki ne sledijo zgledu 

koncepta spleta 2.0, ki predvideva visoko stopnjo interaktivnosti, ažurnosti in multimedijalnosti 

samih spletnih vsebin. Slaba zasnova dizajna spletnega mesta slabša uporabniško izkušnjo, hkrati 

pa je veliko informacij podanih na izredno kompleksen nacin, kar odvraca uporabnike od vecje

interakcije z že razpoložljivimi vsebinami. Meniji niso postavljeni pregledno, vsebinsko so 

prevec razdrobljeni, zato je težko najti želene informacije, iskalnik pa ne omogoca iskanja 

informacij zgolj po korenu besed, kar onemogoca hitro in pregledno uporabo informacij. Na prvi 

pogled se zdi, da ni ravno jasno opredeljeno komu je spletno mesto DZ pravzaprav namenjeno, 

saj so informacije nepregledno razpršene in dajejo obcutek kaoticnosti.

Spletno mesto bi bilo potrebno dopolniti v skladu z IPU smernicami, ki izhajajo iz najboljših 

praks. Na ta nacin bi uspeli zapolniti morebitne vsebinske vrzeli, zmanjšali kompleksnost 

spletnega mesta in povecali dostopnost do informacij11 ter s tem povecali tudi znanje in 

razumevanje uporabnikov, ki bi te informacije potrebovali in z njimi upravljali.

  
11 7 Kot poudarjata Davis in Ownova, internet omogoca vsaj štiri politicne funkcije: (1) dostop do novic in politicnih 
informacij, od katerih številne doslej niso bile dostopne na tako preprost nacin, (2) povezovanje med javnimi 
uradniki in državljani prek razlicnih spletnih strani, (3) vzpostavljanje forumov za politicno razpravljanje, (4) 
zbiranje stališc in ocenjevanje javnega razpoloženja, pri cemer je mogoce takojšnje delovanje in odziv na dogodke 
oziroma odlocitve (Davis in Owen v Oblak 2003, 52).



3. CILJNE JAVNOSTI SPLETNEGA MESTA DZ

Vsebine bi morale biti smiselno strukturirane glede na razlicne ciljne javnosti, ki jim spletno 

mesto Državnega zbora želi posredovati svoje informacije. Primer dobre prakse je tako danski 

parlament, ki je svojo informacijsko strukturo porazdelil na tri ravni:

1. Profesionalne javnosti: javni sektor, nevladne organizacije, mednarodni partnerji, 

organizacije

2. Informacijski posredniki: novinarji, knjižnicarji, ucitelji

3. Informacije namenjene državljanom/državljankam: razlicne zainteresirane javnosti, 

informacije prilagojene otrokom in mladini, volivcem/volivkam, imigrantom, nakljucnim 

obiskovalcem iz tujine (Vercic in drugi 2009, 12).

Jasna definicija ciljnih javnosti pri strukturiranju vsebin bi veliko pripomogla tudi v našem 

primeru, saj zajemamo enako strukturo ciljnih javnosti, le tem pa je potrebno ustrezno 

segmentirati še vsebine. Tako je lahko vsak posamezen sklop vsebin, ki jih priporocajo smernice 

( IPU 2009) vsebinsko razdeljen na 3 sklope ciljnih javnosti, kjer so najprej podane najširše 

informacije, ki bi zadovoljile potrebe povprecnega državljana/državljanke, hkrati pa bi te 

upoštevale tudi ciljne javnosti s posebnimi potrebami (gluhonemi, slabovidni, itd.). Iz splošnega, 

razumljivega in enostavnega strukturiranja vsebin, ki bi bile podprte z foto in video galerijami, 

ter predvsem z video stream-i animiranih obrazložitev tako zakonodajnih postopkov kot 

volilnega sistema, aktualnih dogodkov, itd. lahko preidemo na bolj podrobno in kompleksnejšo 

strukturo vsebin, ki zadovoljijo potrebe in interese preostalih dveh ciljnih javnosti. Spletno mesto 

mora omogocati tudi locene dele, kjer bodo na voljo informacije za otroke in mladino (animirane 

vsebine, poseben del spletnega mesta namenjen otrokom), manjšinam ( vec jezikovnih razlicic), 

itd.

Izrednega pomena je spremljanje podatkov o obiskanosti samega spletnega mesta in na njem 

izvajati tudi naprednejše meritve, ki bi omogocale dostop do podatkov o demografskih profilih 

uporabnikov (vstop v MOSS meritve) ter izvajanje spletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov z 

informacijami, strukturo vsebin ter samimi možnostmi e-participacije. Demografski profili 

uporabnikov bi nam razkrili prevladujoco skupino uporabnikov, njihovo starostno ter 

izobrazbeno strukturo, kar nam omogoca podlago za nadaljnjo analizo in izboljševanje vsebinske 



in oblikovne strukture spletnega mesta DZ. Obenem se lahko s specificnimi vsebinami ter s

promocijskimi kampanjami aktivira tiste dele uporabnikov, ki jih zaznavamo v manjšem obsegu 

(starejša populacija, najstniki, itd..) ali tiste, ki bi jih želeli vkljuciti v doloceno diskusijo ali jim 

podati informacije o specificnih državotvornih vsebinah. Kontinuirano spremljanje teh podatkov 

in ažurnost le teh omogoca strateški razvoj spletnega mesta in posledicno nudi možnost 

aktivnejšega sodelovanja z državljani. Zadnja MOSS (Merjenje obiskanosti spletnih mest) 

raziskava izvedena novembra 2009 navaja, da je bilo v Sloveniji v populaciji od 10 do 75 let 

67% mesecnih uporabnikov interneta, kar predstavlja 1.161.488 prebivalcev Slovenije v starosti 

od 10 do 75 let. Njihova starostna struktura je bila sledeca: od 10 do 24 let (28%), od 25 do 39 

let (35%), od 40 do 75 let (37%). Povprecna starost mesecnih uporabnikov interneta v Sloveniji 

je 35 let (MOSS 2009). Iz teh podatkov je razvidno, da se v Sloveniji na spletu zadržuje cedalje 

vecje število mesecnih uporabnikov, s katerimi je potrebno komunicirati v njim znanem okolju 

(splet 2.0), uporabljati njihov jezik in navade.

4. SPLET 2.0 IN SPLETNO MESTO DZ

Splet 2.0 ponuja številne nove možnosti komuniciranja, participacije in družbenega aktivizma, ki 

jih sodobne vlade lahko izkoristijo sebi v prid, v iskanju novih nacinov interakcije s svojimi 

volivci ali v iskanju širših družbenih diskusij in družbene kohezije o specificnih družbenih 

problematikah. Vendar Palfrey in Gasser (2008, 257 – 271) opozarjata, da splet v okviru 

uporabnosti znotraj politicne sfere predvsem igra vlogo uporabne in atraktivne platforme za tiste, 

ki so že po naravi bolj nagnjeni k politicnemu in civilnemu udejstvovanju in aktivizmu. Palfrey 

in Gasser nadalje poudarjata (2008, 257 – 271), da splet torej ni prinesel novih ciljnih javnosti,

prinaša predvsem nova orodja, ki razlicnim generacijam nudijo moc za vecjo stopnjo direktne, 

osebne participacije v formalnih politicnih procesih, v kolikor si ti to želijo. Avtorja menita, da 

splet, sam po sebi, je medij participacije, katerega kljucna znacilnost je dvosmerna komunikacija, 

kjer uporabniki niso vec kot zgolj poslušalci, bralci ali pasivni gledalci temvec nastopajo kot 

aktivni udeleženci v javnih razpravah.



Palfrey in Gasser (2008, 264-267) pojasnjujeta, da t.i. 'digitalni domorodci'12 jemljejo

participacijo kot nekaj samoumevnega v svojem medijskem okolju. Splet torej ne more rešiti 

problema politicne pasivnosti prebivalstva, lahko pa postane nenavadno mocno orodje za 

organizacijo, rekrutiranje in participacijo ter pripovedovanje zgodb o sodobni družbi (Palfrey in 

Gasser 2008, 264-267). Iz teh razlogov morajo vsi državljani na spletu preko ene skupne tocke 

(spletno mesto DZ) imeti na voljo orodja in aplikacije, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju, 

za komuniciranje s svojimi predstavniki v DZ.

4.1 DIALOG

Obstojece spletno mesto DZ razen dostopa do elektronskih naslovov predstavnikov ter bornega 

poskusa foruma (Javna predstavitev mnenj), nima možnosti participacije državljanov v javni 

diskusijah. Elektronski naslovi posameznih predstavnikov so slabo izpostavljeni, skorajda 

nevidni, sam obrazec za vzpostavitev kontakta pa je prevec rigidne oblike.

Pred vsakršnim poskusom neke 'prisilne' vzpostavitve komuniciranja med omenjenimi akterji je 

potrebno najprej poskrbeti za dosledno in aktivno izobraževanje vseh predstavnikov DZ o 

nujnosti in primernosti uporabe novih tehnologij na spletu, ki bi jim omogocile aktivno 

komuniciranje z državljani. Potrebno jih je seznaniti tako s pozitivnimi kot negativnimi 

posledicami (strah pred kritiko) takega nacina komuniciranja in se zavedati, da sodoben spletni 

uporabnik mlajše generacije od svojih izvoljenih predstavnikov pricakuje doloceno stopnjo 

aktivnosti v okviru spleta 2.0, poznavanje novih spletnih orodij in aplikacij ter razumevanje 

pomembnosti le teh v sodobni vsakodnevni komunikaciji.

Vsak poskus nekega 'pavšalnega komuniciranja', ki ne bo prinašal hitrih in neposrednih 

odgovorov oz. informacij na izpostavljeno tematiko, lahko pri uporabnikih izzove izredno 

kriticne reakcije. Sodoben spletni uporabnik danes samostojno narekuje tempo spletnim 

dialogom in je glavni povpraševalec po in ustvarjalec informacij, ki ne pristaja na enosmerno 

podajanje informacij. Splošna zaveza vseh predstavnikov DZ-ja k aktivnejšemu komuniciranju z 

  
12 Besedno zvezo: Digital Natives prevajam kot: digitalni domorodci. Gre za generacijo ljudi, rojenih po letu1980 
(pojav t.i. družbenih digitalnih tehnologij), ki imajo dostop do teh tehnologij in vse potrebne vešcine za njihovo 
uporabo ( Palfrey in Gasser 2008, 1).



državljani (in ne  zgolj posredovanju informacij) je prvi pogoj za razvoj vecje stopnje 

participacije na omenjenem spletnem mestu.

4.1.1 Socialna omrežja, blogi, mikroblogi, RSS povezave

Po vzpostavitvi te osnove sledi angažiranje posameznih predstavnikov DZ, da se aktivno 

vkljucijo v socialna omrežja in uporabljajo orodja in aplikacije, ki jih ponuja splet 2.0. Vsak 

predstavnik bi moral imeti ob svoji interaktivni predstavitvi na spletnem mestu DZ RS, poleg 

svojega elektronskega naslova tudi naslove do: svojega profila ali spletne strani na socialnih 

omrežjih (Facebook.com, Netlog.com), blogov, mikroblogov (Twitter.com), itd. Svoje profile v 

socialnih omrežjih bi morali urejati in posodabljati z aktualnimi vsebinami in svojimi 

poslanskimi vprašanji ter poskrbeti za odzive na komentarje, ki jih ob njihovih objavah kreirajo 

njihovi 'oboževalci' oz. 'prijatelji'. Zmago Jelincic Plemeniti13 ima sicer že ustvarjen svoj 

Facebook profil, kjer objavlja svoje dejavnosti, vendar ni aktiven v komuniciranju s

posameznimi clani, ki so že stopili v stik z njim. Gre zgolj za posredovanje informacij in ne za 

komuniciranje. Na samem profilu mu manjkajo tudi objava njegovega uradnega elektronskega 

naslova in druge povezave do pomembnejših uradnih spletnih mest (Državni zbor RS, Vlada 

RS,itd.).

Pomembno je, da vsi politicni akterji med svojo pojavnostjo na spletu (socialna omrežja, blogi, 

itd.) obdržijo neko konsistentnost: na vseh aplikacijah in orodjih uporabljajo enotno 

poimenovanje in opise, povsod objavijo povezave do uradnih spletnih mest (Državni zbor RS, 

Vlada RS, svoje politicne stranke, morebitnih blogov, itd.) ter poskrbeti za interaktivne vsebine.

Facebook profil ministrice Katarine Kresal14 je vzpodbuden primer uporabe socialnih omrežij za 

komuniciranje, saj ministrica poleg zapiskov uporablja tudi video objave ter ponuja možnost 

RSS objav svojim 'oboževalcem', vendar manjkajo odzivi, kontaktni podatki, objava povezav do 

pomembnih spletnih mest, itd.. Katarina Kresal je aktivna s svojimi objavami tudi na mikroblogu 

  
13 Dostopno preko: http://www.facebook.com/pages/Zmago-Jelincic-Plemeniti/34946748533
(04.01.2010).
14 Dostopno preko: http://www.facebook.com/KatarinaKresal.fans ( 04.01.2010).



Twitter15, vendar bi morala poskrbeti še za povezavo obeh socialnih omrežij ( posodobitve 

statusa profila so nato vidne hkrati v obeh omrežjih), s cimer se poveca število objav na obeh 

omrežjih in se povecujejo tudi možnosti komuniciranja oz. dajanja 'feedbacka' uporabnikom.

Najstniki oz. mlajša generacija, ki jo je potrebno smatrati kot posebno ciljno javnost se na spletu 

zadržuje v specializiranih socialnih omrežjih, kot je npr. Netlog.com. Pomembno je torej 

pravilno segmentiranje razlicnih orodij in okolij spleta 2.0, da bi pravilno in ucinkovito izrabili 

razlicne kanale komuniciranja, glede na svoje definirane ciljne javnosti in glede na to kje se te 

javnosti pravzaprav zbirajo. Pomembna je tudi aktivnost predstavnikov DZ pri pisanju spletnih 

dnevnikov, ki nudijo bolj oseben, pristni stik in vpogled v samo osebnost izvoljenega 

predstavnika, kar daje vtis vecje dostopnosti do izbranih politicnih akterjev (Godwin 2008). Pri 

samem izboru socialnih omrežij preko katerih bodo predstavniki DZ RS komunicirali je potrebno 

zavedanje o bliskovitih spremembah v spletnem okolju.

Popularnost Facebook-a, ki danes dosega preko 350 milijonov spletnih uporabnikov na svetu, je 

lahko v naslednjem letu že manjša (manjšanje popularnosti forumov). Napovedi stroke sledijo 

trendom ponovne fragmentacije spletnega medijskega trga, kar bi pomenilo, da se bodo velika 

socialna omrežja razpršila v manjša, bolj specializirana, ki bodo zajemala skupnosti s 

specificnimi skupnimi interesi. Za predstavnike DZ-ja bi to lahko pomenilo, da se bodo v nekaj 

letih morali ponovno prilagoditi novim zahtevam spletnih uporabnikov. Zato je prvotnega in 

kljucnega pomena izobraževanje in aktivno sodelovanje predstavnikov v spletni sferi

komuniciranja.

4.1.2 'Widget 'spletnega mesta DZ

Poleg konsistentnih profilov politicnih akterjev v obilici razpoložljivih socialnih omrežij in 

drugih spletnih aplikacij in orodij, ki jih ponuja splet 2.0 je zanimiva, napredna in kreativna 

rešitev tudi uporaba t.i. widget aplikacije16. Državni zbor bi lahko pripravil svojo, ki bi jo objavil 

  
15 Dostopno preko: http://twitter.com/katarinakresal ( 04.01.2010).
16 Widget je spletna aplikacija, ki jo aktiviramo na samem 'desktopu' našega racunalnika, na dolocenem spletnem 
mestu, blogu ali v socialnih omrežjih, ki vsebuje dolocene informacije, ki imajo visoko dodano vrednost za 
uporabnike, ki jih nato virusno delijo s svojimi prijatelji preko spleta



na svojem spletnem mestu ter na uradnem profile na Facebook omrežju, to aplikacijo bi si morali 

dodati tudi vsi clani DZ na svojih profilih, nato pa bi jo lahko prosto na svoje profile namestili 

tudi vsi ostali uporabniki Facebook-a ter vsi blogerji oz. uporabniki, ki imajo dostop to same 

skripte svojega spletnega mesta (virusno širjenje). Omenjeni 'widget' bi imel RSS povezavo na

spletno mesto DZ, kjer bi se vsakodnevno polnil z aktualnimi objavami, informacijami javnega 

znacaja, dogodki, itd. Omenjena aplikacija je odlicen nacin komuniciranja vseh novosti tako 

profesionalnim javnostim kot posrednikom informacij, nenazadnje tudi državljanom in 

državljankam, ki se lahko sprotno seznanjajo z vsemi aktivnostmi DZ RS. Galerija t.i. 'widgetov' 

ali 'gadgetov' ameriške vlade17 prikazuje številne možnosti uporabe podobnih aplikacij, ki 

morajo imeti doloceno dodano vrednost za specificne ciljne skupine. Omenjeno aplikacijo bi bilo 

smiselno prilagoditi tudi za mobilne aparate, kjer bi lahko strokovne javnosti in posredniki 

informacij do podatkov o kljucnih in aktualnih dogodkov dostopali kar preko svojih mobilnih 

telefonskih aparatov, ki imajo možnost dostopanja do spleta in socialnih omrežij in bili na ta 

nacin vedno na tekocem z aktualnim dogajanjem.

4.1.3 E-enciklopedija DZ

V stilu novodobnih 'wikipedij' je pomembno, da po podobnem zgledu tudi vlada pripravi lastno 

E-enciklopedijo, ki bo vedno v pomoc uporabniku na samem spletnem mestu. Informacije v 

enciklopediji bi bile sicer zaprte narave, vendar bi lahko uporabniki pošiljali svoje predloge za 

dodajanje razlicnih povezav, ki jih lahko ustvarjalci vsebin pregledajo in premislijo o objavi le 

teh ( glede na strokovnost in kredibilnost informacij). E-enciklopedija bi bila ustrezna pomoc za 

vsakega uporabnika, ki bi ga zanimale dolocene informacije o izbranih tematikah, kjer bi si lahko 

prebiral enostavne razlage dolocenih pojmov. DZ mora poskrbeti tudi za pregled nad 

informacijami o DZ, ki so že objavljene v obstojecih spletnih enciklopedijah18 s prostim 

dostopom (vsebine kreirane s strani razlicnih spletnih uporabnikov).

  
17 Dostopno preko: http://www.usa.gov/Topics/Reference_Shelf/Libraries/Gadget_Gallery.shtml, (04.01.2010).
18 Informacije o DZ RS, ki so dostopne preko: http://sl.wikipedia.org/wiki/Državni_zbor_Republike_Slovenije,
(04.01.2010).



4.1.4 Video kanali in Youtube

DZ RS ima na voljo veliko število že obstojecega video materiala, ki ga lahko združi v enoten 

video kanal na podpornih servisih spleta 2.0, kot je spletno video omrežju Youtube.com ali 

aplikacija za shranjevanje in objavljanje fotografij: Flickr.com. Omenjene servise uporabi tako 

za predvajanje, shranjevanje in arhiviranje teh interaktivnih vsebin, hkrati pa na spletnem mestu 

objavi povezave do teh vsebin. Sam kanali na omenjenih omrežjih mora biti opremljen z 

ustreznimi podatki, povezavami in vsebovati enotne in konsistentne državne simbole, ki dajejo

kanalu videz kredibilnosti. Primer dobre prakse je Youtube video kanal ameriške zvezne države 

Virginia.19

4.1.5 Povezave na spletnem mestu DZ

Spletno mesto DZ bi moralo izpostaviti vse povezave na že ustanovljena spletna mesta in 

aplikacije, saj bi se s tem povecal pretok informacij. Spletno mesto Predlagam.vladi.si20 je že 

primer poskusa bolj ucinkovitega komuniciranja z državljani, vendar deluje izven okvira 

spletnega mesta DZ. Enako velja za spletno mesto e-demokracija.si21. Vsa podobna spletna 

mesta ter povezave na uradne profile DZ na Facebook-u, Netlog-u ( primeren za komuniciranje z 

najstniki), Twitterju, itd je potrebno izpostaviti na spletnem mestu DZ, ki mora biti promoviran 

kot kljucna sticišcna tocka za vse informacije, ki so na voljo povprecnemu državljanu RS. Na ta

nacin si lahko vsak uporabnik izbere želen kanal komuniciranja. Vsekakor morajo biti vsa ta 

spletna mesta med seboj strukturno in vsebinsko povezana, da se ne porazgubi smisel oz. da 

diskusije niso razpršene na prevec koncev.

5. ZAKLJUCEK

Iluzorno bi bilo pricakovati, da bo komuniciranje politicnih predstavnikov z državljani preko 

socialnih omrežij, blogov, in drugih podpornih servisov spleta 2.0 dvignilo stopnjo politicne 

participacije in družbenega aktivizma v Sloveniji. Pa vendar živimo v digitalni dobi, kjer je 

  
19 Dostopno preko: http://www.youtube.com/user/Virginiagovernment ( 04.01.2010).
20 Dostopno preko: http://www.predlagam.vladi.si/ (04.01.2010).
21 Dostopno preko: http://www.e-demokracija.si/ (04.01.2010).



naloga vsake demokracije, da svojim državljanom odpre vsa možna 'vrata' komunikacijskih 

kanalov ter jim ponudi cim vec možnosti in dostopv za dialog in javne diskusije. Poleg vseh 

novih možnosti za vzpostavljanje dialoga z državljani preko spleta je tu še vidik kreativnosti, 

interaktivnosti in personalizacije, ki lahko državnim inštitucijam omili izgled rigidnih, 

nedostopnih ustanov, jim nadene obraze ter politicne predstavnike koncno pripelje v domove oz. 

racunalnike 67% slovenskega prebivalstva. To ni lahka in enostavna naloga, potrebna je priprava

komunikacijske strategije in angažiranje vseh vladnih služb za odnose z javnostmi v sfere t.i. 

digitalnih odnosov z javnostmi. Potreben bo konkreten vložek v izobraževanje tako politicnih 

predstavnikov, kot samih državljanov. Primeri dobrih praks kažejo na številne pozitivne 

možnosti, ki jih je potrebno najprej zaznati, nato pa tudi dosledno upoštevati. Kljucnega pomena 

je zato temeljita prenova in nadgradnja same oblikovne in vsebinske strukture že obstojecega 

spletnega mesta v skladu s smernicami IPU. Ta pa bi ustvarila temelje za nadaljnje aktivnosti 

preko aplikacij in socialnih omrežij v okviru spleta 2.0, ki bodo dvignile standarde 

komuniciranja in odprle številne nove možnosti za obe udeležene strani.

Na koncu velja opozoriti še na hitro spreminjajoco se naravo spleta, kjer novi trendi 

komuniciranja rastejo kot gobe po dežju, zato je pomembno, da se poskuša cimbolj slediti 

novostim in preverjati in analizirati stanje spletnega mesta DZ na kontinuirani ravni. Le tako bo 

lahko spletno mesto DZ del strateškega nacrtovanja, ki mora imeti jasno zastavljene cilje in 

definirane ciljne javnosti. Na teh osnovah je nato moc izvajati nadgradnje hitreje in ucinkoviteje 

in vzdrževati izgled aktualnega in sodobnega spletnega mesta.
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1. UVOD

»Državni zbor je najvišja predstavniška in zakonodajna institucija, ki kot temeljno opravlja 

zakonodajno funkcijo oblasti, poleg tega pa še volilno in nadzorno funkcijo.1« Kot taka se mora 

širši javnosti predstaviti na najboljši možen način, ter zainteresiranim nuditi vse informacije, ki 

izvirajo iz njenega delovnega okolja. Poleg dneva odprtih vrat in javljanja preko televizijskih 

zaslonov, se najlažje in najhitreje približajo javnosti z internetno stranjo, ki mora biti čim bolj 

funkcionalna.  

Obstoječa spletna stran Državnega zbora je funkcionalno srednje dobro zasnovana. V seminarski 

nalogi bom poskušala preizkusiti več hipotez. V prvi hipotezi trdim, da iskalnik zakonov in 

drugih predpisov ni namenjen vsem uporabnikom, ampak izključno pravno izobraženim, ki 

točno vedo kaj iščejo. Za ostale iskalnik ni primeren. Kot drugo hipotezo navajam, da spletna 

stran za otroke sploh ni primerna, kot tretjo pa da na spletni strani manjka aplikacija za povratne 

informacije, ki je pri taki organizaciji, kot je državni parlament, ena izmed ključnih stvari.

V uvodu bi želela najprej predstaviti pomen interneta za delovanje neke inštitucije, v 

nadaljevanju pa bi analizirala prednosti in slabosti spletne strani Državnega zbora, ter podala 

nekaj predlogov, ki bi izboljšali uporabniško izkušnjo.

Pri svojih argumentacijah bom izhajala iz Ustave Republike Slovenije, ter drugih zakonskih 

predpisov in iz lastne uporabniške izkušnje, saj to stran zaradi študijskih obveznosti pogosto 

obiskujem.

  
1 www.dz-rs.si.



2. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Prvi člen Ustave Republike Slovenije določa, da je Slovenija po svoji ureditvi demokratična 

republika. V tretjem členu je dodatno določeno, da ima v njej oblast ljudstvo in da državljani to 

oblast izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno 

in sodno. Z volitvami se volijo tudi poslanci v Državni zbor, ki je inštitucija, ki opravlja 

oblastno, volilno ter nadzorno funkcijo.  V okviru zakonodajne funkcije sprejema ustavo, zakone 

in druge splošne akte, poslovnik državnega zbora, avtentične razlage zakonov, prečiščena 

besedila zakonom, državni proračun, rebalans proračuna, ratificira mednarodne pogodbe in 

razpisuje referendume. 

V okviru svoje volilne funkcije voli ter imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, 

predsednika in podpredsednika Državnega zbora, sodnike ustavnega sodišča, guvernerja 

centralne banke, člane računskega sodišča, varuha človekovih pravic…

Državni zbor sestavlja 90 poslancev Državnega zbora, od česar sta v parlament vedno izvoljena 

tudi predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti. Vsaka štiri leta se na splošnih, 

enakih in tajnih volitvah, ki jih razpiše predsednik republike, izvolijo novi poslanci, ki po svojih 

najboljših močeh predstavljajo ljudstvo in opravljajo delo v Državnem zboru. Pri tem niso vezani 

na nikakršna navodila. Poslovanje poteka v slovenskem jeziku, poslanca italijanske in madžarske 

narodne skupnosti pa imata pravico govoriti in v pisni obliki vlagati predloge, pobude, vprašanja 

in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

Delo Državnega zbora poteka na rednih in na izrednih sejah2, katere sklicuje predsednik 

Državnega zbora. Seje vsekakor znajo biti izredno zanimive. Če k temu ne prispeva zanimiva 

tema, pa si jih določeni poslanci priredijo po svoji meri. Včasih se v svoje delo tako vživijo, da je 

potrebno mirjenje s strani predsednika Državnega zbora, ki navadno vodi seje. Prisotnost 

poslancev na sejah uradno ni obvezna, morajo pa biti prisotni v večinskem številu, ko poteka 

odločanje o kakem pomembnem vprašanju.3 Javnost sej, katere določa poslovnik državnega

zbora v svojem 5.členu, poskušajo v parlamentu doseči tako, da javnost obvešča o svojem delu 

ter o odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava. Predloge aktov in druga gradiva, ki so 

  
2 6. člen Poslovnika Državnega zbora.
3 81. člen Poslovnika Državnega zbora.



obravnavana na sejah se objavijo v glasilu Državnega zbora, ravno tako pa so tam objavljeni tudi 

sklepi Državnega zbora, kateri so sprejeti ob obravnavi posameznih zadev. 

Javnost sej pa zagotavljajo tako, da je predstavnikom medijev omogočeno spremljanje seje 

neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi 

pripomočki. 4 Prisotnost novinarjev je stalnica v delu parlamenta, saj so lahko novinarji v 

prostorih Državnega zbora praktično ves čas, seje pa lahko spremljajo tudi drugi državljani iz 

posebnega, za ta primer postavljenega balkončka, ki ima razgled na celotno dvorano. 

Zakon o RTV Slovenija v svojem tretjem členu določa, da mora obstajati tudi poseben 

nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora 

Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar 

neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem 

parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, 

mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike 

Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi 

aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.5

3. POMEN POSTAVITVE SPLETNE STRANI DRŽAVNEGA ZBORA

Kot smo že ugotovili, je parlament najpomembnejša državna inštitucija in ravno zaradi tolikšne 

pomembnosti bi nujno potreboval večjo prepoznavnost, kot jo ima sedaj. Spletna stran je sicer 

dobro obiskana, vendar ni najbolj priljubljena med uporabniki, saj uporabniku ne da 

zadovoljujoče uporabniške izkušnje, ki bi ljudi privlačila in jih znova privabljala na stran. Lahko 

bi rekli, da  si obiskovalci spletno stran ogledujejo zgolj iz potrebe in ne iz želje. To bi snovalci 

spletne strani nujno morali spremeniti in spletno stran iz obveščevalnega medija povzdigniti v 

izobraževalnega. Mnogo ljudi namreč ne ve skoraj ničesar o Državnem zboru in njegovem 

delovanju, kar je za tako majhen narod, kot je slovenski, sramota. Ker je luknja v znanju prisotna 

pri večini državljanov, bi se morali tisti, ki skrbijo za publiciteto Državnega zbora potruditi, da 

naredijo takšno spletno mesto, ki bi zadostilo strategiji informiranja, promoviranja ter poslušanja 

  
4 101. člen Poslovnika Državnega zbora.
5 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS, št. 96/05).



državljanov. Najlaže se je ljudem približati s pomočjo interneta saj je ta razširjen skoraj v 

vsakem domu.

4. PREDNOST INTERNETA PRED OSTALIMI MEDIJI

Internet je nedvomno edini medij, ki je od lokacije popolnoma neodvisen. Z nasprotjem od 

televizije in časopisja, je na različnih delih sveta možno priti do povsem enakih informacij. Te so 

s pomočjo hiperteksta postavljene v internetno mrežo in tako na voljo bralcu, ki lahko do njih 

dostopa kadarkoli in kjerkoli.

Poleg  hipertekstualnosti je pomembna značilnost spleta tudi interaktivnost, katere večina 

medijev ravno tako ne ponuja, je pa ključnega pomena za vzpostavitev odnosa med korporacijo, 

ki je postavila določeno spletno stran in njenim uporabnikom. S pomočjo interaktivnosti lahko 

uporabnik soustvarja spletno stran, podjetje oz. inštitucija, ki je spletno stran postavila, pa ima 

možnost, da od svojih uporabnikov dobi povratne informacije o tem, kaj si mislijo o njih, česa si 

želijo in kar bi morda podjetje moralo popraviti, da bi bilo uporabnikom bolj po meri. Na tak 

način torej podjetje pride v direkten kontakt z uporabnikom in iz prve roke dobi informacijo o 

tem, kaj naj naredijo za izboljšanje odnosa s potrošnikom in tudi kako bi morda izboljšali svoje 

produkte oziroma usluge. (Roger, Smith, Kidd, 1998; 430)

5. Analiza spletne strani Državnega zbora

4.1. Kaj bi spletna stran parlamenta morala imeti, da bi zadovoljila zahtevam čim večjega 

števila uporabnikov6

- SPLOŠNE INFORMACIJE O PARLAMENTU: 

o Dostop do parlamenta( Kje se parlament nahaja, kako priti do njega, kje 

parkirati avtomobil, v primeru, da se odločimo za obisk,…)

o Razporeditev sedežev v parlamentu ( Kdo kje sedi, kako so porazdeljeni 

sedeži glede na poslanske skupine…)

  
6 Podajam kratek spisek zahtev, katerim bi morala spletna stran zadostiti, da bi odgovorila na vprašanja, ki si jih 
uporabniki najpogosteje zastavljajo. Gre izključno za moje mnenje, ustvarjeno na podlagi študije spletne strani 
Državnega zbora.



o Virtualni pregled stavbe parlamenta ( Parlament bi bil predstavljen na 

uporabniku prijazen način tako, da bi se lahko le ta virtualno sprehodil skozi 

najpomembnejše sobane Slovenskega parlamenta, ter se ob vsakem 

»sprehodu« seznanil z najpomembnejšimi funkcijami in nalogami, ki se tam 

opravljajo.)

- Zgodovino in vlogo parlamenta 

- Predstavitev funkcij parlamenta in aktivnosti

o Predstavitev organov parlamenta in nalog, ki jih posamezen organ opravlja

o Predstavitev osebja v parlamentu

o Predstavitev parlamentarnega proračuna

o Urnik aktivnosti, ki potekajo v parlamentu

o Seznam predstavništev ( Seznam predstavništev, kontaktne številke…)

o Letna poročila dela parlamentov

- Predstavitev članov parlamenta( Predstavitev poslancev- osebna stran vsakega 

poslanca)

- Predstavitev političnih strank( Katere politične stranke so zastopane v parlamentu, 

kateri njihovi člani jih v parlamentu zastopajo

- Predstavitev volitev v parlament( Predstavljen bi bil sistem, po katerih so poslanci 

voljeni v državni zbor. Na tem mestu bi moralo biti natančno definirano, komu gre 

glas, ki ga volivec nameni politični stranki na volitvah, saj mnogim ni jasno kako v 

praksi deluje proporcionalni sistem.)

- Predstavitev parlamentarne administracije

- Dokumente, ki jih parlament izdaja

- Povezave na druge strani, ki so z delovanjem države in parlamenta tesno povezane



- INFORMACIJE O ZAKONODAJI:

- Uradna prečiščena besedila zakonov

- ORODJA, KI BI IZBOLJŠALA UPORABNOST STRANI

- Iskalnik po zakonih

- Prenos sej

- Video posnetki

- Mobilne storitve- obveščanja

- Blogi

- Klepetalnice

- Komentiranje

- DIZAJN

- Priročnost- kako hitro se kaj najde

- Dostopnost- da je stran primerna za tiste, ki so slepi, slabše vidijo,…

- Jezik

4.2. Pomanjkljivosti spletne strani državnega zbora in predlogi izboljšav

• Jezik

Spletna stran je dostopna v Slovenskem jeziku, ravno tako je večina pomembnih informacij 

dostopnih tudi v angleškem jeziku. Pa vendar so snovalci spletne strani pozabili, da imajo tudi 

predstavniki narodnih manjšin, torej italijanske in madžarske skupnosti7, ustavno pravico do 

svojega jezika, ta pa je na tem mestu kršena, saj vsebin v madžarščini in italijanščini ni na voljo. 

Po zgledu spletnih strani nekaterih tujih parlamentov, bi morali tudi spletno stran slovenskega 

parlamenta omogočiti v vseh jezikih, ki so v Republiki Sloveniji opredeljeni kot uradni, škodile 

  
7 5. Člen Ustave Republike Slovenije.



pa ne bi niti predstavitve parlamenta v tujih uradnih jezikih evropske skupnosti, kot jih na primer 

ponuja spletna stran Avstrijskega parlamenta.8

Najboljša spletna stran v tem pogledu je spletna stran Avstrijskega parlamenta 

(http://www.parlament.gv.at/EN/show.psp ), na kateri so predstavitve avstrijskega parlamenta v 

vseh evropskih jezikih. 

  
8 Na koncu seminarske naloge, se kot priloga pisanemu delu seminarske naloge nahajajo fotografije.



Tudi spletna stran Švedskega parlamenta 

(http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____12516.aspx ) ponuja nekaj podobnega. 

Sledeče spletne strani so poleg angleškega in njihovega maternega jezika tudi v prevodih drugih 

jezikov. 

Spletna stran Francoskega parlamenta:  

http://www.assemblee-nationale.fr/english/index.asp

Spletna stran Nemškega parlamenta: http://www.bundestag.de/htdocs_e/index.html



Spletna stran Estonskega parlamenta: http://www.riigikogu.ee/?lang=en

Spletna stran Švicarskega parlamenta: http://www.parlament.ch/e/Pages/default.aspx

Spletna stran Slovaškega parlamenta:  http://www.nrsr.sk/

Spletna stran Bosanskega parlamenta:  http://www.parlament.ba/



Spletna stran Mehiškega parlamenta: http://www.diputados.gob.mx/

• Povratne informacije in oglaševanje

Ena izmed glavnih pomanjkljivosti spletne strani državnega zbora je pomanjkanje feedbacka oz. 

povratne informacije. Feedback sestoji iz treh korakov. Prvi korak je stimulativen feedback, 

drugi je sprejemni feedback, zadnji pa je reakcija na feedback.  Stimulativni feedback pokriva 

vsako akcijo in možnost, ki jo ima potrošnik, da bi prišel v kontakt s podjetjem. Znotraj 

internetnega omrežja to pomeni tudi možnost, da potrošniki pridejo v neposreden kontakt s 

podjetjem. 

Sprejemalni feedback9 pomeni, da lahko podjetje povratne informacije sprejema skozi mnogo 

različnih tipov medijev, kot so internet, telefon, fax ali pisma. Le internet pa podjetju daje 

možnost, da na strukturiran način zbira in shranjuje povratne informacije, ki jih dobi od 

uporabnikov, tako da so mu kasneje na voljo za obdelavo(Roger, Smith, Kidd, 1998; 431).

Work on/ React to Feedback pa je zadnji korak feedbacka. Ta je za podjetje ravno tako 

pomemben, kot predhodni korak, če ne celo najbolj. S temi informacijami, ki jih je podjetje od 

svojih uporabnikov dobilo, morajo znati razpolagati in jih pravilno uporabiti sebi v prid. 

Kako priti do povratnih informacij je stvar posameznega podjetja. Najpogosteje uporabljene 

aplikacije, katerih se podjetja poslužujejo so razni forumi, možnost, da se komentira posamezne 

objave, blogi in komentarji blogov, klepetalnice… Spletna stran državnega zbora ne ponuja na 

voljo niti ene izmed naštetih možnosti in to bi bilo potrebno kmalu spremeniti, saj je večina 

  
9 Receiving feedback.



mladih na tak način komunikacije najbolj navajena in jim je tudi najbolj blizu. Tudi v britanskem 

parlamentu je prišlo do pobude s strani mladih, da bi si člani parlamenta ustvarili msn naslove ali 

pa bloge, ter se tako zbližali z javnostjo. Verjamejo namreč, da je to najlažji in najboljši način s 

katerim lahko na svojo stran pridobijo čim več ljudi.(Are the Lord's Listening?, 2007; 20)

Dober primer, da to absolutno drži je primer predvolilne kampanje zdajšnjega ameriškega 

predsednika Baracka Obame, ki je javnost osvojil ravno na tak način. S tem ko je kombiniral 

pristen face-to-face odnos z internetom, mu je uspelo, da je v svoje vrste pridobil milijone 

prostovoljcev, ki so pomagali pri kampanji in kasneje tudi ljudi, ki so volili za njega. Kampanja 

je temeljila na socialnih mrežah, ki povezujejo ljudi na internetu- MySpace in Facebook, 

oglaševanje preko Twitterja, pošiljanje e-mailov in tekstovnih sporočil.(Sobel, Wiley, 2009; 230)

Oglaševanje preko socialnih mrež bi bilo nujno potrebno za Slovenski državni zbor, saj se 

večino življenja praktično seli na medmrežje. Facebookov profil bi omogočal, da večjemu številu 

ljudi na enkrat pošljejo enako sporočilo, omogočena pa je tudi opcija, da se sporočilu pripne 

fotografija, članek ali krajši video. Facebook pa omogoča tudi oglaševanje na najrazličnejše 

načine. (Seaman, 2008; 77)

Spletna stran Švicarskega  parlamenta:    http://www.parlament.ch/e/kontakt/pages/default.aspx



Spletna stran Slovaškega parlamenta:    http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=infoziadost



Spletna stran Albanskega parlamenta:    http://www.parlament.al/

Sp

letna stran Bosanskega parlamenta:    http://www.parlament.ba/sadrzaj/2/29/3.html



Spletna stran Avstralskega parlamenta:    http://www.aph.gov.au/faqs/index.htm

Spletna stran Mehiškega parlamenta:    http://con.congreso.gob.mx:81/uwc/auth



• Blog

Tudi uvedba bloga bi bila odlična promocija, kako parlamentarne zadeve približati javnosti. Kak 

poslanec, ki rad in zanimivo piše, bi na spletni strani pisal svoj blog, katerega bi v primeru, če bi 

bil njegov način pisanja zanimiv, gotovo obiskalo veliko ljudi. Na tak način bi si, ne samo 

povečali publiciteto, ampak tudi ljudi, ki morda ne gledajo informativnih dnevnikov, informirali 

o tem, kaj se dogaja znotraj štirih sten med tem, ko se sprejemajo najpomembnejše pravne norme 

v državi, poleg tega pa bi poslance videli kot človeška bitja (Davis, 2009: 92) in ne samo kot 

ljudi, ki nas usmerjajo in nam dajejo pravila, po katerih moramo živeti, sicer smo kaznovani. 

Večina blogov dopušča tudi komentarje bralcev, kar zopet omogoči interaktivnost, ter da 

bralcem vedeti, da njihovo mnenje šteje. 

• Forum

Preko internetnih forumov se da super reklamirati skozi razne debate. Ne da bi se uporabnik 

sploh zavedal, se mu lahko vsili neko mnenje, za katerega kasneje misli, da ga je sam 

izoblikoval. Nekatere spletne strani tujih parlamentov že imajo svoje forume, menim, da bi ga 

tudi Slovenska morala dobiti, saj bi na ta način informirali ljudi, poleg tega pa bi lahko 

uporabniki spraševali za mnenja, spoznavali ljudi, ki so se jim zgodile podobne situacije, kot se 

dogajajo njim. Na tak način bi bilo posredno poslancem olajšano delo, saj ne bi več rabili 

odgovarjati na vsako vprašanje posebej, ampak bi podobne probleme in vprašanja združili in na 

forumu objavili en odgovor. Tako bi si posledično povečali kapaciteto časa, ki ga imajo na voljo 

za odgovarjanje državljanom, in bi lahko svoje odgovore podali večim ljudem. 



Spletna stran Francoskega parlamenta:  

 http://www.assemblee-nationale.fr/english/index.asp

• Iskalnik

Iskanje po slovenski zakonodaji je na spletni strani državnega zbora zelo slabo organizirano. 

Sicer je veliko opcij- iskanje po ključnih besedah, po vsebini, po imenu zakona,…vendar kljub 

temu veliko zakonov sploh ne najde, razen če povsem točno navedemo njegovo ime, česar 

povprečen uporabnik velikokrat ne ve natančno. Poleg tega velikokrat poleg tistih zakonov, ki jih 

iščemo, najde še mnoge druge, ki iskalcu tisti trenutek sploh niso relevantni.  Ravno tako je 

iskanje po ključnih besedah precej slabo organizirano. Moraš biti res specifičen, da iskalnik 

najde zakon, ki ga iščeš, pa še to porabiš precej časa, da se med vsemi zadetki znajdeš. 



Naslednja slabost iskanja zakonov je ta, da v primeru, če najde iskalnik več zadetkov, ne obarva 

z drugo barvo zakonov, katere smo že pogledali, ter tako v primeru nepazljivosti brez veze trati 

naš čas. 

Predlog za rešitev problema: Iskalnik bi moral zagotavljati iskanje po korenih besed ali pa po 

ključnih besedah. 

Pri zakonih bi bilo dobro, če bi imeli vsa uradna prečiščena besedila na enem mestu. Še boljše 

pa, če bi bilo vse v enem dokumentu in bi se točno videle spremembe in dopolnitve, brez da bi 

morali primerjati s prejšnjimi verzijami zakona in kombinirati. 

Boljšo razgledanost državljanov bi prav gotovo dosegli tudi tako, da bi k zakonom dodali 

praktične primere ter jih podkrepili z rešitvami in navedbami členov iz zakonov.

• Izobraževanje in spletna stran za otroke 

To je gotovo ena izmed najbolj potrebnih pridobitev, ki bi si jih spletna stran državnega zbora 

morala omisliti. Izobraževanje in navduševanje otrok za parlamentarne zadeve bi lahko 

dolgoročno gledano izboljšalo državno ureditev, saj imajo mladi velikokrat zelo dobre zamisli, 

ampak jih zaradi tega, ker jih politika in »državne zadeve« preprosto ne zanimajo, ne morejo 

uresničiti. 

Na spletno stran bi lahko vključili interaktivne vsebine, ki bi poučevale otroke in jih skozi 

animacije učile o Slovenski državni ureditvi. Njihovo znanje bi se kasneje preverilo v kvizih, ali 

kakšnih drugih igrah, kar bi otrokom dalo še večji zagon in v njih vzbudilo željo po znanju. 

Takim igram pa se gotovo ne bi mogli upreti niti odrasli. 



Člani britanskega parlamenta10 so na svoje spletne strani11 že vnesli takšne zanimivosti za otroke. 

In sicer je na spletni strani naloženih nekaj dokumentov, ki otroke poučujejo o parlamentarni 

ureditvi v njihovi državi. Večino znanja pa imajo otroci možnost pridobiti skozi zanimive igre, ki 

so hkrati tudi poučne. Na tak način se otroci med tem, ko igrajo računalniške igre, še kaj novega 

naučijo. Igre ( in njihova težavnost) so prirejene za otroke različnih starosti. 

  
10 Druge države podobne prakse za  še nimajo. 
11 Spletna stran je dostopna na naslovu: http://www.parliament.uk/education/online-
resources/games/ . 



Izbira iger po težavnosti 



Primeri poučnih iger za otroke



5. ZAKLJUČEK

Skozi pregled teoretičnega dela in ogledovanja spletne strani državnega zbora, lahko hipoteze, ki 

sem si jih zadala na začetku v celoti potrdim. In sicer sem ugotovila, da je spletna stran 

Državnega zbora funkcionalno kar dobro zasnovana, vendar bi se kljub temu lahko izboljšali 

iskalni mehanizmi in meniji, ter tako naredili stran bolj pregledno in privlačno očesu 

obiskovalca, ter ga že na tak način pripravili, da bi si stran pogosteje ogledoval. Iskalnik zakonov 

bi bilo potrebno korenito popraviti, saj za pravno nepodkovane ljudi ne daje ravno optimalnih 

rezultatov, pravnikom pa jemlje precej dragocenega časa, ter tako posledično krade njihov denar. 

Za otroke pa spletna stran sploh ni primerna, saj je nezanimiva, stvari so napisane čisto 

strokovno ter suhoparno. Kot pravi znan slovenski pregovor, »Na mladini svet stoji«, bi bilo 

potrebno, da bi, če že ne te strani prilagodili mlajši publiki, ustvarili posebno stran za otroke, kjer 

bi na šaljiv in zanimiv način otroke seznanili s pomembnostjo in vlogo Parlamenta. Ravno tako 

bi bilo potrebno nujno dodati aplikacije, ki bi omogočale interakcijo med poslanci ter državljani, 

kar bi utegnilo korenito izboljšati delovanje Parlamenta. 
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Uradni list RS št. 21/95); 

• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za 

moj status na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. 

V Mariboru, dne 8.1.2010

Podpis avtorja/-ice: Pokeržnik Sara
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1. UVOD

Večina ljudi danes informacije išče s pomočjo svetovnega spleta. Zato je še posebej pomembno, 

da so spletne strani organizirane tako, da uporabnik želeno informacijo najde na hiter in preprost 

način. 

Uporabniki obiščejo spletno stran predvsem zaradi njene vsebine, vendar pa je za izgradnjo 

celostne podobe spletne strani pomembnih še mnogo drugih elementov:

všečnost, grafična dovršenost, ustrezna pisava, dobro organizirana vsebina in drugo.

V seminarski nalogi sem pod drobnogled vzela spletno stran Državnega zbora, ki se nahaja na 

naslovu www.dz-rs.si. 

1.1 CILJI:

• Po natančnem pregledu spletne strani Državnega zbora ugotoviti, kaj so prednosti in kaj 

pomanjkljivosti spletne strani (dobre prakse).

• Na izbranem vzorcu ljudi ugotoviti, kako pogosto uporabljajo spletno stran državnega 

zbora, kako ocenjujejo njeno uporabnost, podobo/izgled spletne strani, kaj jih moti in kaj 

pogrešajo.

1.2 HIPOTEZE (ki jih bom potrdila ali ovrgla s pomočjo izvedene ankete):

• Predvidevam, da ljudje spletne strani državnega zbora ne uporabljajo pogosto, obiščejo jo 

le, kadar iščejo določene informacije in ne zato, da bi »preverili, kaj je novega.«

• Predvidevam, da imajo uporabniki pri iskanju specifičnih informacij težave.

• Predvidevam, da se večina uporabnikov na spletni strani ne znajde najbolje. 

1.3 METODOLOGIJA: 

Pri delu bom uporabila sledečo metodologijo:



• Prebiranje že obstoječe literature na temo, kako naj bo oblikovana dobra spletna stran in 

kaj naj le-ta vsebuje.

• Natančen pregled in uporaba spletne strani državnega zbora in analiza njenih prednosti in 

pomanjkljivosti.

• Izvedena anketa s katero dobim vpogled na to, kako uporabniki doživljajo preučevano 

spletno stran. S pomočjo ankete bom predpostavljene hipoteze potrdila ali ovrgla.

2. NA KRATKO O SPLETNI STRANI DRŽAVNEGA ZBORA

Spletno mesto Državnega zbora RS najdemo na naslovu www.dz-rs.si. 

Namen spletnega mesta je zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vsem zainteresiranim v 

zakonodajnem postopku ter objektivno, transparentno in interaktivno komuniciranje z 

javnostmi.1

Spletno stran Državnega zbora RS je postavilo podjetje Renderspace d.o.o., agencija za 

interaktivne storitve. 

Na spletni strani državnega zbora so javnosti dostopna vsa mnenja, poročila, amandmaji, 

rezultati glasovanj in ostali dokumenti od decembra 1996 dalje.

Vsak teden je na spletni strani državnega zbora objavljena tema tedna, medijem pa je namenjen 

poseben sklop, v katerem najdejo ažurno objavljene fotografije, sporočila za medije in koledar 

dogodkov. V sklopu »Ljudje« so dostopni podatki o poslancih, ki jih je mogoče iskati po imenu, 

volilnem okraju ali poslanski skupini. V sklopu »Dialog« lahko uporabniki pišejo poslancem, 

poslanskim skupinam ali predsedniku DZ, sodelujejo v anketah, poiščejo odgovore na pogosta 

vprašanja, ter sodelujejo v javni predstavitvi mnenj.

1 Povzeto po spletni strani: 

http://www.renderspace.si/index.php?task=Novice_podrobno&news_id=217



3. ANALIZA SPLETNE STRANI PO SKLOPIH

• 3.1 Tujejezičnost

Glede na to, da je spletna stran Državnega zbora velikega pomena za informiranje javnosti in za 

pridobivanje številnih informacij tako državljanov Slovenije, kakor tudi drugih interesentov, je 

pomembno, da je spletna stran podana tako v slovenskem kakor tudi v angleškem jeziku. Ta dva 

kriterija stran državnega zbora izpolnjuje. Stran pa bi morala svoje vsebine prevesti vsaj še v 

madžarščino in italijanščino, saj sta to jezika naših manjšin, ki ne bi smele biti prikrajšane za 

lažje iskanje informacij.

Vsebine spletne strani državnega zbora bi torej naj bile podane v naslednjih jezikih:

Ø Slovenščina,

Ø Angleščina,

Ø Madžarščina (kot jezik manjšine),

Ø Italijanščina (kot jezik manjšine).

Glede na to, da se nahajamo v Evropski uniji, da nismo več tako neprepoznavni, pač pa, da 

postajamo za tujce vse zanimivejši, bi bilo dobro, da se spletna stran prevaja tudi v čim več 

preostalih svetovnih jezikov (nemščina, francoščina, španščina). V kolikor to ni izvedljivo zaradi 

finančnih stroškov, ki jih prevajanje prinese, bi bilo smiselno, da so v omenjene svetovne jezike 

prevaja vsaj osnovna besedila, trenutne novosti in pa vsebine, za katere se smatra, da so 

interesantne za tujce (primer: promocija turizma, tuja vlaganja v slovensko gospodarstvo itd.).

Primer dveh spletnih strani, ki ponujata informacije v več jezikih: 

• http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/links_sl.htm



• http://www.globalwebtranslation.com/tl/default.aspx (Spletna stran, ki sicer reklamira 

paket za prevajanje, je pa dober primer, kako s klikom za zastavo določene države 

dobimo spletno stran v želenem jeziku.)

• 3.2 Prilagoditev hendikepiranim uporabnikom

Spletna stran državnega zbora ne omogoča uspešnega pregledovanja strani hendikepiranim 

uporabnikom, kot so slepi in slabovidni. Stran namreč ne ponuja nikakršne funkcije, s katero bi 

si hendikepirani uporabniki lahko zagotovili njim uspešen dostop do informacij. 

Spletna stran državnega zbora bi morala poskrbeti za različne načine podajanja informacij. Za 

slabovidne bi lahko stran ponujala možnost izbire velikosti besedila, za slepe pa bi lahko bila na 

voljo funkcija »govorec«, ki uporabnika glasovno informira in usmerja pri pregledovanju spletne 

strani.

Tak način ogleda strani vsebuje spletna stran državnega portala Republike Slovenije (e-uprava), 

ki je dostopna na naslovu: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.

Govorec

slepi in slabovidni

Izbira velikosti besedila



Slika 1: Možnosti, ki jih hendikepiranim uporabnikom ponuja spletna stran e-uprave.

• 3.3 Registracija domen

Domena je del celotnega internetnega naslova (URL-ja). Vsaka domena je unikat (v svetovnem 

merilu), kar pomeni, da je lahko registrirana samo enkrat. 

Slika 2: Primer, ki jasno prikazuje, kaj je internetni naslov in kaj domena.

Uspešne spletne strani si ni mogoče predstavljati brez domene. Spletni naslov brez domene 

namreč zgleda nekako takole:



Slika 3: Primer spletnega naslova brez domene.

Potrata časa bi bila, da mi uporabnik moral vpisovati takšen naslov, poleg tega si ga je zelo težko 

zapomniti, pravzaprav bi to bilo popolnoma neumno početje. S pomočjo registrirane domene, pa 

bi na enak naslov lahko dostopili s pomočjo domene. To v danem primeru pomeni, da namesto 

dolgega naslova vpišemo samo: http://www.debatniklub.com. Ta naslov ima torej registrirano 

domeno .com, kar je za uporabnika precejšnja olajšava in precejšen izkoristek časa, kot pa, če 

domene v omenjenem primeru ne bi bilo. 

Spletna stran Državnega zbora ima registrirane sledeče domene: 

domena .si .com .net .org .info

registracija da ne ne ne ne

Opazimo, da stran nima registriranih zelo pogostih in prepoznavnih domen, kot so .com, .net, 

.org. ali . info, kar  za tako pomembno spletno stran kot je spletna stran Državnega zbora sploh ni 

ugodno, saj zlonamernežem in političnim nasprotnikom omogoča postavljanje sovražnih ali celo 

lažnih spletnih strani.

Za vsako postavljeno spletno stran je najbolje, da ima registriranih več domen, kar pomeni, da se 

bi, če še vedno ostanemo pri zgornjem primeru, zgodilo sledeče: uporabnik se pri vpisu naslova 

zmoti in namesto http://www.debatniklub.com vpiše sledeč naslov: http://www.debatni klub.si. 

Uporabnik ni naredil bistvene napake, samo končnice naslovov je zapisal drugače. Če ima stran 

registrirano tudi .si domeno, bo uporabnik takoj na želeni spletni strani. V kolikor pa domena .si 

ni registrirana se lahko zgodi, da pride uporabnik na popolnoma drugo spletno stran, ki je sploh 

ni želel. Sploh za spletno stran Državnega zbora bi bilo torej prav, da je dostopna z več 

registriranih domen. 



Primer spletne strani z več registriranimi domenami: http://www.runescape.com/ (gre za stran 

izredno priljubljene računalniške igre RuneScape, ki ima poleg .com registrirane še domene: .net, 

.org, .info, .biz, .co.uk.

• 3.4 Učinkovitost iskalnika

Iskalnik spletnega mesta Državnega zbora ima nekaj pomanjkljivosti. Njegova funkcija je 

hitrejše iskanje želenih informacij, čeprav pa iskalnik v rezultatih prikaže preveč nepreglednih 

zadetkov ali pa ne najde ničesar. Iskalnik sicer omogoča iskanje tudi samo po korenu besede, kar 

uporabniku ponovno olajša delo, stran pa je programirana tudi tako, da iskalnik več zadetkov 

filtrira na eno stran, kar je za iskalce informacij ponovno ugodno, saj s preletom več filtriranih 

zadetkov prej ugotovijo, katere vire izločiti, kateri pa so uporabni glede na želene potrebe. 

Vendar ima iskalnik še dve veliki pomanjkljivosti. Iskalnik namreč ne označuje iskanih besed v 

rezultatih, kar pomeni, da mora uporabnik v izpisanem besedilu sam poiskati ključno besedo in 

iz sobesedila ugotoviti, ali je najden vir sploh tisto, kar iskalec želi. Dejstvo, da iskalnik ne 

označuje iskanih besed pomeni, da iskalec na tak način želeno informacijo težje najde, prav tako 

pa za iskanje porabi več časa. Iskalnik prav tako ne vsebuje orodja za popravljanje napak. 

Primer: Če v iskalnik spletne strani državnega zbora vpišemo geslo »Pahol«, v resnici pa 

mislimo »Pahor«, nam iskalnik izpiše, da beseda »Pahol« ne vsebuje rezultatov. Iskalnik torej 

nima orodja, ki bi nas opozarjal na morebitne napake, kot to stori na primer najbolj znani spletni 

iskalnik Google.

Primer: Google nas ob napačnem vpisu gesla v iskalnik opozori na možno napako. Če isto geslo 

kot v prejšnjem primeru, torej geslo »Pahol« vpišemo v iskalnik Google, nas le-ta prijazno 

opomni, da smo se ob vpisu morda zmotili. Izpiše se nam naslednji stavek: Ste morda mislili: 

pahor  Prikazani so najboljši rezultati (2) (opomba: primer je bil preizkušen dne 13.12.2009, 

rezultati se lahko dnevno spreminjajo.)



Sam iskalnik na spletni strani državnega zbora bi torej moral delovati čim bolj enostavno, tako, 

da uporabnik brez težav v zelo kratkem času pride do iskane informacije. Primeren in izredno 

uporaben pa bi bil tudi iskalnik, ki uporabnika (v primeru, da le-ta informacij morda ne išče na 

pravi spletni strani) usmeril na druge strani različnih vladnih služb.

• 3.5 Povezave na druge spletne strani

Spletna stran državnega zbora ponuja (v meniju »pomembne povezave«, desno spodaj) povezave 

na nekatere druge spletne strani s sorodno vsebino oziroma strani, ki se kakorkoli navezujejo ali 

povezujejo z Državnim zborom. Da stran ponuja možnost, da uporabnik izbira še med sorodnimi 

spletnimi stranmi je izredno pomembno, prav tako so povezave smiselno poimenovane, vendar je 

pomanjkljivost povezav ta, da uporabnik ne ve, kaj se za temi povezavami nahaja. Za uporabnika 

bi bilo lažje, če bi vsaka povezava ponujala še nekaj informacij o vsebini, do katere vodi. Tako bi 

uporabnik takoj vedel, na katero povezavo se naj obrne, da bo prišel do želenega. Vsekakor pa je 

potrebno tudi redno pregledovanje obstoječih povezav in preverjanje, če le-te delujejo, ter 

njihova odstranitev, posodobitev in osveževanje, kjer je to potrebno.

• 3.6 Izbira pravilnega formata zapisa informacij

Nekaj vsebin na spletni strani Državnega zbora je podanih v obliki zapisa .doc ali .pdf, ki 

povzroči daljši prenos podatkov iz od obiskovalca zahteva nameščeno dodatno programsko 

opremo. 

Besedila pod rubrika »Poročevalec« so podana izključno v obliki .pdf, kar ni ustrezno za vsakega 

uporabnika. Vsebine »Poročevalca« bi lahko bile izpisane še v HTML obliki. 



Vsaka vsebina na spletni strani Državnega zbora naj bo torej zapisana v zase primerni obliki 

oziroma format, da bo primerna za svojo uporabo. Vse pomembne informacije morajo biti 

dostopne v obliki HTML, dokumenti namenjeni tiskanju pa naj bodo v RTF in ne le v .pdf 

oziroma .doc obliki, podatki pa naj bodo v čimbolj splošnem formatu (npr. TAB delimited), tudi 

v Excelu. Poskušamo pa se držati sicer nenapisanega pravila, da naj bo celotna stran dolga 

največ 50.000 bytov. Tudi pomembne slike in fotografije naj imajo obliko, ki je primerna za 

reprodukcijo, kar naj bo seveda dodatno označeno.

• 3.7 Urejenost besedil

Nekatera besedila na spletni strani državnega zbora so daljša in brez vidnih poudarkov. Da bi 

uporabnikom omogočili hitrejši dostop do informacij, bi morale biti v vsakem besedilu označene 

ključne besede, oziroma bi morala biti vsebina podana tako, da je iz nje takoj vidno bistvo 

sporočila. Daljše sklope besedil se bi lahko opremilo s povzetkom na vrhu strani.

• 3.8 Vsebinska ustreznost

Večine obiskovalcev ne zanimajo informacije o organizaciji (npr. poslanstvo, struktura, 

biografije,…), pač pa so se na strani znašli s konkretno težavo, za katero iščejo rešitev oziroma 

napotke za njeno reševanje. Zatorej je podana vsebina še kako ključnega pomena. Oblikovalci 

strani si morajo prizadevati, da so vsebinsko jasni, točni, večjo kredibilnost pa lahko dosežejo s 

podpisovanjem avtorjev pod besedilom, koristen pa je lahko še dodan odziven e-mail naslov 

avtorja.



4. ANALIZA IZVEDENE ANKETE

Anketo sem razdelila med 50 anketirancev od tega je anketo rešilo enako število žensk (25), kot 

tudi moških (25), v starostni skupini od 28 do 54 let. Vsi anketirani prihajajo iz Maribora ali 

bližnje okolice.

Z anketo sem skušala dobiti vpogled v to, kako uporabniki dojemajo spletno stran Državnega 

zbora, kaj pogrešajo, na kakšen način jo uporabljajo in kakšne navade imajo pri obiskovanju in 

uporabi omenjene spletne strani.

Opomba: Za lažje razumevanje rezultatov ankete, glej anketo v prilogi.

Končana izobrazba:

Pri izvajanju ankete me je zanimala poleg spola in starosti še končana izobrazba anketiranih, ki 

je razvidna iz sledečega grafikona:

V anketi je sodelovalo največ ljudi, z končano višjo, visoko šolo ali univerzitetno izobrazbo. 

Najmanj je bilo v anketo vključenih takih, ki imajo končano osnovno šolo.

Uporaba interneta dnevno:

V anketi me je zanimalo, koliko časa dnevno anketirani uporabljajo internet. Največ vprašanih 

žensk (32%) uporablja internet od 60 do 90 minut dnevno. 28% moških uporablja internet od 45 



do 60 minut dnevno. Samo dva vprašana moška sta se opredelila, da internet uporabljata 3 do 5 

ur, za več kot 5 ur pa se ni opredelil nihče izmed vprašanih.

Obiskanost spletne strani Državnega zbora do dneva anketiranja:

Zanimalo me je, koliko ljudi je do dneva anketiranja že obiskalo spletno stran Državnega zbora. 

Ugotovila sem, da je od 25 vprašanih žensk spletno stran obiskalo 8 uporabnic (32%), od 25 

moških pa jih je spletno stran obiskalo 12, kar predstavlja 48% vprašanih moških.

Opomba: Na naslednje vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so se pri prejšnjem vprašanju 

opredelili z odgovorom »ne.« Na naslednje vprašanje je tako odgovarjalo 17 ženski in 13 

moških.



Razlogi za neobiskanost strani:

Največ vprašanih, tako moških, kot žensk je odgovorilo, da spletne strani Državnega zbora še 

niso obiskali, ker niso čutili potrebe po tem, da bi spletno stran obiskali. Za ta odgovor se je 

opredelilo 76% žensk in 69% moških.

Opomba: Tisti, ki so se opredelili, da spletne strani Državnega zbora pred dnem anketiranja še 

niso obiskali in je posledično ne poznajo, so s tem vprašanjem prenehali z reševanjem ankete. Pri 

naslednjih vprašanjih torej sodelujejo zgolj tisti (med njimi 8 žensk in 12 moških), ki spletno 

stran Državnega zbora poznajo in zatorej tudi lahko ocenjujejo njeno delovanje.

Razlogi obiskovanja spletne strani:



Zanimalo me je, kaj so glavni razlogi tistih, ki spletno stran uporabljajo. Številni so se odločali 

za odgovor a, torej da spletno stran Državnega zbora obiskujejo zaradi iskanja določenih 

informacij, za katere predvidevajo, da jih bodo našli na tej spletni strani. Za ta odgovor se je 

odločilo 87% žensk in 83% moških. 

Pogostost obiskovanja spletne strani:

Zanimalo me je tudi, kako pogosto vprašani obiščejo spletno stran Državnega zbora. Največ 

moških (42%) spletno stran Državnega zbora obišče enkrat na tri mesece. 37% žensk obišče 

spletno stran enkrat na tri mesece, enako število žensk, ponovno 37% pa spletno stran obišče 

enkrat na pol leta. 



Način dostopanja do spletne strani:

Največ uporabnikov do spletne strani dostopa s pomočjo iskalnika in sicer kar 88% žensk in 75% 

moških. Naslov strani vpisuje 12% žensk  in 25% moških. Za preostale odgovore se anketirani 

niso odločali.

Vtisi o spletni strani:

Da se jim zdi spletna stran povprečna je odgovorilo 63% vprašanih žensk in 42% moških. Enako 

število žensk in moških (25%) je mnenja, da je spletna stan slaba, da pa je spletna stran zelo 

dobra meni 17% moških in popolnoma nobena ženska (0%).



Pisanje poslancu ali poslanski skupini:

Poslancu ali poslanski skupini preko portala Državnega zbora je od vseh vprašanih pisal le en 

moški. Drugi s tem nimajo izkušenj. 

Opomba: Na naslednje vprašanje je odgovarjal le eden, torej tisti, ki je poslancu ali poslanski 

skupini že pisal. Na vprašanje: kako ste zadovoljni z odgovorom, oziroma ali je odgovor zadostil 

vašim željam, potrebam, je vprašani odgovoril z odgovorom b, ki pravi, da je bil odgovor, ki ga 

je prejel od poslanca oziroma poslanske skupine zadovoljiv. 



Sodelovanje pri javni prijavni predstavitvi mnenj:

Teme pod »Javno predstavitev mnenj« prebira, vendar ni registriran uporabnik 37% moških in 

50% žensk. 37% žensk opcijo »Javna predstavitev mnenj« pozna, vendar je ne uporablja. 

Ocenitev spletne strani po navedenih kriterijih:



Pri tem vprašanju se mi ni zdelo več relevantno deliti mnenja na moške in ženske, pač pa me je 

zanimala splošna slika uporabnikov spletnega portala Državnega zbora, ki so se opredelili 

sledeče:

• Informacije na spletni strani DZ so predstavljena na razumljiv način. 

Se ne strinjam: 15%

Se delno strinja: 40%

Se strinja: 35%

Se popolnoma strinjam: 10%

Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Na prvi (osnovni) strani spletne strani DZ vedno najdem novosti.

Se ne strinjam: 20%

Se delno strinja: 60%

Se strinja: 15%

Se popolnoma strinjam: 0%

Ne morem oceniti/ne poznam: 5%

• Stran je enostavna za uporabo.

Se ne strinjam: 25%

Se delno strinja: 50%

Se strinja: 15%

Se popolnoma strinjam: 5%



Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Prva stran vsebuje preveč besedila.

Se ne strinjam: 0%

Se delno strinja: 5%

Se strinja: 10%

Se popolnoma strinjam: 85%

Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Uporabljena velikost črk na strani je primerna. 

Se ne strinjam: 40%

Se delno strinja: 45%

Se strinja: 15%

Se popolnoma strinjam: 0%

Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Povezave (linke) znotraj besedil/na strani zlahka ločim od ostalega besedila.

Se ne strinjam: 0%

Se delno strinja: 15%

Se strinja: 50%

Se popolnoma strinjam: 35%



Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Iskalnik omogoča učinkovito iskanje.

Se ne strinjam: 80%

Se delno strinja: 10%

Se strinja: 5%

Se popolnoma strinjam: 0%

Ne morem oceniti/ne poznam: 5%

• Da pridem do želenih informacij moram preveč klikati.

Se ne strinjam: 10%

Se delno strinja: 70%

Se strinja: 20%

Se popolnoma strinjam: 0%

Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

• Na strani se dobro znajdem in vem, kje naj iščem določeno informacijo.

Se ne strinjam: 80%

Se delno strinja: 10%

Se strinja: 10%

Se popolnoma strinjam: 0%



Ne morem oceniti/ne poznam: 0%

Ocenitev posameznih elementov spletne strani za posameznika nasplošno:

Zanimalo me je tudi, kako pomembno je za uporabnike spletne strani, da:

• Je stran ažurna

Ni pomembno: 0%

Delno pomembno: 0%

Pomembno: 0%

Zelo pomembno: 100%

• Je stran pregledna

Ni pomembno: 0%



Delno pomembno: 0%

Pomembno: 0%

Zelo pomembno: 100%

• Je stran informativna

Ni pomembno: 0%

Delno pomembno: 0%

Pomembno: 0%

Zelo pomembno: 100%

• Vsebuje povezave na druge podobne/sorodne spletne strani, ali strani, kjer lahko 

najdemo dodatne informacije.

Ni pomembno: 0%

Delno pomembno: 80%

Pomembno: 10%

Zelo pomembno: 10%

• Ponuja možnost komentiranja

Ni pomembno: 5%

Delno pomembno: 75%

Pomembno: 15%



Zelo pomembno: 5%

• Ne vsebuje reklamnih sporočil in komercialno obarvanih video oglasov.

Ni pomembno: 0%

Delno pomembno: 65%

Pomembno: 25%

Zelo pomembno: 10%

• Vsebuje iskalnik

Ni pomembno: 0%

Delno pomembno: 10%

Pomembno: 85%

Zelo pomembno: 5%

Kako izboljšati spletno stran Državnega zbora:

Pri zadnjem vprašanju sem anketirane vprašala, kako bi spletno stran izboljšali, kakšne so 

njihove pobude, želje, predlogi. 

Mnogi so odgovarjali, da bi bilo potrebno uvesti ustrezni iskalnik, saj obstoječi najde preveč 

zadetkov ali pa ne najde ničesar. Nekateri so zapisali, da bi morala biti prva (osnovna) stran manj 

polna z mnogimi podatki. Nekaj jih navaja, da je pisava strani premajhna, nekaj jih pogreša 

videoposnetke vladnih konferenc, eden od vprašanih pa si želi, da bi bila stran razumljivejša 

oziroma enostavneje strukturirana.



5. ZAKLJUČEK

Spletna stran Državnega zbora je spletna stran, ki je dobro zasnovana, vendar z nekaterimi 

pomanjkljivostmi, na katere so opozorili tudi anketiranci.

Spletna stran Državnega zbora mora biti stran, ki informacije ponuja čim širšemu spektru ljudi, 

zato bi morala informacije prevajati tudi v madžarščino in italijanščino, saj sta to jezika manjšin. 

Omenjena stran bi morala biti bolje prilagojena tudi hendikepiranim uporabnikom (slepim in 

slabovidnim) in imeti več registriranih domen. Iskalnik, ki ga spletna stran sicer vsebuje ni 

najbolj učinkovit, pogrešam predvsem orodje za popravljanje napak in da iskalnik ne označuje 

iskanih besed v rezultatih. Povezave na druge spletne strani, bi lahko vsebovale vsaj ključne 

besede, kaj se za temi povezavami skriva. Vsebine, ki so podane v pdf formatu bi lahko bila 

zapisane tudi v obliki HTML, saj je to osnovni internetni jezik. Daljši sklopi besedil bi lahko 

vsebovali povzetek na vrhu strani, poudarjena pa bi morale biti ključne besede, da je uporabniku 

takoj jasno, o čem bo tekla beseda v določenem članku oziroma besedilu.

S pomočjo ankete sem ugotovila, da večina vprašanih spletno stran Državnega zbora ocenjuje 

kot povprečno, v nadaljevanju ankete pa vprašani izpostavijo tudi nekaj pomanjkljivosti. Zatorej 

lahko potrdim zastavljeno hipotezo, da se zdi spletna stran uporabnikom zadovoljiva. 

Na podlagi ankete lahko potrdim tudi hipotezo, da ljudje spletne strani državnega zbora ne 

uporabljajo pogosto, obiščejo jo predvsem, kadar iščejo določene informacije za katere 

predvidevajo, da jih bodo našli na tej spletni strani, spletne strani ne uporabljajo v toliki meri iz 

zanimanja za tovrstne teme.

Z izvedeno anketo pa potrjujem tudi tretjo hipotezo, ki pravi, da se večina uporabnikov na spletni 

strani ne znajde najbolje. V anketi  je namreč kar 80% vprašanih povedalo, da se na strani ne 

znajdejo dobro in da ne vedo natančno, kje naj iščejo določeno informacijo.

Uporabnikom spletne strani je najpomembnejša predvsem informativnost, ažurnost in 

preglednost. Uporabniki si predvsem želijo uporabniku prijazne vstopne točke, s kakovostno 

organizirano vsebino, zmogljivim iskalnikom in dobro strukturiranimi povezavami na ostale 

vladne strani.



6. LITERATURA

Pri preučevanju spletne strani Državnega zbora sem prebrala še naslednje spletne strani:

• 7 sestavin dobre spletna strani: http://www.nasvet.com/nacrtovanje-spletnih-strani-2/,

• Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev Republike Slovenije: 

http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K81367427FF8F033BC1256C8D002A8BA8/$file/K

oncno_porocilo_analize_spletnih_strani.pdf,

• Dobra spletna stran je ključ do uspeha: http://www.genspot.com/blog-12548/skim-

dobra-spletna-stran-je-kljuc-uspeha.aspx



7. PRILOGA

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV SPLETNE STRANI DRŽAVNEGA 

ZBORA

Pozdravljeni! 

Sem študentka tretjega letnika programa Medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko. Pri predmetu Mediji in demokracija pripravljam seminarsko nalogo 

z naslovom: Uporabnost spletnega mesta državnega zbora. Zanima me predvsem, kako spletno 

mesto ocenjujejo njeni uporabniki. Naprošam Vas, da mi z nekaj minut vaše pozornosti 

pomagate pri nastajanju seminarske naloge. Anketa je anonimna. Za Vaše sodelovanje se vam 

iskreno zahvaljujem.

SPOL:                                                                    LETNICA ROJSTVA: ________

a) ženska  

b) moški

STOPNJA KONČANE IZOBRAZBE:

a) Osnovna šola

b) Dveletna ali triletna poklicna srednja šola

c) Štiriletna ali petletna srednja šola



d) Višja, visoka šola, univerzitetna izobrazba

e) Specializacija, magisterij, doktorat

1. Ocenite, koliko časa dnevno v povprečju uporabljate internet (npr. elektronsko pošto, portale, 

iskalnike in druge internetne storitve)?

a) ne uporabljam

b) do 15 minut

c) od 15 do 30 minut

d) od 30 45 minut

e) od 45 do 60 minut

f) od 60 do 90 minut

g) 2 – 3 ure

h) 3 – 5 ur

i) Več kot 5 ur

2. Ste do dne reševanja ankete kdaj obiskali spletno stran državnega zbora?

a) Da (prosim da izpustite 3. vprašanje in nadaljujete pri vprašanju pod številko 4)

b) ne 



3. Zakaj še nikoli niste obiskali omenjene spletne strani?

a) Tematika me ne zanima

b) Nisem imel/a potrebe, da bi obiskala omenjeno stran

c) Potrebne informacije dobim od drugod (časopisi, televizija, radio, druge spletne strani)

d) Drugo: ______________________________________________________________

Zaradi narave vaših odgovorov ste anketo tukaj zaključili. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 

4. Zakaj ste spletno stran državnega zbora že obiskali?

a) Zaradi iskanja določenih informacij, za katere sem predvidel/a, da jih najdem na tej strani

b) Zgolj iz radovednosti

c) Na stran sem slučajno naletel/a ob brskanju po spletu

d) Zaradi osebnega zanimanja za teme, ki jih stran ponuja

e) Zaradi izpopolnjevanja svojega znanja

f) Drugo: ______________________________________________________________

5. Kako pogosto ste do sedaj obiskoval spletno stran državnega zbora?

a) videl sem jo le enkrat



b) obiščem jo vsak dan

c) obiščem jo enkrat na teden

d) obiščem jo večkrat na teden

e) obiščem jo enkrat na mesec

f) obiščem jo enkrat na tri mesece

g) obiščem jo enkrat na pol leta

h) obiščem jo enkrat letno

i) drugo: _______________

6. Na kak način ste prišli do omenjene spletne strani?

a) s pomočjo iskalnika

b) vpisal/a sem ime strani

c) stran predstavlja mojo domačo oz. vstopno stran

d) stran imam med zaznamki oziroma bližnjicami

e) do strani sem dostopil/a preko povezave iz druge spletne strani

7. Kakšen vtis ste dobili o spletni strani državnega zbora?

a) zelo dober

b) dober



c) povprečen

d) slab

e) zelo slab

8. Ali ste že kdaj uporabili pisali poslancu ali poslanski skupini, kar vam omogoča spletna stran 

državnega zbora?

a) da

b) ne

9. Kako ste bili zadovoljni z odgovorom oziroma ali je odgovor zadostil vašim željam, 

potrebam?

a) ogovora nisem dobil/a

b) odgovor je bil zadovoljiv

c) odgovor je bil točno to, kar sem želel

d) napotili so me na drug naslov, kjer naj skušam rešiti problem, ali pridobiti informacijo

e) drugo: __________________________________________________________

10. Ali sodelujete  pri javni predstaviti mnenj na spletni strani državnega zbora, ali pa morda te 

teme spremljate?



a) Opcije »Javna predstavitev mnenj« ne poznam

b) Opcijo »Javna predstavitev mnenj« poznam, vendar je ne uporabljam

c) Teme pod »Javno predstavitev mnenj« prebiram, vendar nisem registrirani uporabnik

d) Teme pod »Javno predstavitev mnenj« prebiram in tudi sodelujem pri komentiranju, zato 

sem tudi registriran uporabnik

e) Teme pod »Javno predstavitev mnenj« poznam in jih prebiram. Kljub temu, da sem 

registrirani uporabnik pa objav ne komentiram.

f) Drugo: ______________________________________________________________

11. Prosim da ocenite naslednje trditve z lestvico od 1 do 5, kjer 5 pomeni odlično, 4 prav dobro, 

3 dobro, 2 zadostno in 1 nezadostno. 

OCENITVENO 

PODROČJE / 

OCENA

Se ne 

strinjam.

Se delno 

strinjam.

Se strinjam. Se 

popolnoma 

strinjam.

Ne morem 

oceniti/ne 

poznam.

Informacije na 

spletni strani 

DZ so 

predstavljene na 

razumljiv način.

Na prvi 

(osnovni) strani 

spletne strani 

DZ vedno 



najdem novosti.

Stran je 

enostavna za 

uporabo.

Prva stran 

vsebuje preveč 

besedila.

Uporabljena 

velikost črk na 

strani je 

primerna.

Povezave 

(linke) znotraj 

besedil/na strani 

zlahka ločim od 

ostalega 

besedila.

Iskalnik 

omogoča 

učinkovito 

iskanje.

Da pridem do 

želenih 

informacij 

moram preveč 

klikati.



Na strani se 

dobro znajdem 

in vem, kje naj 

iščem določeno 

informacijo.

12. Prosim ocenite, v koliko meri je za vas pomembno, da je spletna stran:

PODROČJE 

OCENJEVANJA 

/ OCENA

Ni pomembno Delno 

pomembno

Pomembno Zelo pomembno

ažurna

pregledna

informativna

Vsebuje 

povezave na 

druge 

podobe/sorodne 

spletne strani, ali 

strani, kjer lahko 

najdemo dodatne 

informacije.

Ponuja možnost 

komentiranja



Ne vsebuje 

reklamnih 

sporočil in 

komercialno 

obarvanih video 

oglasov.

Vsebuje iskalnik

Kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali spletno stran državnega zbora? Kakšni so vaši 

predlogi, pobude, želje, mnenja?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________.

ISKRENO SE VAM ZAHVALJUJEM ZA VAŠ ČAS IN POZORNOST PRI REŠEVANJU 

ANKETE. 
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisana Ana Štruc, z vpisno številko E1004896 izjavljam, da sem avtorica pričujočega 

dela z naslovom: Analiza uporabnosti spletnega mesta DZ. 

S svojim podpisom zagotavljam, da: 

• je predloženo delo izključno rezultat mojega študijsko/raziskovalnega dela; 

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili predavatelja; 

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega dela in je zapisan v 

skladu z navodili predavatelja; 

• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki 

skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje 

predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, 

Uradni list RS št. 21/95); 

• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za 

moj status na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. 

V Mariboru, dne 22. 12. 2009 

Podpis avtorice: 

Ana Štruc
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METODOLOGIJA

Metodologija, ki jo bom uporabljala v svoji analizi bo temeljila na primerjavi s stranmi tujih 

spletnih mest Državni zborov. Uporabljala bom tudi vire, ki govorijo o tem, kakšno mora biti 

dobro spletno mesto, kakšni so kriteriji s strani uporabniškega vidika ipd. Uporabljala bom tudi 

statistiko in opravljene raziskave.

Analizo spletnega komuniciranja DZ bom gradila na štiristopenjskem modelu, in sicer:

1. Kvaliteta in količina informacij (nuditi uporabnikom to kar potrebujejo)

2. Uporabnost in všečnost spletne strani

3. Interakcija – vključevanje uporabnikov in dvosmerna komunikacija

4. Primernost strani za različne javnosti (mladi, starejši, slabovidni, gluhonemi, ipd)

Za vse štiri ravni modela je ključna uporabniška izkušnja in prav na tej točki je spletno mesto DZ 

trenutno najšibkejše. Spletno mesto DZ mora  postati odprti javni prostor komunikacije 

(družbeni medij) oz. spletno shajališče za vse državljane/ke v procesu politične razprave in kot 

tako ne more biti izključno arhiv oz. knjižnica za dostop (»izposojo«) do že sprejete zakonodaje. 

Namreč, pomemben element demokracije je sodelovanje državljanov/državljank pri sprejemanju 

zakonodaje (spremljanje dela pristojnih odborov kot tudi dela posameznih poslancev/poslank in 

poslanskih skupin), možnost dostopa do poslancev/poslank (neposredna komunikacija), možnost

vlaganja pobud, transparentnost procedure in vsebine na vsaki stopnji razprave in odločanja. S 

stališča uporabnikov/uporabnic je spletno mesto DZ na tej točki nepregledno in »neprijazno« ker 

od uporabnika/ce zahteva veliko mero uporabniške »potrpežljivosti« in predhodnega znanja. 

Spletno mesto DZ trenutno dokaj učinkovito nagovarja aktivne uporabnike spleta, v izjemno 

omejenem obsegu pa se trudi privabiti in vključiti v komunikacijo funkcionalno slabše pismene 

uporabnike/ce. Tudi zakonodajno funkcijo DZ je potrebno predstaviti na preglednejši način in jo 



razširiti s številnimi možnostmi državljanske udeležbe. Pogoj za aktivno državljanstvo je aktivna 

država (državna uprava). 

(Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta DZ, 2009)

IPU 2009

Stran mora nuditi splošne informacije o parlamentu:  informacije o zakonodaji, proračunu in 

nadzor;  orodja za iskanje in posredovanje informacij; orodja za komunikacijo, sodelovanje in 

dialog z državljani; uporabnost, dostopnost, standardi in jezik; upravljanje. (Cafnik, 2009)

UVOD

GLAVNO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

UPORABNOST SPLETNEGA MESTA DRŽAVNEGA ZBORA

Ali je možno ustvariti spletno mesto, ki bo ponujalo toliko informacij in bo hkrati enostavno za 

uporabo?

Ali se lahko omogoči interaktivna zasnova – da lahko državljani komunicirajo med seboj, s 

poslanci ali drugimi uradnimi in strokovnimi osebami (forumi, vprašalniki, komentarji ipd.), 

torej ali lahko ta spletna stran predstavlja e-demokracijo?

Je takšna stran lahko privlačna in všečna?

Je lahko namenjena  in dostopom različnim javnostim?

Glavno raziskovalno vprašanje je torej UPORABNOST SPLETNEGA MESTA državnega 

zbora, pomagala pa sem si z zgornjimi podvprašanji. Glavna je uporabnikova izkušnja, kako 

deluje stran in na kakšen način ponuja določene informacije. V nadaljevanju najprej postavim 



hipotezo, jo podrobneje razčlenim in razložim njen pomen. Pomagam si s strokovnimi viri in 

citati.

Pred samo postavitvijo zasnove spletnega mesta DZ, pa je nujno določiti nekatere stvari - Green 
(2009) opozarja, da je treba jasno opredeliti cilje, ki jih želimo doseči s spletnim mestom.

Uporabnost spletnega mesta Državnega zbora vključuje tudi temelje razvoja sodobnega vladanja 

v informacijski družbi. Delovanje spletnega mesta je vključeno v sistem sodobne državne uprave 

in odprtosti sodobne politike. Tukaj tudi Porte in drugi (2002) poudarjajo vlogo spletnega 

mesta,

a.) ki napravi vlado bolj učinkovito,

b.) omogoča delovanje novih povezav, ki so med javnim in zasebnim sektorjem ter državljani

c.) omogoča državljanom, da imajo večjo vlogo v politični participaciji.

Spodaj navedene hipoteze se torej nanašajo na širok pojem uporabnosti – enostavna raba, 

funkcionalnost, všečnost, interakcija, oblikovanost,  ipd.

HIPOTEZE

1. Spletno mesto DZ ponuja vse informacije, ki so koristne za državljane oz. služi potrebam 

državljanov.

Spletno mesto mora biti tako koristno kot uporabno. Kot koristno razumemo to, da sistem služi 

temu, čemur je namenjen in da nudi ljudem to, kar potrebujejo. Nuditi jim mora odgovore na 

njihova vprašanja in dileme.



Vse v zvezi z Ustavo Republike Slovenije in njenimi spremembami (zakonodajna vloga); 

sprejemanje zakonov in določanje državnega proračuna; sprejemanje odlokov, resolucij, 

deklaracij, nacionalnih programov, priporočil in sklepov; ratificiranje mednarodnih pogodb; 

razpisovanje referendumov; odločanje o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja in o uporabi 

obrambnih sil; obravnava zadev povezanih z Evropsko unijo.

Poleg tega bi na spletnem mestu našli tudi vse informacije v zvezi z volilno funkcijo DZ –

slednji voli, imenuje in razrešuje predsednika in podpredsednike Državnega zbora, generalnega 

sekretarja Državnega zbora, predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora, 

predsednika Vlade in ministre, sodnike in sodnike Ustavnega sodišča,varuha človekovih pravic, 

pet članov Sodnega sveta, guvernerja centralne banke, člane Računskega sodišča, itd. Tu je še 

nadzorna funkcija DZ, in sicer odreja parlamentarno preiskavo, odloča o zaupnici oziroma 

nezaupnici Vladi, odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in

ministrov pred Ustavnim sodiščem in postavlja poslanska vprašanja in pobude predsedniku 

Vlade, ministrom in generalnemu sekretarju Vlade.

2. Spletno mesto DZ, ki ponuja veliko pomembnih informacij za državljane JE enostavno za 

uporabo in hkrati všečno.

Različni teoretiki in strokovnjaki, si tudi različno razlagajo in določajo, kaj pomeni pojem 

uporabnost spletnega mesta in enostavnost njegove uporabe. Razumevanje termina uporabnost 

spletnega delovanja, je torej zelo kompleksno. Uporabnost je predvsem tista značilnost spletnega 

mesta, ki mora upoštevati različne vidike in cilje delovanja, s tem pa omogočati uporabnikom, da 

z zadovoljstvom uporabljajo spletno mesto in na njem najdejo informacije, ki bodo zadovoljile 

želje in potrebe.

Npr. Nielsen (1993) je dejal takole:

Je večdimenzionalna lastnost uporabniškega vmesnika, na katero vpliva pet lastnosti:



učljivost (angl. Learnability), učinkovitost (angl. Efficiency), zapomljivost angl. Memorability), 

napake (angl. Errors), zadovoljstvo (angl. Satisfaction).

Nielsen (1998)

Uporabnost spletnega mesta prepoznamo predvsem preko dveh osnovnih komponent, to sta 

koristnost in uporabnost. Koristnost (angl. Utility) razumemo kot odgovarjanje na vprašanje, ali 

sistem služi tistemu kar ljudje potrebujejo. Uporabnost (angl. Usability) pa predstavlja odgovor 
na vprašanje, kako dobro oziroma uspešno lahko uporabniki koristijo delovanje sistema.

Potem je tukaj Kragelj (2003), ki se obrača bolj na tehnični vidik enostavne uporabe – hitrost, 

razporejenost informacij, funkcionalnost. Upošteva torej več možnosti, ki so povezani z 

uporabnostjo:

Uporabnost strani se meri s tem, kako dobro, hitro in uspešno lahko njeni uporabniki 

uporabljajo njene funkcije in vse kar stran nudi.

Uporabnost spletne strani lahko torej povzamemo kot neko stopnjo do katere uporabnik za 

določene ciljne skupine lahko doseže svoj cilj na osnovi interakcije s spletno stranjo, in sicer 

hitro, brez večjega miselnega napora in ob tolerantnosti morebitnih napak, kar vodi do zanj 

zadovoljivega rezultata.

3. Spletna stran DZ je dostopna za različne javnosti.

Spletno mesto mora upoštevati raznolikost ciljnih skupin – mladi, starejši, starostniki, višje 

stopnje izobrazbe, nižje stopnje izobrazbe, večjezično, za slabovidne, gluhoneme  … Pomembna 

je tudi razširjenost dostopa do računalnika in spleta.

Viegas (2009) določa tudi, katere so zahteve za najvišjo stopnjo zrelosti parlamentarne spletne 

strani:

- vsaj 60 % državljanov mora imeti širokopasovni dostop do interneta;

- vsaj 50 % državljanov mora redno uporabljati internet;



- dobro parlamentarno spletno mesto (mora izpolnjevati vsaj 4. stopnjo IPU smernic za 

parlamentarna spletna mesta).

Te zahteve pa v Sloveniji še niso povsem v celoti izpolnjene:

- po podatkih Strategy Analytics je na ravni gospodinjstev 58-odstotna penetracija 

širokopasovnega dostopa do interneta;

- v 1. četrtletju 2008 je bilo v Sloveniji 58 % rednih uporabnikov interneta;

- 4. stopnja IPU smernic se nanaša na orodja, ki omogočajo dialog in sodelovanje z 

državljani, kjer pa po našem mnenju še niso izkoriščene vse možnosti za omogočanje čim 

enostavnejšega in učinkovitejšega dialoga z državljani. (Ferreira 2009).

Redish (2003: 50): 

Pri izdelavo dobrega spletnega mesta moramo nujno upoštevati dejstvo, da ima običajno različne 

ciljne skupine obiskovalcev. Te ciljne skupine vežejo skupne navade ali potrebe, prav tako pa 

spletne uporabniške navade in tehnične opremljenosti za dostop do interneta.

Prav ta vidik, upoštevanje raznolikih ciljnih skupin, je pomemben vidik pri spletnem mestu, ki 

je namenjen široki javnosti, kar je primer državnega zbora. 

Enako poudarja tudi Vargasova (2009), ki kot eno od dobrih praks parlamentarnih spletnih mest 

omenja definiranje ciljnih skupin in zasnovo njim prilagojenih podstrani. 

Da bi ugotovili smotrnost uporabe novih tehnologij na spletnem mestu DZ, moramo izhajati iz 

podatkov o uporabnikih interneta v Sloveniji:

- junija leta 2009 je bilo na slovenskem trgu 1,14 milijona slovenskih spletnih 

uporabnikov/uporabnic v starosti od 10 do 75 let (MOSS);

- njihova starostna struktura je bila naslednja: 11% 10-15 let, 20% 16-24 let, 26% 25-34 let, 

22% 35-44 let, 13% 45-54 let, 7% 55-64 let, 1% 65 – 74 (SURS);



Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta Državnega zbora

- največ, kar 53% Slovencev/Slovenk, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih, 

ima srednjo, 25 odstotkov visoko, 21 odstotkov pa nizko izobrazbo;

- 78 odstotkov slovenskih uporabnikov/uporabnic interneta le-tega uporablja vsak dan 

(MOSS);

- spletne skupnosti uporablja 35 odstotkov slovenskih uporabnikov/uporabnic spleta 

(IPROM);

- slovenski spletni uporabniki/ce še vedno raje kupujejo v domačih spletnih prodajalnah: 

14 odstotkov vseh jih vsaj mesečno opravi spletni nakup na slovenskih, sedem odstotkov 

pa na tujih spletnih straneh (MOSS).

Raziskava o uporabi spleta v Sloveniji, ki sta jo opravila podjetje Iprom in raziskovalna družba 

Valicon kaže, da je razmah spleta 2.0 opazen tudi v Sloveniji, saj ga kar polovica respondentov 

uporablja za druženje v spletnih skupnostih. Poleg tega 40 odstotkov anketiranih vsaj nekajkrat 

na teden pregleduje forume in objavlja na njih, malce manj kot 30 odstotkov jih komentira 

objavljene novice ter bere bloge ali na njih objavlja, RSS (Really Simple Syndication) pa 

uporablja 15 odstotkov anketiranih (Petrov 2009).

Npr. spletno mesto danskega parlamenta ima svojo informacijsko ponudbo razdeljeno na tri 

ravni:

- informacije namenjene profesionalnim javnostim (zaposleni v javnem sektorju, 

nevladne organizacije, mednarodni partnerji in organizacije);



- informacijski posredniki (novinarji knjižničarji učitelji) in informacije namenjene 

državljanom/državljankam (različne zainteresirane javnosti, informacije prilagojene 

otrokom in mladini, volivcem/volivkam, imigrantom, naključnim obiskovalcem iz 

tujine).

- Z definiranjem ciljnih skupin »segmentirajo« vsebine, ki so uporabne za različne 

javnosti.

4.  Spletno mesto DZ omogoča interakcijo med državljani in poslanci ter strokovnjaki z 

določenih področij.

Ali se lahko omogoči interaktivna zasnova – da lahko državljani komunicirajo med seboj, s 

poslanci ali drugimi uradnimi in strokovnimi osebami (forumi, vprašalniki, komentarji ipd.), 

torej ali lahko ta spletna stran predstavlja e-demokracijo?

Interakcija lahko poteka tudi kot feedback s strani uporabnikov.

Nekateri parlamenti svojo pozornost posvečajo tudi merjenju učinkovitosti spletnega mesta:

- potrugalski parlament z vprašalnikom ugotavlja, kako zadovoljni so uporabniki s 

spletnim mestom (Ferreira 2009)

- merjenje ključnih indikatorjev učinkovitosti v angleškem parlamentu dopolnjujejo s 

kvalitativnim testiranjem in feedbackom (Green 2009)

Nove tehnologije pa so povzročile spremembe tudi v vedenju in pričakovanjih uporabnikov. Kot 

pravi Catallo (2008), zahteva nova generacija uporabnikov interakcije tipa splet 2.0 od vseh 

institucij, agencij in podjetij, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečuje in celo zavrača tiste, ki 

tega ne omogočajo. Poleg tega želijo imeti možnosti podajanja svojih inputov – komentiranja, 

prilagajanja storitev in sporočanja svojih izkušenj drugim. To generacijo Tapscott (2009)

imenuje »spletna generacija« (the Net Generation). Gre za otroke t. i. Baby boom generacije, 



posameznike, rojene med letoma 1977 in 1997, ki so praktično odraščali z računalniki, 

internetom in ostalimi digitalnimi tehnologijami, zato se jim zdijo preprosto nekaj 

samoumevnega.

V raziskavi, ki jo je opravil ICK (Brglez in drugi 2006) so poslanci/ke odgovarjali, da od 

državljanov /državljank prejmejo razmeroma malo e-pošte – kar kaže na to, da samo 

zagotavljanje tehničnih možnosti za komunikacijo (email, pa tudi Facebook, Twitter, spletni 

forumi, ipd.) še ni dovolj, temveč je treba državljane/ke o teh možnostih tudi informirati in jih 

postopoma privajati na njihovo uporabo. Enako velja tudi za poslance/ke, ki morajo biti ravno 

tako pripravljeni odgovarjati državljanom /državljankam prek vseh platform, ki jih spletno mesto 

predvideva. V nasprotnem primeru so tehnične platforme le same sebi namen.

V tabeli 1 prikazujem kratek povzetek, kaj lahko spletno mesto DZ Slovenije ponuja, kakšne so 

priložnosti, grožnje, prednosti in slabosti.

Tabela 1

Prednosti (Strenghts) Slabosti (Weaknesses)

• V državi lahko obstaja le 1 takšna stran, 

saj je tudi državni zbor le eden – dobro, 

ker tako ni konkurence

• Nekatere vsebine lahko ponuja samo 

spletno mesto državnega zbora in zato ni 

bojazni, da zaradi možnih 

pomanjkljivosti nekdo ne bo iskal vsebin 

na tem mestu

• Spletna stran nam da v primerjavi s 

tradicionalnimi kontakti (telefon, pošta) 

• Če padejo strežniki lahko izgubimo 

veliko podatkov, kar se pri tradicionalnih 

stikih ne more zgoditi 

• Ni osebnega stika – pomanjkanje 

pristnosti – pri osebnemu stiku dobimo 

pravi vtis prijaznosti zaposlenih in 

posledično državnega zbora kot 

institucije

• Če česa ni na strani – npr. da poslanec ali 

PR ali administrator pozabi objaviti ipd. 



možnost hitrega dostopa do podatkov, ki 

državljane zanimajo

državljani tega ne bodo vedeli

Priložnosti (Opportunities) Grožnje (Threats)

• Ker bi bila to edinstvena stran v državi, 

bi tako lahko privabila veliko 

državljanov, ki bi določene informacije 

lahko našli le na mestu – ko enkrat 

privabiš veliko uporabnikov k souporabi, 

lahko tudi izkoristiš njihovo pozornost, v 

smislu sodelovanja, predlogov, 

nadgrajevanja …

• Spletno bi lahko sooblikovali državljani 

sami, prav tako pa poslanci in vsi ostali, 

ki bi sodelovali – pogoj je interakcija, 

enostavna uporaba in razumljivost

• Pri prednostih smo omenili to, da stran 

nima konkurence, kar pa je lahko tudi 

slabo, saj v primeru, da ni uporabna in da 

ne ponuja kvalitetnih in dostopnih 

informacij, državljani nimajo možnosti, 

da jih najdejo na drugih spletnih mestih

• Zaradi narave zaposlenih in tistih, ki 

stran posodabljajo(niso tehnološko 

naravnani) zna biti stran oblikovno pusta 

in nezanimiva (kot je sedaj)

• Stroški vzdrževanja strani ob veliko 

ponujenih storitvah in dobri 

oblikovanosti  znajo biti zelo visoki

Glavna prednost je, da je lahko v državi le ena uradna stran, ki ponuja tovrstne informacije, po 

drugi strani pa je lahko to tudi grožnja, saj takšna stran ne bo imela konkurence, kar lahko 

pripelje do slabše kakovosti, prav tako pa uporabniki nimajo možnosti poiskati informacij na 

drugi strani, če jih na tej ne bodo našli. Tukaj je zatorej priložnost, da se spletno mesto DZ 

»postavi« kakovostno, skupaj s strokovnjaki prav tako pa potencialnimi uporabniki, ki izrazijo 

svoje želje in pričakovanja. Slabosti spletnega mesta tičijo predvsem v tehnični plati, kar pa se s 

strežniki in ažurnimi administratorji da preprečiti. Tukaj je še pomanjkanje osebnega stika, 

vendar je lahko ta nadomestljiv z interakcijo med uporabniki in poslanci ter drugim strokovnim 

osebjem.



ANALIZA

Spletno mesto DZ je bilo v celoti prenovljeno 10.10.2005. Tu se nahaja širok nabor podatkov, 

pomembnih za širšo javnost: zakoni in njihove spremembe, uradna prečiščena besedila zakonov, 

predlogi zakonov in drugih aktov, dobesedni zapisi sej, poslanska vprašanja in pobude, 

magnetogrami sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles in drugo. Državljani lahko preko 

t.i. info točke zastavijo Državnemu zboru vprašanje ali pa neposredno komunicirajo s 

posameznim poslancem po elektronski pošti. Vprašanje lahko naslovijo tudi generalnemu 

sekretarju, poslanskim skupinam, vodjem služb in oddelkov ter drugim.

Spletno mesto DZ mora podpirati načela dobrega vladanja, ki jih opredeljuje priročnik

Državljani kot partnerji (OECD 2001):

- odgovornost (možnost prepoznavanja nosilcev javnih pooblastil in preverjanja njihove 

osebne odgovornosti)

- preglednost (razpoložljivost informacij o aktivnostih DZ, poslancev in strank) in

- odprtost (poslušanje in odzivnost).

Kljub temu pa obstajajo mnoge nadaljnje možnosti, ki bi še pripomogle k udejanjanju teh načel. 

Uveljavitev zgornjih načel je namreč mogoča le, če državni organi državljane informirajo 

(pasivno in aktivno), se z njimi posvetujejo (dvosmerno komunicirajo) in z njimi sodelujejo (z 

dejanskimi učinki na politične, v danem primeru zakonodajne procese). Učinkovito informiranje, 

posvetovanje in sodelovanje zahteva (dolgoročne) spremembe v politični kulturi in obstoječih 

institucionalnih strukturah. Šele z uresničevanjem vseh faz: informiranja, aktivne participacije in 

nadzora nad delovanjem lahko govorimo o demokratičnem političnem procesu. Nadgradnja 

spletnega mesta bi DZ morala podpirati oboje – učenje za demokracijo in učenje o demokraciji.



Trenutno spletno mesto DZ v omejenem obsegu omogoča informiranje, posvetovanje je omejeno 

na pošiljanje/sprejemanje elektronske pošte, ki jo lahko državljani/ke pošiljajo 

poslancem/poslankam, poslanskim skupinam ali predsedniku DZ in sodelovanje v forumu, kjer 

pa je razmeroma malo objav. Aktivno sodelovanje državljanov/državljank v zakonodajnih 

procesih pa sploh ni predvideno.

DOBRE PRAKSE

Grene (2009) opozarja, da je treba jasno opredeliti cilje, ki jih želimo doseči s spletnim mestom. 

Angleški parlament si je tako za svoje spletno mesto zastavil naslednje cilje (Grene 2009):

‐ boljše znanje in razumevanje;

‐ povečanje aktivne participacije;

‐ izboljšanje zakonodaje, nadzora in odločanja.

Vargasova (2009) kot eno od dobrih praks parlamentarnih spletnih mest omenja definiranje 

ciljnih skupin in zasnovo njim prilagojenih podstrani. Poleg posebnih spletnih strani za otroke, ki 

jih imajo mnogi parlamenti (Novak 2006), portugalski parlament posebne spletne strani pripravi 

tudi za nekatere pomembnejše teme (npr. uvedba evra) (Ferreira 2009).

Spletno mesto danskega parlamenta ima svojo informacijsko ponudbo razdeljeno na tri ravni:

1. informacije namenjene profesionalnim javnostim (zaposleni v javnem sektorju, nevladne 

organizacije, mednarodni partnerji in organizacije);

2. informacijski posredniki (novinarji, knjižničarji, učitelji), in

3. informacije namenjene državljanom/državljankam (različne zainteresirane javnosti,



informacije prilagojene otrokom in mladini, volilcem/volilkam, imigrantom, naključnim 

obiskovalcem iz tujine).

Z definiranjem ciljnih skupin »segmentirajo« vsebine, ki so uporabne za različne javnosti.

Npr. internet je mogoče zelo učinkovito uporabiti pri seznanjanju otrok in mladine (kot ena 

izmed populacij) z delom parlamenta in vlogo, ki jo ima v sistemu oblasti. Zato večina 

parlamentov ob svojih uradnih spletnih straneh oblikuje posebno stran, ali vsaj rubriko, ki je 

namenjena otrokom in mladostnikom.

"Pomembno je, da naredimo vse, da v mladih ljudeh zbudimo zanimanje za parlament ter 

njegovo politično in kulturno dediščino. Dostopnost informacij na internetu omogoča, da imajo 

od bogastva informacij, dosegljivih na spletu, korist učenci iz vseh delov države in iz vseh 

družbenih okolij." (spletna stran BBC, november 1999).

Poudarek spletnih strani, namenjenih otrokom, je na spoznavanju parlamenta na zabaven način.  

Zato pomemben - v nekaterih primerih celo večinski - delež vsebin spletnih strani predstavljajo

igre in kvizi o poznavanju parlamenta in/ali ustave. To še posebej odlikuje spletne strani 

Bolgarije, Brazilije, Islandije, Nove Zelandije, Švedske in Združenega kraljestva. (Novak, 2006)

Potem imamo tudi primere strani, ki so namenjene staršem oz. učiteljem. Pogosto je posebna 

rubrika na spletni strani namenjena staršem in (predvsem) učiteljem (Avstralija, Brazilija, 

Danska, Združeno kraljestvo, Nova Zelandija). Vsebuje gradiva, kako določen vidik dela 

parlamenta ali dogodek iz njegove zgodovine razložiti otrokom. Spletna stran Združenega 

kraljestva vsebuje vire, publikacije in učne načrte za predstavitev različnih tematik, povezanih z 

delom parlamenta ali z njegovo zgodovino, v okviru pouka.( Npr. Zgodba o Guyu Fawkesu, 

Nekatere tradicije in običaji v Westminstru, Kako nastane zakon, Delo poslanca, Parlament in 

vlada, Oblike vladavine.) Posamezne teme so prilagojene različnim starostnim skupinam otrok. 

Tudi danska spletna stran vsebuje številna gradiva, dosegljiva v pdf. formatu. Spletna stran 

nemškega Bundestaga omogoca poleg gradiv, dostopnih v elektronski obliki, tudi naročanje 

tiskanih gradiv in CD-romov. Rubrike vsebujejo tudi informacije, kako je za skupino otrok 

mogoče organizirati ogled parlamenta, ter informacije, katerim dejavnostim parlamenta lahko 



otroci prisostvujejo. Parlament Nove Zelandije organizira različno vodenje ogledov glede na 

starostno skupino otrok. V rubriki, namenjeni staršem oz. učiteljem, so po navadi navedene

tudi internetne povezave, na katerih je mogoče dobiti več informacij o delu parlamenta, in 

naslove kontaktnih oseb. (Novak, 2006)

Potem je tu tudi angleški parlament, ki deli svoje informiranje na več vrst:

1. informiranje o vsebinskih zadevah (tematske prezentacije, video/audio povezave o različnih 

možnostih državljanske participacije);

2. koledar dogodkov/dogajanja;

3. zakonodaja (razlage, amandmaji..);

4. uradna (s)poročila, in Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta Državnega zbora

5. promocijske dejavnosti z možnostjo uporabe skupnostnih medijev (Twitter, Flickr, You Tube).

Analiza informacijsko/komunikacijskih dejavnosti belgijskega parlamenta je pokazala, da imajo 

dve ciljni skupini: 75 odstotkov t.i. »profesionalcev« (t.i. profesionalnih iskalcev informacij) in 

25 odstotkov ostalih (gre za različne »nišne« skupine, ki se aktivirajo ob določenih vprašanjih). 

Nekateri parlamenti svojo pozornost posvečajo tudi merjenju učinkovitosti spletnega mesta:

Iz raziskave, ki je bila opravljena leta 2003 je mogoče ugotoviti, da se pomemben delež pobud 

predlogov volivcev odrazi v poslanskih vprašanjih in pobudah, v predlaganih amandmajih k 

predlogom različnih zakonodajnih aktov, v razpravah poslancev in v drugih aktivnostih 

poslancev. Statistični podatki kažejo, da število poslanskih vprašanj in pobud stalno narašča, v 

letu 2006 je bilo postavljenih 745 poslanskih vprašanj in pobud (in 22 zahtev za dopolnitev 

odgovora), v lanskem letu pa 795 poslanskih vprašanj in pobud (in 16 zahtev za dopolnitev 

odgovora). Število vloženih amandmajev pa je bilo leta 2005 skupaj 2463, leta 2006 pa 3896. 

(Blažic, Žagar, 2008)



Nekaj dobrih praks, ki so bila izhodišče za razpravo:

- Dostopnost političnih informacij invalidnim osebam (glej: www.acessibilidade.net )

- Oblikovanje državljanskih prostorov (www.citizenspace.co.uk, http://www.direct.gov.uk/en/in 

dex.htm in http://careandsupport.direct.gov.uk/ )

- Kampanja ameriškega predsednika za reformo sistema zdravstvenega zavarovanja 

(http://www.barackobama.com/ )

PRILOŽNOSTI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SPLETNEGA MESTA DZ SLOVENIJE

KAKŠEN JE POTENCIAL SLOVENSKEGA SPLETNEGA MESTA DZ?

Tudi v slovenskem Državnem zboru je veliko možnosti za aktivno sodelovanje državljanov v 

procesih odločanja, tako posameznikov kot interesnih skupin. To poteka na različne načine, prek 

uveljavljenih institutov kot so: ljudska iniciativa, referendum, pripombe in mnenja k predlogom 

zakonov, poslanska vprašanja in pobude, sodelovanje različnih predstavnikov zainteresirane 

javnosti na sejah, javne predstavitve mnenj itn.

Pri tem imajo nekatere službe Državnega zbora še posebej aktivno vlogo, zlasti pri konceptu

aktivnega državljanstva. Sem sodi aktivnost Službe za odnose z javnostmi, ki na različen način

komunicira s predstavniki medijev in drugo zainteresirano javnostjo, Informacijski sektor, ki 

zagotavlja predvsem tehnično podporo za posredovanje informacij, na področju raziskovalnega 

dela Raziskovalno-dokumentacijski sektor in druge.

Vsi navedeni mehanizmi omogočajo Državnemu zboru pravočasno zaznavanje napetosti med

interesi različnih skupin. To lahko prispeva k učinkovitejšemu delovanju oziroma odpravljanju

vzrokov zanje. Nekateri instituti so obvezni že po Poslovniku Državnega zbora, sicer pa 

transparentnost delovanja zahteva tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Ta je bil 



sprejet leta 2003 in obvezuje vse državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, 

javne sklade in druge osebe javnega prava, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb k 

dajanju informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo. Ti organi si morajo prizadevati, da 

dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju. Informacija javnega značaja je 

informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 

dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju 

z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Poslovnik določa, da je delo parlamenta javno. Tako so seje Državnega zbora in delovnih teles 

praviloma javne.( Za primerjavo - v nekaterih drugih evropskih parlamentih so seje delovnih 

teles praviloma zaprte za javnost.) Osebe, ki niso posebej vabljene na sejo, torej tudi vsi 

državljani in predstavniki civilne družbe, so lahko navzoče na sejah v skladu s pravili o 

notranjem redu. Javnost je o delovanju Državnega zbora obveščena prek sporočil za javnost, 

tiskovnih konferenc, predvsem pa prek poročanja medijev. 

Državni zbor obvešča javnost o svojem delu in o odločitvah ter stališčih glede zadev, ki jih 

obravnava. Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti, 

določi predsedujoči. Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava Državni zbor, se v celoti 

ali v povzetku objavijo v njegovem glasilu (Poročevalec).

Plenarne seje se snemajo, spremljati jih je mogoče prek svetovnega spleta in prek (trenutno 

lokalne kabelske) televizije. Pomembnejše seje oziroma točke dnevnega reda neposredno 

prenaša tudi nacionalna TV Slovenija. Gre za nekatere dele zasedanj Državnega zbora: poslanska 

vprašanja vladi, prvi dan rednega zasedanja in praviloma izredna zasedanja Državnega zbora.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija predvideva uvedbo tretjega kanala - poseben nacionalni 

televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora in njegovih delovnih 

teles, predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu 

informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju.

Neposredne prenose sej in dogodke v veliki dvorani Državnega zbora je mogoče spremljati tudi 

preko video sistema Državnega zbora. Zainteresirane medijske hiše, ki pristopijo k podpisu 

dogovora o prenosih sej, lahko brezplačno iz distribucijskih mest v Državnem zboru zajemajo 



kvaliteten video mix signal v digitalni (SDI) ali analogni obliki za potrebe neposrednega 

prenašanja sej.

KONKRETNI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE

Iskalnik po zakonih in aktih bi moral zagotavljati iskanje zgolj po korenih besed ali ključnih 

besedah oz. opisnikih Evrovoc in vsebinskih oznakah Republike Slovenije. Rezultat iskanja 

mora biti zakon oz. akt, ki v naslovu ali vsebini vsebuje to besedo (podobno ali celo enako kot je 

v Googlu). Enak rezultat naj da že iskalnik, ki je na naslovnici v zgornjem desnem kotu. Iskalnik 

mora izpolnjevati standard SEO (ang. "search engine optimization").

Obstoječe stanje ne omogoča iskanja ustnih poslanskih vprašanj po sejah, na katerih so bila 

postavljena. Novinarje zanima seznam ustnih vprašanj, ki bodo zastavljena na naslednji seji.

Koledar dogodkov naj omogoča iskanje tudi po preteklih mesecih (arhiv dogodkov). Koledar 

dogodkov naj omogoča – v dneh, ko poteka seja Državnega zbora – izpis čarovnice oz. vrstni red 

razpravljavcev na seji za posamezen dan, tako kot je v Lotus Notes. Koledar dogodkov naj v 

primeru prestavitve seje ohrani prvoten in nov sklic ter z obema sklicema vse povezane 

dokumente. Nosilcem administratorskih pravic naj se onemogoči odstranitev dokumenta, ampak 

zgolj časovno premaknitev.

Na naslovnici (rubrika Aktualno) bi se lahko samodejno menjavale uredniško izbrane 

fotografije (do 10), ki bi se menjavale po vnaprej določenem časovnem intervalu, saj bi to 

naredilo stran tudi bolj zanimivo in privlačno.

Po koncu javne predstavitve mnenj bi bilo dobro, da se ob sklicu in moderiranih prispevkih 

udeležencev doda še magnetogram javne predstavitve. Omogočiti novinarjem in državljanom 

(slednje je treba na nek način ločiti od novinarjev), da se sami avtomatsko naročajo na e-



obvestila Službe za odnose z javnostmi (sklici sej, napovedi dogodkov, sporočila za javnost ...) 

na podlagi označeval iz Eurovoca. Uporabniki naj svoje podatke administrirajo sami (e-pošta 

...). Službi za odnose z javnostmi naj bo omogočeno iz teh podatkov ustvarjanje adrem (tudi 

možnost ročnega krmiljenja) ter urejanje podatkov na podlagi različnih možnosti: po medijih, 

po telefonskih številkah ...). Treba je zagotoviti enkratnost (popravek mora biti upoštevan v 

vseh povezanih podatkovnih zbirkah) in sledljivost vnašanja popravkov.

Dobra bi bila tudi nastavitev kanala RSS, ki se uporablja za nudenje enot, ki vsebujejo kratke 

opise spletnih vsebin skupaj s povezavo na celotno različico. RSS je tehnologija na podlagi 

XML-ja, s katero je uporabnik lahko samodejno obveščen o temah, ki ga zanimajo. Ni mu treba 

na spletno stran, da bi videl, ali je bil napisan kakšen nov članek ali novica, lahko uporablja RSS, 

ki ga na to opozori vsakokrat, ko se to zgodi.

Naštevam še nekaj pomembnih ureditev oz. možnih popravkov in nadgradenj:

- Živi spletni prenos – predsednik Državnega zbora odgovarja na vprašanja državljanov 

(spletna klepetalnica)

- Na naslovnici uvesti rubriko– danes se v Državnem zboru obravnava naslednja 

zakonodaja ...

- Rešiti problem skupne seje dveh odborov – na napovedniku sta objavljeni vsaka seja 

posebej, bolje bi bilo, da se obe seji predstavita kot ena skupna seja.

- Možnost povezanih člankov – sorodnih vsebin.

- Možnost naročanja na novice (spletni obrazec za obveščanje po e-pošti/SMS) –

uporabniki sami oblikujejo svoj profil (katere novice, obvestila jih zanimajo)

- Pripraviti kazalo spleta.

- Uvesti e-časopis: Poročevalec, interni časopis.



Ključnega pomena bi bile tudi naslednje rubrike, ki bi še dodatno izboljšale uporabniško 

izkušnjo:

- stališča do posameznih dogodkov, zakonov

- finančne informacije

- slikovni material: fotografije in video gradivo za prenos, organigrami za prenos, 

pristojnosti DZ

- Forumi in klepetalnice

- Logotipi

- Gradivo v e-obliki po novinarski konferenci 

(Peršolja, 2009)



ZAKLJUČEK

Po vsej predelani literaturi, virih in pregledu dobrih praks tujih spletnih strani, po primerjavi, 

predlogih strokovnjakov, po že določenih merilih, ki definirajo dobro spletno mesto, ki je 

prijazno do uporabnika,  sem prišla do sledečih sklepov.

Moje 4 hipoteze vezane na UPORABNIŠKO IZKUŠNJO so bile:

1. Spletno mesto DZ ponuja vse informacije, ki so koristne za državljane oz. služi potrebam 

državljanom

2. Spletno mesto DZ, ki ponuja veliko pomembnih informacij za državljane JE enostavno za 

uporabo in hkrati všečno

3. Spletna stran DZ je dostopna za različne javnosti

4.  Spletno mesto DZ omogoča interakcijo med državljani in poslanci ter strokovnjaki z 

določenih področij

1. HIPOTEZA

1. hipoteza Spletno mesto DZ ponuja vse informacije, ki so koristne za državljane oz. lahko služi 
potrebam državljanom 

Potrdila sem postavljeno hipotezo, saj lahko obstaja spletno mesto, ki bo nudilo uporabnikom to, 

kar si želijo in kar potrebujejo. Dokaz so spletne strani DZ, ki že obstajajo in so dober zgled   - o 

njih sem pisala zgoraj (angleški, danski, portugalski, nemški parlament, …). Ključnega pomena 

pri postavljanju vsebinskega dela spletne strani je raziskava, kaj je pomembno za uporabnika, 

kakšno uporabniško izkušnjo si sploh želi. Na to temo se lahko naredi raziskava, analiza. V 

veliko pomoč so lahko tudi statistični podatki, ki poročajo o tem, koliko so uporabniki v 

preteklosti iskali informacije, ki bi jih spletno mesto nudilo o DZ,  kakšne so bile te iskane 

informacije, ipd.



Pomemben je tudi dobro urejen arhiv informacij in klepetov, vprašanj, odgovorov ipd., saj lahko 

uporabnik tako hitro najde odgovore na svoja vprašanja, brez da bi se moral posluževati drugih 

kanalov, ki bi jih spletna stran omogočala (e-maili, rubrika vprašanja – odgovori, klepetalnice 

ipd.).

2. HIPOTEZA

2. hipoteza  Spletno mesto DZ, ki ponuja veliko pomembnih informacij za državljane JE  
enostavno za uporabo in hkrati všečno

Čeprav bi bila spletna stran bolj uradne narave kot npr. zabavne, je še vedno lahko prijazna za 

uporabnike ter enostavna za uporabo, hkrati pa tudi lepo oblikovana. Npr. stran nemškega in 

italijanskega parlamenta (oblikovno, Slika 1, Slika 2)

italijanskega parlamenta (oblikovno, Slika 1, Slika 2)

Slika 1



Slika 2

Najpomembnejša lastnost spletnega mesta DZ je vsekakor enostavnost uporabe. Ali je možno 

ponujati toliko informacij, katerih večina je uradne narave, na način, ki je enostaven in prijazen 

do uporabnika? Da. Tako tudi potrjujem to hipotezo. Pri izdelavi spletnega mesta je dobro 

uporabiti teoretične nasvete in merila, kakšna stran je uporabna (Redish 2003, Kragelj 2003, 

Nielsen 1993, Green 2009). Pomembno se je postaviti v kožo »laičnega« in neizkušenega 

uporabnika – kako nekdo, ki prvič obišče to stran in je ne pozna išče informacije, kaj prvo opazi, 

kako so postavljene in definirane rubrike ipd.  Če se držiš postavljenih meril in se zgleduješ po 

straneh, ki so uspešne in priljubljene pri uporabnikih, če se zavedaš, kakšen je tvoj ciljni 

uporabnik, če stran izdeluje več strokovnjakov iz različnih področij (programersko in 

aplikacijsko znanje, sociološko ipd.), je zagotovo uspeh zagotovljen, torej spletna stran, ki je 

lahka za uporabo in prijazna do uporabnika.

3. HIPOTEZA

3. hipoteza  Spletna stran DZ je dostopna za različne javnosti. Pomembno je opredeliti, katere 

so naše ciljne javnosti in katere javnosti so potencialni uporabniki. Nato je treba poskrbeti, da 

bomo ustregli njihovim potrebam (o tem sem pisala že zgoraj, pod 3. hipotezo).  Ciljne javnosti 

so različne, delimo jih lahko po izobrazbi, starosti, spolu, izvoru (Slovenci, tujci, ki obiščejo našo 

stran, manjšine), poklicu (novinarji, pravniki, kmetje, …), tukaj pa so še hendikepirani ljudje 

(slabovidni, gluhonemi), … Vse te različne javnosti in njihove različne potrebe je treba 

upoštevati in jim oblikovati in ponuditi informacije, ki bodo primerne zanje. Npr. verzija 



spletnega mesta v tuijih jezikih (angleško, nemško, italijansko), potem verzija za slabovidne 

(povečava), za gluhoneme (npr. da je pri videih, ali audio zapisih zraven še pisna verzija), 

novinarje (rubrika za novinarje, kjer so nove in pomembne informacije, potencialne za 

novinarsko poročanje), …  Dober primer dostopnosti političnih informacij invalidnim osebam je 

tudi ta stran www.acessibilidade.net .

Npr. analiza informacijsko/komunikacijskih dejavnosti belgijskega parlamenta je pokazala, da 

imajo dve ciljni skupini: 75 odstotkov t.i. »profesionalcev« (t.i. profesionalnih iskalcev 

informacij) in 25 odstotkov ostalih (gre za različne »nišne« skupine, ki se aktivirajo ob določenih 

vprašanjih).

Nekateri parlamenti svojo pozornost posvečajo tudi merjenju učinkovitosti spletnega mesta 

preko anket, kjer povprašujejo uporabnike o izkušnji, njihovih predlogih. Meri se, kako hitro so 

prišli do potrebnih informacij in če je pot do le-teh prekompleksna ali enostavna, prav tako 

povprašujejo, če je prišlo do izkušenj, ko določenih informacij sploh niso našli … Pomembna je 

tudi privlačnost strani, navsezadnje tudi hitrost. Feedback s strani uporabnikov je ključnega 

pomena, saj le slednji lahko podajo svojo uporabniško izkušnjo ter povedo, kaj je v redu in kaj 

ne. Redne ankete na sami strani in preko mailov, so torej lahko odlično orodje.

Pomembno pri dostopnosti spletnega mesta je tudi razširjenost interneta in znanje o njegovi 

uporabi. O slednjem pričajo statistični podatki, ki so spodbudni (govorim o slovenskih 

razmerah). Navsezadnje mora tudi zakonodaja stremeti k temu, da ima čim več gospodinjstev 

dostop do interneta oz. državljanov, ki nimajo računalnika (npr. knjižnice, e-točke …).

Ko opredelimo svoje javnosti in ustrežemo njihovim različnih potrebam, lahko rečemo, da je 

stran dostopna za vse.

Po zgoraj naveden tako potrjujem to hipotezo, da je vsekakor možno, da izdelamo stran 

prilagojeno različnim javnostim, seveda po dobri predhodni raziskavi in dobrim postavljenim 

profilom javnosti, ki bodo uporabljale to stran, saj le po tem, ko to vemo, lahko začnemo graditi 

stran, ki bo zanje uporabna in pregledna.



4. HIPOTEZA

4. hipoteza Spletno mesto DZ omogoča interakcijo med državljani in poslanci ter strokovnjaki z 

določenih področij.

Vključiti državljane k soustvarjanju vsebin (v smislu, da povedo, kaj na strani manjka, česa je 

preveč, kaj jim ni všeč ipd.) je velikega in ključnega pomena. Nekatere druge spletne strani so to 

zadevo rešile na različne načine, npr. s klepetalnicami, portugalski parlament z vprašalnikom 

ugotavlja, kako zadovoljni so uporabniki s spletnim mestom, v angleškem parlamentu merijo 

ključne indikatorje učinkovitosti, ki jih dopolnjujejo s kvalitativnim testiranjem in feedbackom, 

…  Angleži so se znašli tudi z oblikovanjem posebnih državljanskih prostorov 

(www.citizenspace.co.uk,  http://www.direct.gov.uk/en/in dex.html in 

http://careandsupport.direct.gov.uk/ ). 

Imamo še več različnih možnosti, če želimo vključiti državljane v razpravo (ne le preko e-mail 

komunikacije). Kot sem omenila, klepetalnice in forumi so dobre rešitve, pomembno bi bilo 

vključiti čim več poslancev in ostalih strokovnjakov, ki bi odgovarjali na vprašanja. Problem pri 

teh oblikah komunikacije je le, da je treba forume nadzorovati (administrator bi moral redno 

pregledovati izjave in  neprimerne ter žaljive sproti brisati). Tukaj se potem spet pojavi problem 

moderiranja. Kaj je za koga neprimerno, mogoče za drugega ni, lahko bi prihajalo do nevšečnosti 

in nestrinjanja s strani uporabnikov o odločitvah administratorjev. Zagotovo pa je, da bi forum 

moral biti nadzorovan, saj bi sicer lahko kaj hitro postal prostor za širjenje nestrpnosti. Tukaj je 

potem vprašanje, ali je prava e-demokracija sploh možna brez določene stopnje cenzure.

Strinjam se s hipotezo, da je možno in danes že nujno potrebno uvesti interakcijo med uporabniki 

in »sistemom«, najti je treba le pravi način. Ankete, vprašalniki, žive klepetalnice (kjer bi v živo 

poslancem postavljali vprašanja) ipd. so lahko dobra rešitev, če se želimo izogniti nevšečnostim, 

ki jih lahko imamo s forumi.

Kot sem omenila že na prvih straneh, so nove tehnologije povzročile spremembe tudi v vedenju 

in pričakovanjih uporabnikov. 

Kot pravi Catallo (2008), želijo imeti novejši in mlajši uporabniki interneta možnosti podajanja 

svojih inputov – komentiranja, prilagajanja storitev in sporočanja svojih izkušenj drugim. To 



generacijo Tapscott (2009) imenuje »spletna generacija« (the Net Generation). Gre za otroke t. 

i. Baby boom generacije, posameznike, rojene med letoma 1977 in 1997, ki so praktično 

odraščali z računalniki, internetom in ostalimi digitalnimi tehnologijami, zato se jim zdijo 

preprosto nekaj samoumevnega.

Interkacijo in vključitev uporabnikov je torej treba imeti, saj je to danes že pogoj za uspešno 

spletno mesto, sploh pa za spletno mesto DZ. 

Tako potrjujem to hipotezo – interakcija je vsekakor nujna ter seveda možna, najti je treba le 

pravi način, kako ustreči uporabnikom in jim omogočiti, da delijo svoje mnenje.
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Izjava o avtorstvu

Spodaj podpisana Patricija Valentinuzzi, z vpisno številko E1004627 izjavljam, da sem avtorica

pričujočega dela z naslovom: Analiza uporabnosti spletnega mesta DZ.

S svojim podpisom zagotavljam, da:

• je predloženo delo izključno rezultat mojega študijsko/raziskovalnega dela;

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili predavatelja;

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, navedena v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega dela in je zapisan v 

skladu z navodili predavatelja;

• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki 

skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje 

predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, 

Uradni list RS št. 21/95);

• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za 

moj status na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

V Mariboru, dne 11.12.2009

Podpis avtorice:
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Uvod

V dvajsetih letih od izuma spleta, ki je del medmrežja oziroma interneta, se kot uporabniki vedno 

bolj zavedamo njegovega pomena in razsežnosti, ki nam jih ponuja. Splet je porazdeljen 

hipertekstualni sistem dokumentov, ki jih pregledujemo z brskalnikom, ki s spletnega mesta 

dokument prenese in ga prikaže na računalniškem zaslonu. Ker je splet postal široko razširjen, je 

včasih v poplavi informacij, ki jih ponuja, težko najti želene vsebine. Internet je postal 

pomembno komunikacijsko sredstvo med uporabniki in podjetji ter drugimi institucijami, zato je 

cilj vsakega, ki na spletu ponuja svoje vsebine, izdelke ali storitve, da bo čim bolj opazen, 

učinkovit ter v interakciji z uporabnikom čim bolj uspešen.

Dandanes marsikatera podjetja in organizacije pri izdelavi svoje spletne strani pozabljajo na 

nujnost enostavne oblikovne podobe ter navigacije, čim jasnejšega načina podajanja vsebine, 

predvsem pa prevečkrat zanemarjajo vidik uporabnosti ter funkcionalnosti za uporabnika.

Z namenom poiskati slabe prakse spletnega mesta Državnega zbora ter tako pridobiti predloge za

izboljšanje uporabnosti in funkcionalnosti tega mesta, je nastala seminarska naloga, ki vključuje

sestavne deli dobre spletne strani, analizo aktualnega spletnega mesta Državnega zbora, analizo

uporabniške izkušnje ter predloge za izboljšavo spletnega mesta in primere dobrih praks na 

spletnih straneh političnih in upravnih institucij iz tujine.

Ali je spletno mesto uporabnikom prijazno ter potemtakem uporabno in učinkovito, izvemo le od

tistih, ki ga uporabljajo. Ko opazujemo uporabnika in njegove reakcije ob uporabi spletnega 

mesta, šele lahko vidimo pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odstraniti, ter dobre prakse, ki jih je 

potrebno ohraniti. Pri analizi spletnega mesta Državnega zbora sem si torej pomagala z 

opazovanjem uporabnikov med uporabo spletnega mesta, kasneje pa na podlagi tega poskusila 

najti učinkovite rešitve.

Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je, ali je spletna stran Državnega zbora uporabna 

za svojo ciljno skupino, to so novinarji in nenazadnje širša javnost. Temeljne hipoteze so:



• Spletno mesto DZ ni dovolj uporabno za povprečnega uporabnika interneta

• Oblika in razporeditev vsebin zmanjšuje učinkovitost spletnega mesta

Sestavni deli dobrih spletnih strani 

Kriteriji, po katerih žirija po svetu izbira najboljše spletne strani, se po večini prepletajo in 

prekrivajo, vendar so pri večini žirij razvrščene v naslednje kategorije (Skrt, 2003). Večina 

kriterijev velja za vse spletne strani, vključno za to, ki jo preučujemo, spletno stran Državnega 

zbora.

Oblikovna podoba

Oblikovna podoba je tista, ki jo uporabnik prvo zazna ob obisku spletne strani in iz prakse 

uspešnih podjetij na internetu je znano, da je najboljša oblikovna podoba tista, ki je preprosta in 

ne vsebuje odvečnih elementov. Elementi in dejavniki oblikovne podobe so oblikovanje, 

všečnost, ureditev, navigacija, postavitev, barve, ozadje, grafični elementi, tipografija, velikost 

pisave in vsem tem je treba posvetiti veliko pozornosti pri izdelavi spletnega mesta.

Pri ustvarjanju oblikovne podobe spletne strani je priporočljivo, da ne pretiravamo pri številu

uporabljenih barv, da se izogibamo animacijam, premikajočim napisom ter zvočnim datotekam. 

Za besedilo je potrebno izbrati primerno velikost in tipografijo pisave ter okoli tekstov uporabiti 

prazen prostor. Grafični elementi in slike morajo biti zmanjšani na želeno velikost ter 

optimizirani in shranjeni v primernem formatu (.jpg ali .gif). Njihova uporaba ne sme zadušiti 

vsebine, pač pa je njen namen, da jo popestri. Vsekakor pa oblikovna vsebina ni 

najpomembnejša komponenta spletnega mesta, bolj važna je seveda vsebina, vendar oblika prav 

tako ni zanemarljiva.

Vsebina

Prvo pravilo glede vsebine na spletnih mestih je, da mora le-ta biti ažurna, slovnično pravilna,

razumljiva, pregledna, verodostojna, uporabna ter jedrnata. Spletne vsebine so drugače 

zasnovane in zato podlegajo drugačnim pravilom branja in pisanja v primerjavi z vsebinami v 

tiskanih verzijah, zato



jih je treba znati napisati. Pogosta napaka, ki jo podjetja delajo je, da objavijo isto vsebino kot v 

svojih promocijskih prospektih in pri tem ne upoštevajo dejstva, da uporabniki na spletu težko 

prebirajo dolge tekste z ekrana. Zato je dobro, da je vsebinski del spletnega mesta kratek, jedrnat 

in razdeljen v logične enote, nikakor pa ne natrpana s tekstom. Vsebina, ki zajema široko vidno 

polje ekrana, je lahko razdeljena v več stolpcev, lažje sprehajanje po vsebini pa omogočijo kratki 

in jasni naslovi ter poudarjene ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti vidne 

tako, da jih bo lahko uporabnik hitro zaznal.

Tehnologija

Spletna stran se mora naložiti hitro, zato mora biti nameščena na hitrih in varnih strežnikih, vsi 

njeni elementi pa morajo biti optimizirani in objavljeni v ustreznem formatu. Paziti je treba na 

razlike v brskalnikih, saj se lahko isto spletno mesto v različnih brskalnikih različno prikazuje, 

zato mora biti kompatibilna z najpogosteje uporabljenimi brskalniki. Spletno mesto mora biti 

prav tako funkcionalno v različnih ločljivostih ekrana, torej v ločljivosti, ki jo uporablja večin 

uporabnikov.

Interaktivnost

Dobra spletna mesta izkoriščajo možnost dvosmerne komunikacije med spletnim mestom in

uporabnikom, ki jo internet kot medij omogoča. Interaktivnost se lahko zagotovi s pomočjo 

obrazcev ali aplikacij, pomeni pa premik uporabnika iz pasivne vloge v aktivno. To je predvsem 

pomembno, če želimo graditi dolgoročen odnos s svojimi uporabniki ter jim nuditi kvalitetne 

storitve.

Navigacija

Navigacija mora biti jasna in enostavna, namenjena hitremu in preglednemu dostopu do 

informacij, ki jih uporabnik potrebuje. Navigacija mora biti jasna, razvidna in konsistentna, saj le 

kot taka omogoča uporabnikom hitro sprehajanje po vsebini spletnega mesta. Spletno mesto 

mora biti načrtovano in opremljeno tako, da uporabnik vedno ve, na kateri strani in kje znotraj 

strukture se nahaja. Strani z obširno vsebino morajo uporabljati iskalnik, ki mora zagotavljati 

učinkovito poizvedovanje med množico dokumentov.



Uporabnost

Če je spletna stran uporabna, jo uporabniki z zadovoljstvom uporabljajo, na njej dobijo 

informacije, ki bodo zadovoljile njihove potrebe. Pojem uporabnosti se prepleta z drugimi 

elementi izdelave spletnih strani, od oblikovne oblike, navigacije, pa do vsebinskih vidikov. 

Stopnja uporabnosti je odvisna od kvalitete vsebine, navigacije, od hitrosti nalaganja strani, 

načina prikazovanja vsebine, zagotavljanja podpore uporabniku, časa, ki ga potrebujejo 

uporabniki, da najdejo informacije, ki so jih iskali, ipd.

Vzdrževanje spletnih strani

Spletna mesta se morajo redno vzdrževati in ažurirati. Vzdrževanje zahteva neprestane izboljšave 

in prilagajanje spletne strani rastočim potrebam uporabnikov in novim tehnološkim možnostim.

Vsebina na spletni strani mora biti sveža in aktualna.

Marketinški vidik

Spletna stran je neuporabna, če ni obiskana. Potrebno je poskrbeti za to, da se spletna stran vpiše 

v vse najpomembnejše svetovne in slovenske spletne imenike ter iskalnike, lahko pa se jo tudi 

oglašuje v različnih medijih. Število obiskovalcev in njihova aktivnost na straneh, so lahko realni 

pokazatelj tega, kako priljubljena in obiskana je spletna stran.

Uporabnost spletne strani

Različni pojmi uporabnosti spletnih strani

Pojem uporabnost ima v slovenskem jeziku le en pomen, v angleškem jeziku pa jo lahko 

opredelimo na tri načine – usefullness, utility, usability. Uporabnost spletnih strani se torej 

pojavlja v treh pomenskih različicah (Kragelj, 2003, str. 635 – 640).

Uporabnost v smislu funkcionalnosti spletne strani (usefullness)

To je lastnost spletne strani, da izpolni vse potrebe, želje in zahteve tako uporabnikov, kot tudi

lastnikov. Pri uporabnosti v smislu funkcionalnosti spletne strani gre za vprašanje, ali spletna 

stran omogoča doseganje načrtovanih in zaželenih ciljev za vse vpletene strani. Funkcionalnost 



spletne strani se ne nanaša na njene tehnične lastnosti, pač pa ima širši pomen, v sebi namreč 

združuje tako koristnost spletne strani (utility) kot tudi uporabnost spletne strani v ožjem pomenu 

(usability).

Uporabnost v smislu koristnosti spletne strani (utility)

Koristnost spletne strani pomeni to, da omogoča opravljanje določenih funkcij. Tu torej gre za

sposobnost oziroma zmogljivost spletne strani. Pri koristnosti gre torej za vprašanje, kaj sploh 

stran omogoča in zakaj je ali ni uporabna.

Uporabnost v smislu same uporabnosti spletne strani (usability)

Uporabnost v tem smislu pomeni lastnost, povezana s tem, kako hitro in uspešno lahko 

uporabnik uporablja funkcije spletne strani. Pri tem gre za vprašanje enostavnosti uporabe 

vmesnika, s pomočjo katerega uporabnik uporablja spletno stran.

vir: Kragelj, 2003, str. 637



Lastnosti uporabne spletne strani

Od uporabne spletne strani pričakujemo, da bomo lahko hitro, pregledno in preprosto dostopali 

do želenih informacij. In glede na to moramo pri izdelavi prilagoditi oblikovno podobo in 

tehnološko izvedbo. Naslednje lastnosti so element vsake uporabne spletne strani (Redish, 2003, 

str. 50):

• Informativnost

Uporabniku so na voljo vse informacije, ki jih potrebuje, informacije, zaradi katerih je obiskal

spletno stran.

• Aktualnost in verodostojnost

Informacije so ažurirane, vsebina je verodostojna.

• Všečnost

Spletna strani ustvari pozitiven prvi vtis, je všečna, privlačna, domačna, ne vsebuje motečih

vizualnih elementov, barve so prijetne in usklajene, pisava je usklajena, berljiva in vsebini

primerna.

• Preprostost

Navigacija na spletni strani je enostavna, smiselna in učinkovita, meniji so urejeni in usklajeni,

razporeditev vsebine je oblikovno usklajena, spletna stran ima enoten dizajn, barvo, pisavo.

Uporabnik v vsakem trenutku ve, na kateri strani in kje znotraj strukture se nahaja.

• Hitrost

Elementi spletne strani se hitro naložijo, uporabnik ne čaka dolgo, da se odpre posamezna stran.

Če je predviden daljši čas nalaganja, se uporabnika na to predhodno opozori.

• Obiskanost

Spletno mesto izpolnjuje potrebe, zaradi katerih je uporabnik spletno stran obiskal. Potrebno je 

upoštevati, da ima spletna stran lahko več ciljnih skupin uporabnikov, ki se lahko med sabo 

razlikujejo po navadah, potrebah, spletnih uporabniških izkušnjah ali tehnični opremljenosti za

dostop do interneta.



Analiza uporabnosti spletnega mesta Državnega zbora

Namen analize

Pri analizi spletnega mesta Državnega zbora gre za spletno stran, ki je že postavljena, zato 

želimo odkriti pomanjkljivosti spletnega mesta in zadovoljstvo njenih uporabnikov. Želimo 

ugotoviti, ali je spletno mesto DZ všečno, koristno, predvsem pa učinkovito, torej ali služi 

svojemu namenu.

Cilj analize

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti želimo podati predloge za izboljšavo, da bi spletno mesto

Državnega zbora bilo čim bolj uporabno in funkcionalno ter da bi bila komunikacija med 

Državnim zborom in novinarji ter Državnim zborom in državljani čim bolj učinkovita.

Metodologija

Za analizo uporabnosti spletnega mesta Državnega zbora sem spletno stran ocenila prek 

Skrtovega modela dobre spletne strani ter uporabila eno izmed metod za ocenjevanje interakcije 

preko uporabniških vmesnikov. Uporabila sem metodo testiranja z uporabniki, bistvo te metode 

je opazovanje uporabnikov med uporabo spletnega mesta. Uporabnikom so bile dodeljene 

naloge, kaj naj na spletni strani iščejo, med opazovanjem pa sem lahko ugotovila, koliko časa 

potrebujejo, da najdejo želene informacije, kaj jim je povzročalo težave pri iskanju in branju, 

kako dobro se znajdejo na spletnem mestu,… Rešili so tudi vprašalnik, ki je bil sestavljen glede 

na podane naloge. Na podlagi tovrstnih informacij lahko ugotovimo dejansko uporabnost 

spletnega mesta.

Profil uporabnikov

Profil uporabnikov sicer ni bil preveč raznolik, opazovani uporabniki so bili po večini študentje,

vendar z različnim znanjem uporabe računalnika in spleta, stran pa je uporabna, če se na njej

znajdejo tako izkušeni kot manj izkušeni uporabniki interneta. Izmed vseh šestih opazovanih

uporabnikov, dveh, starih med 40 in 50 let, in štirih, starih med 20 in 25 let, je le en uporabnik že 

od prej poznal spletno mesto Državnega zbora.



Naloge

Vsak uporabnik je moral opraviti različne naloge razdeljene v dva sklopa. Pri prvem sklopu se je

cenjevalo, kako se uporabnik znajde na spletni strani, kaj pričakuje pod posameznimi 

povezavami, ali so poimenovanja posameznih kategorij smiselna in jasna v smislu, da vedo, kje 

lahko kaj najdejo. Drugi sklop je imel poudarek na obliki in vizualni podobi spletne strani z 

namenom, da ugotovimo, če je stran oblikovno zasnovana tako, da podpira besedilo, če je 

besedilo lahko berljivo,…

Povezava spletnega mesta DZ in Skrtovih kriterijev za dobre spletne strani

V prvem delu seminarske naloge smo predstavili kriterije za dobre spletne strani (Skrt, 2003), po

katerih bomo sedaj analizirali spletno stran Državnega zbora.





Marketinški vidik

Ni podatkov o obiskanosti spletne strani Državnega zbora.



Ugotovitve na podlagi rezultatov testnih nalog in vprašalnika

Spletno mesto Državnega zbora ima tako oblikovne, kot tudi vsebinske pomanjkljivosti, ki 
spletno stran naredijo manj uporabno in učinkovito.

Pri iskanju vsebin so opazovani uporabniki imeli težave pri iskanju treh od petih zahtevanih 
vsebin, in sicer:

- Informacije javnega značaja

- Zakonodajni postopek

- Nekdanje predsednike DZ

Uporabniki so Informacije javnega značaja iskali pod kategorijo Za medije, vsebino Zakonodajni

postopek pa pod Zakonodaja, čeprav je Zakonodajni postopek objavljen pod kategorijo O

demokraciji. Nekdanje predsednike DZ so uporabniki iskali pod zavihkom Ljudje, čeprav so 

zapisani v meniju pod zavihkom O državnem zboru.

Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je spletno mesto DZ slabo strukturirano, navigacija ni jasna 

in ni enostavna, uporabnik je zmeden, ne ve, kje točno bo dobil želeno informacijo oziroma za 

to, da jo dobi, porabi veliko časa. Kategorije so ponekod nesmiselno postavljene, primer je 

recimo vsebina



Nekdanji predsedniki DZ, za katero je bolj smiselno, da se nahaja pod zavihkom Vodstvo ali 

Ljudje v tem primeru, kot pod zavihkom O Državnem zboru, glede na to, da je trenutno Vodstvo 

zapisano pod Ljudje in ne pod O Državnem zboru.

Uporabniki so izpostavili še nekaj dobrih in slabih praks na spletnem mestu DZ:

1. Dobre prakse na spletnem mestu DZ

- Razni dokumenti so dostopni v PDF obliki

- Prek drobtinic na vrhu vedno točno vedo, kje se nahajajo, na kateri strani oziroma znotraj

strukture spletne strani

- Spletna stran je ažurna

- Koledar dogodkov je dobro viden, prav tako Teme tedna ter Pomembne povezave

2. Slabe prakse na spletnem mestu DZ

- Moteča oblika spletne strani

- Spletna stran ni pregledna, niti berljiva

- Velikost pisave je premajhna

- Predolge povezave v meniju (primer: Sodelovanje Državnega zbora v zadevah Evropske unije)

- Besedil, ki so podana kot slika v grafikah, se ne da označevati, kopirati (primer: Pravice 

poslancev, Delovna telesa)

- Prevelike slike med tekstovno vsebino, ki zasedejo tudi po cel zaslon (primer: Nekdanji 

predsedniki Državnega zbora)

- Neinteraktivni zemljevid, uporabnik se lahko orientira po omejenem območju zemljevida

(primer: Dan odprtih vrat)

Berljivost

Za zelo moteči element na spletni strani se je izkazalo premajhno besedilo, napisano je namreč s

premajhno velikostjo pisave. Poleg tega, pa je besedilo razpotegnjeno skoraj čez cel zaslon, zato 

mu težko sledimo. Učinkovita rešitev tega problema je uvedba besedila, napisanega v dveh (ali 



več) stolpcih. V stranskem meniju se posamezne povezave, če so predolge, nepregledno 

prelomijo v naslednjo vrstico. Zato bi jih bilo potrebno skrajšati oziroma ustrezno poravnati.

Preglednost vsebine in kategorizacija

Vsa vsebina (in tudi povezave) je napisana z isto pisavo (ista družina, ista velikost, ista barva), 

zaradi česar raznolike informacije ne pridejo do izraza. Zato morda težje najdemo to, kar 

potrebujemo. Ta problem bi elegantno lahko rešili z različnimi barvnimi shemami za različna 

področja (o DZ, zakonodaja, ljudje, …), ki bi jih lahko podkrepili tudi s fotografijami.



Primeri dobrih spletnih strani političnih in upravnih institucij iz tujine

Spletna stran Folketinget Denmark

Povezava: www.ft.dk

Na tej spletni strani je najbolje rešen problem kategoriziranja in preglednosti, okvirčki in različne

barve ločijo vsebino in čeprav je informacij veliko, so te prav zaradi barv pregledne in jasne. Na 

tej spletni strani uporabljajo tudi veliko slikovnega materiala za podporo vsebini. Za brskanje in 

iskanje dokumentov ima to spletno mesto zelo dober in razširjen sistem, tako da uporabnik lahko 

takoj najde, kar išče.



Iskalnik dokumentov:

Spletna stran UK Parliament

Povezava: www.parliament.uk

To spletno mesto uporablja veliko slikovnega materiala za podporo vsebini oziroma za lažjo

kategorizacijo vsebine. Fotografije podpirajo menije s povezavami, tako da lahko hitro 



predvidimo, pod katero fotografijo je vsebina, ki jo iščemo. Spletno mesto parlamenta vsebuje 

tudi bogato knjižnico in arhiv avdio/video vsebin, v živo prenašajo tudi seje.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na različna socialna omrežja, prek katerih jih lahko 

uporabnik spremlja.



Spletna stran Parlamento Italiano

Povezava: nuovo.camera.it

Spletno mesto italijanskega parlamenta ima en zelo všečni element, in sicer interaktivno 

predstavitev sedežnega reda v parlamentu ter predstavitev poslancev.

Zaključek

Po ugotovitvah analize lahko zaključimo s hipotezami, ki smo jih v začetku postavili, in sicer:

• Spletno mesto DZ ni dovolj uporabno za povprečnega uporabnika interneta

in

• Oblika in razporeditev vsebin zmanjšuje učinkovitost spletnega mesta



Na podlagi rezultatov, ki jih je pokazalo opazovanje uporabnikov spletnega mesta Državnega 

zbora, lahko potrdimo obe hipotezi. Uporabniki so sicer našli večino iskanih informacij, vendar 

spletno mesto še vedno ni dovolj uporabno in funkcionalno, potrebno je prenove, vsaj kar se tiče

kategorizacije vsebine in navigacije. Tudi druga hipoteza je potrjena, saj so se uporabniki največ

pritoževali nad obliko in razporeditev vsebin na spletnem mestu, predvsem nad premajhno 

velikostjo pisave, dolgim tekstom, razširjenim čez cel zaslon, slabo razporejeno vsebino.

Če želi Državni zbor čim bolj učinkovito komunicirati z uporabniki svoje spletne strani ter 

ponuditi uporabno spletno stran, na kateri bodo uporabniki dobili želene informacije, mora v 

prihodnje temeljito razmisliti o prenovi spletne strani ter o zasnovi le-te.
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Priloga 1: Vprašalnik

1. Prosim navedite svojo starost, obkrožite ustrezno črko.

a) 20 do 25 let

b) 25 do 30 let

c) 30 do 35 let

d) 35 do 40 let

e) 40 do 45 let

f) 45 do 50 let

2. Prosim navedite svoj spol, obkrožite ustrezno črko.

a) Moški

b) Ženski

3. Obkrožite ustrezni odgovor, ki ocenjuje vašo izkušenost z računalnikom.

a) Začetnik

b) Izkušen

c) Zelo izkušen

4. Obkrožite ustrezni odgovor, ki ocenjuje vašo izkušenost z internetom.

a) Začetnik

b) Izkušen

c) Zelo izkušen

5. Ali ste že kdaj obiskali spletno mesto Državnega zbora?

a) Da

b) Ne

6. Kako dobro poznate spletno mesto Državnega zbora?

a) Sploh ne poznam

b) Slabo poznam

c) Dobro poznam

d) Zelo dobro poznam

Analiza spletnega mesta Državnega zbora
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Priloga 2: Naloge



1. Na spletnem mestu Državnega zbora poiščite naslednje vsebine:

a. Informacije javnega značaja

b. Zakonodajni postopek

c. Pišite poslancu

d. Nekdanje predsednike Državnega zbora

e. Sporočila za javnost

2. Ste našli vse vsebine?

a) Da

b) Ne, nisem našel/našla: _________________________________________________________

3. Ste zadovoljni s predstavitvijo informacij, ki ste jih iskali?

a) Da

b) Ne

4. Katere težave ste imeli pri iskanju?

a) Nisem našel vsebine

b) Dolgo časa sem iskal vsebino

c) Preveč je bilo vmesnih korakov, velikokrat sem moral klikniti z miško

d) Nisem imel težav

e)Drugo: ______________________________________________________________________

5. Ste imeli kakšne težave pri branju vsebine? Če ste jih imeli, prosim navedite, katere.

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_



______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_.
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1. UVOD

Pri predmetu mediji in demokracija smo za nalogo dobili, da naredimo seminarsko nalogo oz., da 

analiziramo spletno mesto državnega zbora ter njeno uporabnost. Spletno stran bom analiziral iz 

različnih vidikov oz. po različnih kriterijih ter na koncu podal oceno ali je po teh kriterijih 

spletna stran zadovoljila ali ne. Ko bom kriterije analiziral bom ugotovil ali je spletno mesto 

državnega zbora uporabno ali ne. Splošna ocena bo podana na koncu seminarske. Sledi poglavje 

metodologije, kjer predstavim kaj vse bom analiziral oz. kateri so kriteriji, ki jih bom uporabil za 

analizo. 

2. METODOLOGIJA

Za analizo uporabnosti spletnega mesta bom uporabil kriterije (metode) preglednosti, 

uporabnosti, informiranja, ohranjanje dialoga med posameznimi političnimi institucijami, kriterij 

odgovornosti in odprtosti. Opisal bom tudi ali je stran funkcionalna in koristna, ali je spletno 

mesto verodostojno, všečno, preprosto, hitro, obiskano. Vključi bom tudi ali je spletna stran 

interaktivna oz. ali omogoča aktivno sodelovanje slehernega državljana oz. uporabnika spletne 

strani. Vse te metode analize bom uporabil za pomoč pri končni oceni, ali je spletno mesto 

uporabno ali ne. 

3. ANALIZA

3.1 Preglednost

Spletno mesto državnega zbora mi deluje dokaj pregledno, saj ni na uvodni strani preveč 

nepotrebnih informacij, ampak se le-te nahajajo na pod-straneh oz. se večina informacij nahaja 



na pod-straneh in so na uvodni strani le povezave do teh informacij. Preglednost se okrepi z 

menijem »aktualno«, kjer najdemo najbolj sveže novice, brez nepotrebnega brskanja za njimi. 

Preglednost strani se kaže tudi v tem, da so meniji lepo razporejeni in lahko dostopni ter takoj 

vidni (ko pridemo na stran vidimo glavni meni). Kar se navigacije po strani tiče, smatram, da je 

dobra in zadovolji potrebe uporabnika in ostale potrebe, ki se dotikajo pozicioiranja elementov 

na spletni strani za čim večjo preglednost. Lahko zaključim, da je spletno mesto, kar se same 

preglednosti tiče, na lestvici od 1 do 10, ocenjeno z moje strani, z oceno 8. 

3.2. Uporabnost

V točki 3.2. bomo govorili oz. pisali o uporabnosti samega spletnega mesta državnega zbora 

Republike Slovenije. Spletno mesto državnega zbora je uporabno iz večih vidikov, tako za 

različne skupnosti kot tudi za posameznike. Spletno mesto je pa najbolj uporabno predvsem za 

tiste, ki jih zanima politično življenje, tiste, ki jih zanima samo dogajanje v parlamentu ter tiste, 

ki jih zanima kaj počne vlada, opozicija in vsi, ki so na kakršenkoli način povezani z državnim 

zborom. 

Spletno mesto je prav-tako uporabno za medije, saj na strani najdemo rubriko, ki je namenjena 

posebej medijem. Mediji lahko s strani http://www.dz-rs.si/index.php?id=52 črpajo poročila za 

javnost, brez, da bi prisostvovali na samih sejah in ostalih debatah, ki se odvijajo v državnem 

zboru. 

Spletno mesto je uporabno za slehernega državljana, ki se želi seznaniti z dogajanjem v 

državnem zboru, z različnimi zakoni (na spletni strani državnega zbora najdemo tudi slovensko 

ustavo ter slovenski uradni list ter ostale zakone, ki nam dajajo pravice in nas obtežujejo z 

dolžnostmi) ter ostale politično-aktualne teme.

Spletno mesto državnega zbora je zelo uporabna stvar, saj se na njej res nahajajo informacije, ki 

se dotikajo izključno politike in ostalih pripadajočih političnih tem.



3.2.1. Uporabnost spletnega mesta po Nielsenu (1993)

Nielsen je leta 1993 opredelil uporabnost kot: Citiram »večdimenzionalno lastnost 

uporabniškega vmesnika, na katero vpliva pet lastnosti: Učljivost, učinkovitost, zapomljivost, 

napake, zadovoljstvo«.  

Pomeni, da je uporabnik tisti, ki določa kakovost teh petih lastnosti glede na uporabniški 

vmesnik.

Z mojega subjektivnega mnenja podajam naslednjo oceno (ocene od 1-10): 

  - Učljivost 8

- Učinkovitost  9

- Zapomljivost 8

- Napake 9

- Zadovoljstvo 8 

Sklepam, da je spletna stran primerna in lastnosti so po moji oceni dobile (seveda je to 

subjektivno mnenje) zasluženo visoke ocene. 

3.3 Informiranje  

Točka 3.3 analizira koliko je spletno mesto državnega zbora povezano z informiranjem in s 

posredovanjem informacij javnosti. Na del te točke smo odgovorili že v prejšnji točki, ko smo 

analizirali uporabnost spletnega mesta. Spletno mesto kot tako je polno različnih informacij. 

Odvisno je od samega uporabnika oz. obiskovalca spletnega mesta, katero informacijo želi 

izvedeti. Vendar je spletno mesto državnega zbora slabo obiskano (Izvedel sem mini anketo in 



dobil nek vtis, nek rezultat, koliko ljudi pozna oz. je že kdaj bilo na straneh državnega zbora 

Republike Slovenije. Od 20 vprašanih, je bil samo en.). Pomeni, da so informacije, ki se nahajajo 

na samem spletu v večini neprebrane in neizkoriščene. Informacije, ki prihajajo iz državnega 

zbora, ne pridejo k nam preko spletnega mesta, ki ga državni zbor ponuja, ampak preko medijev, 

kateri skrbijo, da smo o delu v državnem zboru obveščeni. Na koncu-koncev smo mi tisti, 

volivke in volivci, ki smo volili vlado, posledično opozicijo oz. tiste ljudi, ki nam narekujejo 

življenje. Zato bi bilo ključnega pomena, da obiskujemo spletno mesto državnega zbora in sami 

skrbimo za informiranje direktno s spletne strani državnega zbora, saj so tam informacije sveže 

in verodostojne. Torej lahko zaključim to točko, analiza informiranja, in povem, da je res, da se 

na strani državnega zbora nahaja veliko koristnih informacij za javnost, in da je tudi res, da te 

informacije, ki so tam, k nam prihajajo preko drugih medijev (na strani državnega zbora je meni 

z naslovom »za medije«) in ne direktno s spletne strani. V bistvu smo uporabniki interneta sami 

krivi, da ne obiščemo dobre spletne strani, ki nam nudi veliko dobrih in aktualnih informacij, ki 

so tudi na široko razložene. Raje beremo tisto, kar državni zbor ponudi medijem za objavo, kar 

pa je seveda manj, kot bi lahko zvedeli na spletnem mestu DZ.

3.4 Ohranjanje dialoga med posameznimi političnimi institucijami

Politične institucije so npr. politične stranke, državni zbor, potem je politična institucija policija 

in vojska. Kar se tiče  političnih strank so na spletnem mestu državnega zbora vse našle svoj 

prostor. Na spletnem mestu DZ si lahko pogledamo katere stranke so na vladi oz. katere 

sestavljajo koalicijo in katere opozicijo. Torej, vse stranke, ki so v parlamentu prisotne se 

nahajajo na spletnem mestu, kar pomeni, da se dialog med strankami ohranja. Potem imamo na 

spletnem mestu predstavljana vsa delovna telesa (odbor za gospodarstvo, komisija za 

poslovnik,..), predstavljena imamo tudi vsa ministrstva in pripadajoče člane (ministrstvo za 

okolje, za gospodarstvo,…), kdo je predsednik državnega zbora, podpredsedniki, generalna 

sekretarka državnega zbora, našteta so tudi imena vseh aktualnih poslank in poslancev. Na 

spletnem mestu tudi najdemo različen uporabne povezave, ki omogočajo brskanje oz. enostaven 

dialog z ostalimi vejami oblasti, kot so: Predsednik države, vlada RS, ustavno sodišče, vrhovno 

sodišče in mnogo ostalih povezav, ki se dotikajo evropskih zakonov, evropske urejenosti itd. 



Preko teh povezav lahko lažje dostopimo do ostalih političnih institucij. Skratka, spletno mesto 

državnega zbora ohranja, spodbuja oz. omogoča dialog med posameznimi političnimi 

institucijami. 

3.5 Kriterij odgovornost, preglednosti in odprtosti 

Spletno mesto DZ mora podpirati načela dobrega vladanja, ki jih opredeljuje priročnik 

Državljani kot partnerji. Sem spadajo odgovornost, preglednost in odprtost. Kriterij 

odgovornosti: Citiram »možnost prepoznavanja nosilcev javnih pooblastil in preverjanje njihove 

osebne odgovornosti«. Kriterij preglednosti: Citiram »razpoložljivost informacij o aktivnostih 

državnega zbora, poslancev in strank«. Kriterij odprtosti: Citiram »poslušanje in odzivnost«. 

Spletno mesto državnega zbora Republike Slovenije izpolnjuje kriterij odgovornosti, saj lahko na 

strani preverimo nosilce javnih pooblastil in njihovo odgovornost. Prav-tako lahko na straneh  

državnega zbora Republike Slovenije preverimo aktivnosti državnega zbora in razne informacije, 

ki nam jih dnevno posredujejo, kar pomeni, da izpolnjuje kriterij preglednosti. Tudi kriterij 

odprtosti spletno mesto državnega zbora Republike Slovenije zadovolji. 

Kot vidimo je spletno mesto državnega zbora narejeno po določenih kriterijih, ki jih tudi v celoti 

izpolnjuje.

3.6 Funkcionalnost, koristnost in uporabnost spletne strani DZ RS (Kragelj 2003)

Kot smo že mnogo-krat omenili je spletno mesto državnega zbora Republike Slovenije 

funkcionalno in koristno ob-enem.

Funkcionalno, ker je navigacija po straneh enostavna in razumljiva še tako laičnemu uporabniku 

interneta. Spletna stran (z moje subjektivne izkušnje) zadovolji potrebo po informacijah, ki jih 

obiskovalec spletnega mesta išče. Torej ne išče informacij o vremenu, ampak informacije o 

aktualnih političnih temah in novostih v državnem zboru. Te informacije z lahkoto zadovolji, če 



obišče stran DZ RS. Torej stran je funkcionalna in služi svojemu namenu, ki je, obveščanje tako 

politične kot tudi »navadne« javnosti. 

Koristna zato, ker na njej najdemo vse koristne informacije, ki se dotikajo državnega zbora. Pri 

koristnosti naletimo na tri vprašanja: Ali je spletna stran sploh uporabna, zakaj je uporabna in kaj 

omogoča? Odgovori na ta vprašanja so dokaj enostavni. Stran je zelo uporabna za tiste, ki jih 

zanima politično življenje in delovanje državnega zbora in za vse Slovence, ki jih zanima 

Slovenija kot pravna, demokratična država. Na vprašanje kaj omogoča pa lahko odgovorim, da 

omogoča vpogleda do različnih javno-znanih informacij, ki pa za ene niso tako znane. Vendar 

vse informacije, ki se tičejo pravne urejenosti naše države, ki se tičejo vodilnih mož v naši državi 

in še ostale informacije so shranjene in na voljo na enem zelo preglednem mestu z naslovom 

http://www.dz-rs.si/ . 

Pri kriteriju uporabnost spletnega mesta državnega zbora Republike Slovenije po Kraglju pa 

lahko zapišemo naslednje. Ta kriterij je povezan s tem, kako dobro, hitro in uspešno lahko 

uporabnik spletnega mesta uporablja funkcije le-tega. Mislim, da sleherni uporabnik, ki je kdaj 

prišel na spletno stran DZ RS lahko z lahkoto trdi, da je s stranjo in njenimi pripadajočimi 

funkcijami zelo lahko krmiliti in ji je enostavno uporabljati. 

 

3.7 Ali je spletno mesto verodostojno, všečno, preprosto, hitro, obiskano?

Zgoraj našteti kriterij so pogoj za dobro spletno mesto. V tem odstavku si bomo pogledali ali se 

spletno mesto državnega zbora Republike Slovenije dejansko drži teh kriterijev oz. ali jih 

izpolnjuje v zadovoljivi meri. 

Spletno mesto DZ RS je verodostojno, saj informacije prihajajo direktno iz državnega zbora in 

so preverljive tudi na drugih straneh. Eden izmed pokazateljev verodostojnosti je tudi ta, da 

lahko v živo spremljamo določene seje oz. gledam posnetke teh. To pomeni, da so besede, ki so 

bile izgovorjene na sami seji, posnete s kamero in da se jih da videti in preveriti kadarkoli. Torej 

pogoju oz. zahtevi za dobro oblikovano spletno mesto, kar se verodostojnosti tiče, spletno mesto 

državnega zbora Republike Slovenije, zadovoljuje. 



Naslednji v vrsti kriterijev za dobro oblikovano spletno mesto je kriterij všečnosti. Spletno mesto 

DZ RS je všečno (to je seveda moja subjektivna ocena). Všečno mi je zato, ker je oblikovno 

preprosto in je čitljivo. Ta dva argumenta (preprostost in čitljivost) sta pogoj za všečno spletno 

mesto, gledano iz mojega vidika. Če je spletno mesto oblikovano preprosto, pomeni, da na njej 

hitro najdemo želene oz. tiste novice, ki smo jih iskali. S tega vidika je meni všečno. Ko sem 

prvič prišel na spletno mesto, sem normalno dobil prvi vtis. Ta vtis je bil pozitiven in če je vtis 

bil pozitiven, pomeni, da je spletna stran ugajala mojim vizualnim zahtevam všečnosti in 

postavitvi elementov na strani. Torej, ocena všečnosti, z mojega osebnega gledanja in podajanja, 

je pozitivna. 

Že v zgornjem odstavku sem omenjal, da je dobro oblikovana stran tista, ki je oblikovana 

preprosto. Lahko sklepamo, da je dobro oblikovana stran preprosto oblikovana, kar pomeni, da je 

preprosta za opazovanje, za brskanje za informacijami, za sprejemanje informacij itd. Stran je iz 

vseh vidikov preprosta za uporabo, kar sem že nič-kolikokrat omenil v tej seminarski. Edino, kar 

me moti je, da je na sami uvodni strani preveč nepotrebnih informacij. Vendar so te v manjšini in 

ne kazijo celote. Zaključim, da je stran iz vseh opazovanih vidikov pregledna. 

V tem paragrafu bomo na hitro povedali nekaj o sami hitrosti spletnega mesta DZ RS. Stran kot 

taka se je hitro naložila. Pomeni, da nima zahtevnih grafičnih elementov, ki bi preprečevali oz. 

onemogočali hitro nalaganje strani. Stran je informacijskega tipa, kar pomeni, da se oblika 

podreja vsebini. Grafičnih elementov je na strani malo. In tako je tudi prav. Zakaj? Mislim, da bi 

vsaka spletna stran državnega zbora, morala upoštevati kriterije dobrega in preprostega 

oblikovanja, ki je hkrati pregledno in hitro. To stran DZ RS upošteva. Vso interaktivnost in 

multimedialnost dosegajo na drugačen, enostavnejši ter boljši način. In sicer tako, da ne posegajo 

v samo hitrost delovanja spletnega mesta. Hitrost nalaganja posameznih pod-strani zaradi tega ne 

trpi. Spletna stran DZ RS deluje hitro, da bi zadovoljila potrebe uporabnika, posledično ne-bo 

izgubljal nepotrebnega časa za ogled nepotrebnih grafičnih vsebin in bo takoj lahko začel iskati 

informacije, zaradi katerih je spletno mesto, v osnovi, verjetno obiskal. 

Edina pomanjkljivost, edina šibka točka zgornjih kriterijev je ta, da je spletna stran premalo 

obiskana. Obiskanost sem omenjal že na začetku, ko sem omenil, da sem izvedel mini anketo. 

Rezultati so bili jasni. Iz male populacije, ki sem jo spraševal, je eden obiskal spletno mesto. 



Zato sklepam, da je spletno mesto premalo obiskano. Edina črna točka med svetlimi, kar se tiče 

spletnega mesta DZ RS je obiskanost.

3.8 Ali je spletno mesto DZ RS interaktivno (možnost sodelovanja) 

Spletno mesto DZ RS je interaktivno. Omogoča nam razno-razne kontakte in ostale možnosti 

sodelovanja. Če gremo na strani v levi oz. glavni navigacijski meni, opazimo zavihek dialog. Če 

kliknemo nanj se nam odpre svet, ki nam omogoča kontaktiranje oz. participacijo na sami strani. 

Pod zavihkom dialog najdemo načine interaktivnost, kot so: Javna predstavitev mnenj, kontakt, 

pogosta vprašanja in možnost, da pišemo poslanki-poslancu, poslanski skupini in Predsedniku 

državnega zbora. Spodaj so povezave do teh štirih možnosti, da si boste lažje predstavljali, kako 

je urejena interaktivnost na samem spletnem mestu DZ RS. 

Javna predstavitev mnenj (za to storitev moramo biti registrirani na sami strani)

http://www.dz-rs.si/index.php?id=158

Kontakt (za to storitev ne potrebujemo registracije)

http://www.dz-rs.si/index.php?id=126

Pogosta vprašanja (tukaj najdemo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih posreduje javnost 

državnemu zboru, poslanki ali poslancu)

http://www.dz-rs.si/index.php?id=360#2151

Pišemo poslanki, poslancu, poslanski skupini in Predsedniku DZ 



http://www.dz-rs.si/index.php?id=123

Lahko zaključim, da je stran dobro interaktivna. Vendar mi manjka na strani nek splošen forum, 

ki bi mejo interaktivnosti še zvišal. S forum-um bi dosegli, da bi vsak državljan lahko razglabljal 

o političnih temah in se našel v kakšnem političnem gibanju oz. stranki. Predvidevam, da foruma 

ni zato, ker bi prišlo do prevelikega konflikta na sami strani. 

3.9 Splošna ocena uporabnosti spletnega mesta 

Iz zgornje analize in iz kriterijev, ki smo jih analizirali, ugotavljam, da je spletno mesto 

državnega zbora Republike Slovenije uporabno za slehernega državljana Republike Slovenije. 

Vsak, ki bo spletno stran obiskal, bo našel kak koristen podatek oz. koristno informacijo. Spletna 

mesta državnih zborov se morajo držati določenih standardov oz. morajo zadovoljiti potrebe 

državljanov in spletno mesto državnega zbora Republike Slovenije to zagotovo izpolnjuje oz. 

zadovoljuje.

4. ZAKLJUČEK

Za zaključek pa lahko napišem le, da mi je bilo v veselje analizirati uporabnost spletnega mesta 

DZ RS in, da bi bilo več takšnih mest prepojenih z informacijami, ki so koristne, pregledne, 

razumljive in čitljive. Spletno mesto bom še več uporabljal kot sem ga do-sedaj.  

5. LITERATURA 
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UVOD

Razvoj WEB 2.0 je omogočil dvosmeren tok informacij med uporabniki interneta. Samo 

sprejemanje informacij iz spleta je tako nadomestil interaktiven način, kjer posamezniki lahko 

informacije ne le sprejemajo ampak tudi posredujejo. Uporabniki lahko od takrat naprej na spletu 

iščejo in prebirajo informacije prav tako pa jih lahko tudi ustvarjajo. Pojavili so se različne spletne 

strani, ki omogočajo uporabniku, da aktivno sodeluje v ustvarjanju  spleta obenem pa mu ponujajo 

možnost komuniciranja z drugimi uporabniki. Na podlagi tega se je ustvarilo na stotine spletnih 

mest, kjer ljudje objavljajo informacije, izražajo mnenja, razpravljajo z drugimi uporabniki, 

ustvarjajo svoje spletne strani in svoje profile, pišejo bloge, sodelujejo v spletnih forumih itd. Vsak 

od teh delov pa je vsebinsko določen. Po mnenju mnogih raziskovalcev pa je le majhen del 

kibernetskega prostora namenjen politični razpravi. Tudi državne institucije niso ali nočejo docela 

izkoristiti prednosti, ki jih omogoča WEB 2.0. (Oblak, 2003). Že v prejšnjem desetletju so državne 

institucije po Evropi in tudi drugod po svetu začele ustanavljati svoje spletne strani. Te so omogočile 

bolj aktivno spremljanje  vsebin kot pa jih ponujajo vsebine v medijih, ki so že vnaprej 

selekcionirane. Niso pa ponudile možnosti za aktivno sodelovanje državljanov pri javni razpravi, 

oblikovanju javnega mnenja, oblikovanju politik, predlaganju zakonov itd. Tekom tega desetletja so 

se nekatere izmed teh že posodobile in znani so primeri dobrih praks, ki jih omogoča WEB 2.0. 

Pričajoča seminarska naloga se ukvarja z analizo spletne strani Državnega zbora Republike 

Slovenije s strani uporabnika. Analizira obstoječe komunikacijske možnosti s strani koristnosti in 

uporabnosti ter navaja primere dobrih praks spletnih strani drugih držav. Osredotoča se na mladega 

aktivnega državljana, ki dobro obvladuje računalnik in splet in, ki je pripravljen sodelovati na 

različnih ravneh javnega življenja. Hkrati pa seminarska opozarja na izključenost tistih, ki 

računalnika in spleta ne obvladujejo dobro ter slepih in slabovidnih. Naša teza je, da spletna stran 

Državnega zbora (v nadaljevanju DZ) Republike Slovenije ne spodbuja aktivnega državljanstva in 

ne ponuja možnosti sodelovanja med DZ in državljani.  Tezo bomo skušali potrditi z analizo 

komunikacijskih možnosti, ki smo jih razdelili na tri ravni: informiranje, posvetovanje, participacija. 

Najprej bomo opredelili pojem aktivno državljanstvo, nato bomo navedli naloge DZ, ki jih ima ta v 

odnosu do državljanov ter analizirali komunikacijske možnosti, ki jih spletna stran DZ nudi. 

Komunikacijske možnosti primerjamo tudi z danskim parlamentom, kot primerom dobre prakse.  

Preizkusili bomo tudi odzivnost poslancev na vprašanja državljanov s tem, da jim bomo poslali 

elektronsko pošto glede nekega zakona ( menimo, da ni dober in da predlagamo sejo). Predstavili 

bomo tudi eno izmed lahko uresničljivih možnosti, ki bi lahko pripomogla k večjemu sodelovanju 

državljanov pri politiki in posledično boljši in bolj aktivni državi. 



Aktivno državljanstvo in aktivna država

Pojem aktivnega državljana se nanaša na posameznika v njegovem odnosu do vseh ravni in členitev 

oblasti. Področje delovanja aktivnega državljana je potemtakem sodelovanje z vlado in vladnimi 

institucijami ter udejstvovanje na ravni lokalne skupnosti. V dokumentih se pojavlja predvsem v 

povezavi s spodbujanjem aktivnega državljanstva. Spodbujanje naj bi odvijalo na izobraževalni ravni 

kot državljanska vzgoja. Nam pa se zdi, da bi moralo iti za vseživljenjski proces oziroma bi moralo 

biti del kulture in ideologije. Osnovnošolcem bi morali že razložiti pojme povezane z državo in 

državljanstvom, njihove pravice in dolžnosti, delovanje demokracije in njihove možnosti 

sodelovanja v državnih procesih. A predmet ne bi smel biti površinski kot je predmet Družba in 

etika, pri katerem učenci rešujejo delovni zvezek. Predavanja bi morala temeljiti na strokovni razlagi 

primerni stopnji ter vsebovati življenjske primere. V prvi vrsti pa mora država ponuditi možnosti za 

participacijo državljanov. V Sloveniji pa za enkrat ne moremo govoriti o aktivnem državljanstvu in 

aktivni državi, saj podatki o zanimanju za politiko kažejo, da državljane politika zanima vedno manj. 

Na to kaže tudi analiza spletne strani DZ, ki bi morala ponuditi možnosti za aktivno udejstvovanje 

državljanov pri političnih in javnih  zadevah. 

Kazalci takšnega stanja so vse manjša volilna udeležba, nižja participacija, zmanjševanje 

vključevanja v politične stranke ter nezaupanje v politične institucije. Po podatkih Eurostata se je v 

Sloveniji leta 1992 volitev udeležilo 85,6 odstotka prebivalstva, leta 2008 pa le 47,11 odstotkov. Za 

Slovenijo je značilno tudi nizko zaupanje v državne institucije. Po podatkih redne raziskave 

Politbarometer (junij,2009) so se med institucijami, ki jim državljani najmanj zaupajo znašle vse tri 

veje oblasti, državna uprava povsem nazadnje pa so se znašle politične stranke. Nizko zaupanje v te 

institucije pomeni, da so ljudje prepričani, da institucije ne delujejo v javno dobro. Nezaupanje je 

lahko eden izmed  razlog za nizko udejstvovanje ljudi v političnem oziroma javnem življenju. 

Vzgoja za aktivno državljanstvo potemtakem pomeni tudi večanje zaupanja v te institucije ter v 

pomembnost in upoštevanost političnega udejstvovanja. Leta 2006 opravljena raziskava Inštituta za 

civilizacijo in kulturo je pokazala, da poslanci dobivajo veliko manj elektronske pošte kot pa v letu 

2003. V letu 2003 je 17 odstotkov poslancev navedlo, da na mesec dobijo 100 pisem ali več, medtem 

ko je bila leta 2006  največ pisem, le 40, dobil en sam poslanec.

Jasno je, da se politično življenje vse bolj izmika navadnim državljanom. Razloge za to je možno 

iskati na različnih področjih. Menimo da je, tako kot pri vseh drugih stvareh,  potrebno  najprej 

ponuditi možnost sodelovanja nato pa sledi šele izobraževanje in spodbujanje odgovornosti za 

politično dogajanje na vseh ravneh.



Funkcije Državnega zbora Republike Slovenije v okviru sodelovanja z državljani

Državni zbor je zakonodajna veja oblasti, poleg zakonodajne funkcije pa ima še volilno in nadzorno 

funkcijo. V okviru teh funkcij opravlja več nalog (glej prilogo 1.) DZ je  edina državna institucija, 

kjer imajo državljani možnosti in kvalitete za sodelovanje. Da pa bi bilo sodelovanje uspešno,  je 

potrebno poznati komunikacijske možnosti in jih po potrebi tudi prilagajati in spreminjati. 

Komuniciranje DZ z državljani ima tri nivoje: informiranje, posvetovanje in participacija. 

Informiranje

Delo parlamenta je javno, na sejah so lahko prisotni tudi vsi državljani, predstojniki civilnih družb 

ter predstavniki medijev (brez možnosti sodelovanja). Javnosti so dostopna tudi vsa gradiva, ki so 

povezana z delovanjem državnega zbora in niso tajna. Gledalci lahko od leta 2009 spremljajo prenos 

sej na tretjem programu Televizije Slovenija. Na spletni strani so objavljene tudi nekatere knjige, 

publikacije in brošure.

Posvetovanje

Ob ponedeljkih je po terminskem planu DZ organiziran dan z volivci v poslanskih pisarnah, ki so v 

volilnih okrajih po celi Sloveniji. Naše izkušnje in izkušnje še nekaterih študentov kažejo, da 

poslancev takrat ni v pisarnah, informacije pa nam posredujejo za to usposobljeni uslužbenci. 

Na javnih predstavitvah mnenj lahko sodelujejo vsi posamezniki, vabljeni pa so strokovnjaki in vsi, 

ki bi lahko dali koristne informacije o določeni problematiki. Javne predstavitve so zastavljene 

precej široko. Odprta je vsem, ki se je udeležijo, čeprav so preferirani vnaprejšnji pisni prispevki.

Na sejah delovnih teles lahko sodelujejo predstavniki civilne družbe. Po določbah poslovnika se na 

te seje povabi le predstavnike institucij, ki so neposredno povezani s obravnavanim vprašanjem, 

strokovnjake in predstavnike zainteresirane javnosti.   Da Slovenija ni ''aktivna država'' se kaže v 

tem, da na sejah nepovabljeni nimajo besede in lahko le poslušajo.

Posamezniki imajo po 45. Členu Ustave RS pravico do vlaganja peticije. Po podatkih je bilo od leta 

1992 do leta 2007 vloženih 5389 peticij. Koliko od zahtev, ki so jih peticije predlagale, je bilo 

resnično upoštevanih ni znano. 

Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum v katerem državljane povpraša za mnenje o 

vprašanjih širšega pomena. Takšni temi sta bili vstop v Evropsko unijo in Nato. Gre za drag 



inštrument, poleg tega pa ne daje druge možnosti izražanja mnenja, kot pa je strinjanje ali 

nestrinjanje.

Participacija

Aktivna participacija pomeni, da mora imeti vsak posameznik svoje mesto v družbi in da lahko 

prispeva k njenemu razvoju na vsakem nivoju. V DZ se aktivna participacija lahko kaže predvsem v 

sodelovanju državljanov pri procesu predlaganja, spreminjana in sprejemanja zakonodaje. 

Državljani imajo pravico zahtevati razpis referenduma in tako vplivati na zakonodajo. DZ mora 

razpisati referendum če to zahteva 40.000 volivcev. Najmanj 30.000 volivcev lahko odda predlog za 

postopek o spremembi ustave. Najmanj 5.000 volivcev pa lahko DZ predloži predlog zakona. Inštitut 

za civilizacijo in kulturo v svoji raziskavi Odnosi z javnostmi državnega zbora pravi, da so ti 

postopki, preko katerih državljani lahko aktivno posežejo v zakonodajni postopek,  precej zahtevni, 

njihov izid pa precej negotov. 

Komunikacijske možnosti med Državnim zborom in državljani na spletni strani DZ

Do sedaj smo spoznali komunikacijske zmožnosti, ki jih državljanom ponuja državni zbor in, ki so 

tudi zakonsko določene. Sedaj pa se bomo osredotočili na spletno stran DZ kot komunikacijskega 

kanala med DZ in državljani. Internet predvsem pa WEB 2.0 je omogočil dvosmeren tok informacij. 

Uporabniki interneta lahko dejansko med seboj sodelujejo tako, da si izmenjujejo informacije, 

klepetajo, pišejo bloge, forume. Vse te možnosti se lahko koristno uporabijo tudi v političnem 

življenju. Blogi, forumi, klepetalnice, podpisovanje peticije, izražanje mnenj o zakonih, predlogih 

itd. lahko pripomore k boljši, pravičnejši državi za vse. Državljanom je potrebno približati politično 

življenje in najlažje je to storiti preko interneta. O obuditvi javne razprave v fizičnem prostoru je 

skoraj da nemogoče govoriti kajti število ljudi je preveliko za kaj takega. V obdobju razvoja 

interneta pa je idealna priložnost, da se politično življenje in razprava prenese v virtualni svet. 

Najprej pa je treba zagotoviti prost dostop do interneta za vse državljane, državljane izobraževati za 

uporabo interneta in načinov ustvarjanja politike ter na internetu omogočiti preproste kanale za 

sodelovanje ljudi pri politiki. Izobraziti je potrebno tudi vladajočo elito, da te načine sprejme, jih 

podpira ter upošteva. Z upoštevanjem mislimo, da  politični akterji vsebine spremljajo, jih ustvarjajo, 

mnenja, predloge in pobude pa upoštevajo pri svojem delovanju.

Komunikacijske možnosti na spletni strani DZ



Omenili smo že da se komunikacija med DZ in državljani deli na tri nivoje; informiranje, 

posvetovanje in participacija. 

Spletna stran ponuja veliko informacij o samem Državnem zboru, o poslanstvu državnega zbora, o 

njegovem delovanju, o sejah, o zakonih, ustavi, evropski uniji, demokraciji, informacije javnega 

značaja itd.. V PDF formatu so objavljene knjige, zgibanke in brošure, raziskovalni projekti in 

naloge ter revija DZ Poročevalec. Omogočeno je tudi spremljanje prenosa sej. Objavljeni so tudi 

magnetogrami vseh sej od leta 2000. Lahko rečemo, da spletna stran ponuja skoraj vse informacije, 

ki jih aktivni državljan potrebuje za svoje delovanje. 

Ali je način podajanja informacij na spletnem mestu  za uporabnika koristen (ali služi tistemu, 

kar ljudje potrebujejo)  in uporaben (kako uspešno lahko uporabniki koristijo delovanje 

sistema)? 

Internet v Sloveniji uporablja 1,4 milijona prebivalcev od starosti 10 do 75 let.  Največ ga 

uporabljajo posamezniki stari od 25 do 34 let. Obiskovalci spletne strani DZ, so poleg te strani 

obiskovali tudi spletne strani povezane z zakonodajo in računovodstvo. Iz tega lahko sklepamo, da 

iščejo predvsem informacije povezane z zakonodajo. Iskalnik po zakonih pa je nefunkcionalen, saj je 

potrebno poznati točno ime zakona ali akta, da ga iskalnih prikaže. Iskalnik bi moral dokumente 

pregledovati po ključnih besedah ali korenih besed. 

Sporočila za javnost, ki ji najdemo pod rubriko ''za medije'' niso namenjena samo medijem zato 

menimo, da bi morala spadati tudi pod rubriko ''informacije javnega značaja''.

Na spletnem mestu so objavljene tudi prihajajoče predstavitve javnih mnenj z seznamom vseh 

povabljenih.  

Spletna stran pa ni prilagojena potrebam slepih in slabovidni. Fond besed na spletni strani je 8.5, kar 

slabovidnim pri branju besedila predstavlja precejšnji napor.  Če pa naj bi bil cilj spletne strani 

spodbujanje aktivnega državljanstva, je potrebno informacije prilagoditi vsem starostnim skupinam. 

Različne ljudi zanimajo različne informacije. Lep primer je spletno mesto danskega parlamenta 

(http://www.ft.dk/), ki ima svojo informacijsko ponudbo razdeljeno na tri ravni:  

• informacije namenjene profesionalnim javnostim

• informacijski posredniki(novinarji,knjižničarji, učitelji)

• informacije namenjene državljanom/državljankam (različne zainteresirane javnosti,

informacije prilagojene otrokom in mladini, volivcem/volivkam, imigrantom,



naključnim obiskovalcem iz tujine).

Spletna stran danskega parlamenta svojim obiskovalcem na prvi strani prikaže aktualne dogodke, ki 

so se zgodili v parlamentu.

Ali spletna stran ponuja možnosti posvetovanja med državnim zborom in državljani?

Teh možnosti na spletni strani ni. Objavljenih ni naslovov poslanskih pisarn. Objavljene niso niti 

peticije, ki trenutno potekajo. Na tem mestu lahko opozorimo na to, da državljani preko nobenega 

komunikacijskega kanala niso obveščeni o trenutnih peticijah, ki se podpisujejo. Ker se skoraj vse 

peticije nanašajo na zakonodajo, bi moralo biti v interesu državnega zbora, da peticije pozna oziroma 

jih vsaj posreduje državljanom preko spletne strani. Peticije so pomemben podatek o mnenju, ki ga 

imajo državljani in jih je potrebno upoštevati. Zakonsko peticije in rezultati teh niso obvezujoči za 

vlado. Menimo, da bi se moralo to spremeniti. 

Na spletni strani je tudi možnost pošiljanja vprašanj poslancem in poslanskim skupinam preko 

spletnega formularja. To orodje omogoča pošiljanje sporočila, ki ne vsebuje več kot 500 znakov, kar 

je definitivno premalo, da državljan lahko jasno izrazi svoje mnenje, pobudo ali zastavi vprašanje. 

Problem je tudi v tem, ker nikjer na spletni strani DZ ni na kratko navedeno s katerimi tematikami se 

ukvarja določen poslanec. Državljan, ki ima določeno vprašanje, predlog in podobno ne ve na 

katerega poslance naj ga naslovi. To predstavlja še eno izmed ovir, katera državljane odvrača od 

sodelovanja. Poslancem smo tudi sami poslali sporočilo preko omenjenega formularja. Sporočilo 

smo 22.11 poslali trem poslancem, ki naj bi se ukvarjali z okoljevarstveno problematiko in prejeli 

nismo nobenega odgovora. Sporočilo je bilo sledeče: 

Kot smo že omenili so na spletni strani objavljeni prihajajoči naslovi predstavitve mnenj, ki jih je 

možno tudi komentirati. Komentiraš jih lahko le kot prijavljen uporabnik. Ko se prijaviš, z imenom, 

priimkom in naslovom, na elektronski naslov dobil pošto, v kateri potrdiš prijavo. Pošto smo dobili 

Spoštovani,

Pri pregledovanju Zakona o varstvu okolja sem 
opazila nekatere pomanjkljivosti, ki bi morale biti v 
dobro okolja čim prej odpravljene. O zadevi imam 
pripravljeno tudi pisno obrazložitev. Zanima me ali se 
je o tem možno s kom pogovoriti?

V upanju na odgovor se Vam najlepše zahvaljujem



zaznano kot vsiljeno. Forum je skorajda neobiskan ter ni kaj prida zanimiv. Menimo, da bi moral biti 

forum objavljen na prvi strani, ter se ne bi smel osredotočati le na teme, ki so dane v javnih 

predstavitvah mnenj, saj je teh malo.  Uvedlo bi se lahko še eno novo komunikacijsko orodje, na 

katerem bi uporabniki predlagali razpravo na temo, ki jih zanima ali se jim zdi problematična. Z 

klikom bi ostali obiskovalci potrdili ali se tudi njim zadeva zdi problematična oziroma vredna 

razprave. Če bi zadeva dobila dovolj veliko število potrditev, bi DZ pripravil javno predstavitev

mnenj. S tem bi državljanom omogočili, da izrazijo svoje poglede na zadeve,  poslanci pa bi iz prve 

roke izvedeli, katere področje je problematično. Tako bi se lahko rešili problemi še pred tem, ko bi 

nastali.

Ali spletna stran nudi možnosti za participacijo med državnim zborom in državljani?

Zastavljanje poslanskih vprašanj, bi bila lahko ena od možnosti participacije. Zaradi neuporabnosti 

komunikacijskega kanala in neupoštevanja predlogov, mnenj in pobud iz strani poslancev, pa to ni. 

Prav tako, bi bila lahko koristna participacija za obe strani, če bi se upoštevalo predloge peticij. 

Objavljalo bi se jih na spletni strani DZ. Peticijo bi lahko objavil vsak polnoleten državljan, prav 

tako pa bi zanjo tudi lahko glasoval. Za glasovanje bi se bilo potrebno identificirati. Če bi se v 

določenem času zbralo dovolj podpornikom, bi državni zbor peticijo moral upoštevati. Istočasno s 

podpisovanjem pa bi potekala še debata na temo določeno v peticiji. Državljani bi lahko za podporo 

svojim argumentom objavljali dokumenti ali slikovna gradiva. Forum bi bil modeliran, sodelujoče pa 

bi se sproti opominjalo na zaželenost argumentiranega komuniciranja. Sistem je enostaven ter skoraj 

brezplačen.

ZAKLJUČEK

Z analizo komunikacijskih možnosti na spletni strani Državnega zbora smo na stopnji informiranja 

ugotovili:

• Da je splošnih informacij dovolj

• Da so vse potrebne informacije za aktivno državljanstvo objavljene ( razen peticij)

• Da bi bilo potrebno sporočila za javnost objaviti tudi pod rubriko informacije javnega 

značaja

• Iskalnik po zakonih je neučinkovit

• Fond pisave je premajhen

Na stopnji posvetovanja smo ugotovili:



• Objavljene so javne predstavitve mnenj z seznamom povabljenih

• Ni objavljenih naslovov poslanskih pisarn

• Ni objavljenih aktualnih peticij

• Neprimernost spletnega formularja

• Neodzivnost poslancev

• Forum ne deluje

Na stopnji participacije smo ugotovili:

• Dejanskih možnosti za participacijo ni

• Pošiljanje vprašanj poslancem in poslanskim skupinam ni uspešno

• Predlaganje peticij in možnost komentiranja predlogov bi bila ena izmed možnosti za 

participacijo.

Z analizo komunikacijskih možnosti na spletni strani DZ ugotavljamo, da ta ne spodbuja aktivnega 

državljanstva. V analizi se nismo osredotočali na to ali državljane zanima politično udejstvovanje, 

saj smo mnenja, da je potrebno najprej ponuditi ustrezna komunikacijska orodja. Teh na spletni 

strani DZ ni oziroma so neučinkovita. Za uspešno sodelovanje med DZ in državljani predlagamo 

večjo ponudbo komunikacijskih orodji preko katerih bodo državljani lahko prisostvovali v javnih 

zadevah. Z upoštevanjem mnenj, pobud, predlogov itd., ki se bodo morda razvile v teh ''virtualnih 

javnih razpravah'', se bo zvišalo zaupanje v javne institucije. Vse skupaj pa pomeni boljšo in bolj 

aktivno državo.
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Priloga

Funkcije Državnega zbora

Državni zbor je najvišja predstavniška in zakonodajna institucija, ki kot temeljno opravlja 

zakonodajno funkcijo oblasti, poleg tega pa še volilno in nadzorno funkcijo. 

Naloge Državnega zbora

Državni zbor v okviru pravodajne (ustavodajne, zakonodajne itd.) funkcije sprejema: 

• ustavo oz. njene spremembe, 

• zakone, 

• druge splošne akte, 

• svoj poslovnik, 

• avtentične razlage zakonov in prečiščena besedila zakonov, 

• državni proračun, rebalans proračuna in zaključni račun 

• ratificira mednarodne pogodbe in 

• razpisuje referendume. 



V okviru volilne funkcije voli ter imenuje in razrešuje: 

• predsednika vlade in ministre, 

• predsednika in podpredsednike Državnega zbora, 

• sodnike ustavnega sodišča in druge sodnike, 

• guvernerja centralne banke, 

• člane računskega sodišča, 

• varuha človekovih pravic, itd. 



V okviru nadzorne funkcije pa Državni zbor: 

• odreja parlamentarno preiskavo, 

• odloča o zaupnici oz. nezaupnici vladi, 

• odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred ustavnim 

sodiščem. 

• Nadzor izvaja tudi s pomočjo poslanskih vprašanj. 



Poleg teh treh poglavitnih funkcij Državni zbor odloča še o razglasitvi vojnega in izrednega stanja 

ter o uporabi obrambnih sil. 

Državni zbor tudi potrjuje mandate poslancev, odloča o njihovi imuniteti ter imuniteti sodnikov 

ustavnega sodišča in sodnikov. 

Poslanstvo služb Državnega zbora

Naloga služb Državnega zbora je zagotavljanje najboljših možnih pogojev za delo poslancev in 

Državnega zbora z visoko kakovostnimi strokovnimi, administrativnimi in drugimi opravili ter 

objektivno, osredotočeno in hitro komuniciranje z zunanjim in notranjim okoljem. 

Delovanje Državnega zbora

Državni zbor je na podlagi Ustave Republike Slovenije začel delovati po drugih demokratičnih 

volitvah leta 1992. Konstituiral se je na svoji prvi seji dne 23. decembra 1992, potem ko je potrdil 

poslanske mandate ter izvolil predsednika in dva podpredsednika Državnega zbora (kasneje tudi 

tretjega podpredsednika). 



Zadnje parlamentarne volitve, na katerih je bilo izvoljenih devetdeset poslancev Državnega zbora, so 

bile 21. septembra 2008. 

Poslanci so izvoljeni s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. Poslanci so 

predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. 

Poslanski mandat traja štiri leta, če ne pride do predčasnih oziroma izrednih volitev. 

Državni zbor posluje v slovenskem jeziku. Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 

imata pravico govoriti in v pisni obliki vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v 

italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik. 

Delo Državnega zbora je javno, če poslovnik Državnega zbora ne določa drugače. 

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj 

državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem ter v času 

jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom.

Vir: http://www.dz-rs.si/
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UVOD

Najhitrejši napredek je v preteklih desetletjih zagotovo doživelo področje informacijsko-

komunikacijske tehnologije in internet oziroma splet sam. Spremenil pa se je tudi način njegove 

uporabe, ki vedno bolj temelji na dvosmerni komunikaciji. Uporabniki so se hitro privadili 

komentiranju, izražanju lastnih mnenj in podajanju zamisli tako na forumih, kot tudi na spletnih 

straneh z blogi, novicami in video posnetki, in tako želijo storitve, ki to omogočajo, vedno več 

uporabljati. Tudi na področju politike oziroma vlade si državljani in uporabniki spleta želijo 

možnosti sodelovanja pri reševanju problemov in pri iskanju rešitev. 

Neposredna demokracija in sodelovanje ter aktivnost državljanov je za napredek, razvoj in aktivno 

državo še kako pomembna. Vendar je udeležba na referendumih in volitvah in s tem tudi politična 

participacija vedno manjša. S prenovo spletne strani Državnega zbora in prilagoditvijo strani 

uporabnikom, bi lahko državljani sodelovali pri oblikovanju odločitev na drugačen način, ne le z 

glasovanjem za ali proti.   

V svoji seminarski nalogi bom analizirala spletno stran Državnega zbora s strani uporabniške 

izkušnje in se pri tem osredotočila predvsem na uporabniško izkušnjo mladih. Izpostavila bom 

pomanjkljivosti in predstavila svoje ideje izboljšanja spletne strani in izpopolnjevanja temeljnih 

funkcij, s katerimi bi spletno stran približala mladim. Izhajala bom iz hipoteze, da sedanja stran ne 

omogoča aktivnega državljanstva.    

V prvem delu seminarske naloge bom predstavila ideje - kako aktivirati državljanstvo in ga pripraviti 

do tega, da sodeluje v javni razpravi; nadaljevala bom z analizo spletne strani Državnega zbora in na 

koncu predstavila primere dobrih praks in zaključke naloge.



Kako aktivirati državljanstvo?

Kako aktivirati državljane je najpomembnejše vprašanje in najpomembnejši korak k večjemu 

sodelovanju državljanov. Da bi lahko državljani sodelovali pri oblikovanju odločitev, bi bilo treba 

povečati njihovo zanimanje za politiko in za politično sodelovanje. Ne glede na to, da je oblast 

odprta in pripravljena na sodelovanje, mora biti tudi družba zainteresirana in željna vključevanja in 

participacije. Prav zaradi tega je potrebno tudi spletno stran Državnega zbora prilagoditi glede na 

splošno pripravljenost in željo ljudi po vključevanju. Tudi s pomočjo novih tehnologij bi se morala 

država usmeriti na področja, s pomočjo katerih bi se povečalo družbeno delovanje. Orodja, ki bi jih 

vključevala spletna stran, bi morala biti preprosta in nezahtevna, uporabnike pa bi morala 

izobraževati in motivirati k vedno večjemu vključevanju.

Velik poudarek bi moral biti na informiranosti in na dostopanju do informacij javnega značaja. Le te 

bi morale biti predstavljene enostavno in pregledno, poleg osnovnih informacij določenih tem pa bi 

morala stran nuditi tudi povezave do sorodnih strani, kjer so posamezni sklopi obširno predstavljeni. 

Državljani si želijo biti slišani, zato je zelo pomembno, da se njihova vprašanja jemljejo resno in se 

nanje tudi odgovarja. Na podlagi tega, bi državljani povečali zaupanje do vlade in začeli aktivneje 

sodelovati. Poleg večjega zaupanja, bi morali državljani pridobiti tudi večje razumevanje do vlade in 

njenih funkcij. K večjemu razumevanju zagotovo prispevajo številne informacije in poročanje o 

učinkovitem delovanju vlade ter izvajanju različnih zahtev, transparentnost in odprtost.

In ker so se nove komunikacijske tehnologije, predvsem zaradi preproste uporabe, uveljavile v 

človekovem vsakdanjiku, bi lahko država s pomočjo interaktivnosti in enostavnosti njihove uporabe 

oblikovala bolj informirane državljane. Visok nivo informiranosti in izobraženosti, pa bi državljane 

lahko sčasoma pripeljal do tega, da bi pogosteje spremljali politične zadeve, se s politiko redno 

seznanjali in o političnih zadevah izražali tudi svoje mnenje. In šele, ko bodo državljani pripravljeni 

izražati svoje mnenje, bodo lahko sodelovati z oblastjo.



Analiza spletne strani Državnega zbora Republike Slovenije

Oblikovanje in izgled strani

Spletna stran bi morala biti oblikovana tako, da bi lahko uporabniki na hiter in enostaven način 

dostopali do informacij in arhivov in si tako oblikovali mnenja in poglede o določenih dogodkih. 

Stran bi morala biti preprosto, a všečno in aktualno oblikovana, da bi pritegnila mlade in da bi se 

začeli bolj zanimati za politične dogodke. Uporabnike bi zagotovo pritegnilo več avdio-vizualnega 

in slikovnega gradiva. Informacije pa bi morale biti bolj pregledno in selektivno razporejene.

Že uvodna stran bi morala pritegniti uporabnike in bi morala biti strukturirana tako, da bi že na 

začetku našli čim več uporabnih in želenih informacij. Stran bi morala biti bolj pregledna in tako bi 

lahko uporabniki lažje našli tisto, kar iščejo. Kratki predstavitvi Državnega zbora, bi lahko sledila 

tema aktualno, ki ne bi bila tako razširjena in bi vsebovala več informacij. Več prostora bi lahko 

namenili temam tedna in jih premaknili v središče strani. Namesto spremljanja sej in zakonodaje, ki 

ju lahko najdemo tudi v glavnem meniju, bi lahko uvodni strani dodali razdelek o novostih na spletni 

strani in razdelek najpogostejših vprašanj (ali pa vsaj povezavo zanj), ki bi ga zagotovo morali 

razširiti tako, da bi vseboval več kot tri vprašanja. Razdelek dialog bom analizirala in natančneje 

opisala v poglavju o komuniciranju med državljani in Državnim zborom. Pri strani, pod koledarjem 

dogajanj, bi morala biti možnost povezave do iskalnika, pomoči, splošnih informacij o spletni strani 

in zemljevida spletne strani. Mladi pa vedno več časa preživljajo na socialnih omrežjih in 

raznoraznih blogih, zato bi moral Državni zbor odpreti profile na straneh kot so Facebook, Youtube, 

Twitter, Flickr in povezave do teh profilov objaviti na spletni stran in se s tem mladim bolj približati 

(tako kot imata to urejeno npr. angleški parlament (www.parliament.uk) in Bela hiša 

(www.whitehouse.gov)).

Koledar dogodkov in obveščanje državljanov o dogodkih

Koledar dogodkov naj vsebuje jasno napisana dogajanja in možnost povezave do podrobnejših 

informacij. Poleg tega pa bi lahko vabilo na dogodke razposlali tudi na npr. Facebooku in redno 

posodabljali profil na Twittru in tako bi več mladih vedelo za dogodke in se jih mogoče tudi več 

udeleževalo. 

Vlada bi morala redno obveščati državljane o vseh dogodkih, ki so zanje pomembni in na katerih 

lahko tudi sami sodelujejo. Obveščanje bi moralo biti hitro in učinkovito za veliko skupino ljudi. Da 

bi obvestila o dogodkih dosegla čim večje število uporabnikov, bi moralo potekati po različnih 



kanalih. Poleg obveščanja na spletni strani, bi lahko uvedli tudi obveščanje po televiziji, radiu in 

predvsem obveščanje prek različnih spletnih skupnosti, kjer bi obvestila o dogodkih dosegla tudi 

mlade. Za redno obveščanje o dogodkih, bi bila zelo primerna tudi storitev samodejno elektronsko 

obveščanje, ki bi omogočala prejemanje obvestil o novostih na spletnem mestu, pomembnejših 

dogodkih in odločitvah Državnega zbora. Uporabniki bi imeli možnost, da se naročijo na samodejno 

obveščanje preko elektronske pošte in bi se po želji naročili z enostavno registracijo oziroma 

izpolnitvijo obrazca.

Jezik

Informacije in poročila bi morala biti napisana v jeziku, ki ga razume širša javnost. Manj bi moralo 

biti pravnih in težje razumljivih besed. Za lažje razumevanje strokovnih izrazov in tujk, bi lahko bil 

na voljo slovarček s preprosto razlago pojmov. Poleg tega imamo v Sloveniji še dva uradno priznana 

jezika manjšin – italijanščino in madžarščino, zato bi morala imeti stran na voljo tudi možnost izbire 

teh dveh jezikov, ne samo angleščine.

Izobraževanje in informiranje državljanov

Poznavanje tem in informiranost sta ključni lastnosti in hkrati predpogoj za kakršnokoli sodelovanje 

državljanov. Zato je pomembno povečati znanje, razumevanje in dvigniti splošno izobrazbo. 

Informiranost uporabnikov o delu in vlogi parlamenta in tudi informiranost o temah, ki so z njim 

povezane, omogoča državljanom večjo aktivnost in možnost sodelovanja pri odločanju in 

oblikovanju odločitev. In prav spletna stran bi morala državljanom omogočati, da razvijejo čim bolj 

aktivno vlogo in se čim bolj približajo konceptu aktivnega državljanstva. Izobraževalno gradivo bi 

moralo biti oblikovano tako, da ga razume širši krog ljudi. Vsebina za izobraževanje bi lahko bila 

predstavljena na uporabnikom prijazen, izviren in zanimiv način, v obliki besedila in tudi v avdio-

vizualni obliki (slike, avdio posnetki, videoposnetki). Kot sem že omenila, bi morale biti informacije 

predstavljene enostavno in pregledno, poleg osnovnih informacij pa bi morala stran nuditi tudi 

povezave do sorodnih strani, kjer so posamezni sklopi obširno predstavljeni. Poleg splošnih 

informacij o parlamentu in informacij o zakonodaji, ki jih najdemo že na sedanji spletni strani, bi 

morali dodati tudi informacije o proračunu in nadzoru.

Nove tehnologije so učinkovito orodje za dostopanje do neomejene količine informacij na preprost 

in časovno neomejen način. To bi morala vlada upoštevati, saj so učinkovita orodja za dostopanje do 

informacij ključna, ker so informacije pogoj za sodelovanje državljanov. Spletna stran bi morala 



ponujati različne načine dostopanja do informacij in tako bi si uporabniki, glede na svoje preference, 

izbirali najprimernejše. 

Objavljene in predstavljene bi morale biti tudi različne publikacije in brošure, preko katerih bi ljudje 

dobivali želene informacije. Zakoni in akti, bi morali biti predstavljeni v jeziku, ki bi ga razumel 

širši krog ljudi in obrazloženi s primeri, saj bi jih tako uporabniki lažje razumeli. Stran bi morala 

vsebovati tudi orodje za iskanje informacij, iskalnik pa bi moral biti izdelan tako, da bi bila tudi 

preglednost in iskanje informacij lažje.

Za mlajše generacije so zanimiv in hkrati učinkovit način za preverjanje in pridobivanje znanja, 

različni kvizi in igre. Skozi izvirno oblikovane kvize in interaktivne igre, lahko otroci in tudi 

mladostniki preverijo svoje že pridobljeno znanje ali pa pridobijo nove informacije in na ta način 

spoznavajo zgodovino in delovanje parlamenta, ustavo, poslance... Otroke pa bi bolj pritegnile 

informacije podane s pomočjo in dodatkom ilustracij in animacij.

Komuniciranje med državljani in Državnim zborom

Nove tehnologije omogočajo državljanom dialog z organi oblasti na tak način, da se državljani 

počutijo povezane in odgovorne za razvoj družbe v prihodnosti. In ravno tako, kot je za državo zelo 

pomembna kakršnakoli povratna informacija s strani državljanov, je tudi za državljane pomembno, 

da jih država upošteva – posluša, razume, njihova vprašanja in predloge jemlje resno in nanj 

odgovarja. V tem sklopu so pomembni predvsem kanali za aktivno sodelovanje in za predstavitve 

mnenj, kjer ne gre samo za štetje, temveč za tvorjenje mnenj. Forum je javno mesto, kjer se o nečem 

razpravlja in omogoča oblikovanje mnenj, učenje in aktivno participacijo. Uporabniki se lahko z 

njegovo pomočjo informirajo, razpravljajo in odločajo. Povezuje in združuje državljane in jim 

omogoča preglednejšo in preprostejšo komunikacijo z vlado. Državljanom daje močnejši glas pri 

javnih zadevah in jih motivira za nadaljnje politično delovanje. Forum je nov prostor odprte javne 

debate, ki deluje že s preprostim komentarjem ali oceno. Daje možnost posvetovanja in tehtanja med 

različnimi odločitvami, ki se sprejemajo na podlagi razumnih argumentov. Oblikovan bi moral biti 

tako, da lahko v njem sodeluje vsak, vendar mora pred tem izpolniti obrazec z osnovnimi podatki. 

Forum bi bil sestavljen iz liste aktualnih tem, poleg izmenjave mnenj, dokumentov, komentarjev, 

predlogov, kritik, stališč in ocenjevanja, pa bi bilo omogočeno tudi iskanje postov in arhivov. Tako 

kot večino forumov, bi tudi za tega skrbeli moderatorji, ki bi nadzirali in brisali neprimerne, 

vulgarne in žaljive opazke in komentarje ali pa bi jih sistematično pregledovali že pred objavo. Prek 

foruma bi torej državljani skupaj z vlado oblikovali skupne, razumne odločitve. To pa bi lahko 

dosegli na ta način, da bi se v debate na forumih vključevali tudi poslanci in poslanske skupine in 

izražali svoje poglede na določena vprašanja in rešitve, ki jih ponujajo državljani. 



Pomembno vlogo za komuniciranje med državljani in Državnim zborom imajo tudi pogosta 

vprašanja. Odgovori na vprašanja bi morali biti kratki, kjer bi bilo strnjeno bistvo. V odgovoru bi 

lahko dodali tudi povezavo do strani, kjer je tema podrobneje opisana. Razdelek s pogostimi 

vprašanji bi moral vsebovati več kot tri vprašanja, saj drugače uporabnik dobi vtis, da se za njihova 

vprašanja ne zanimajo – jih ne objavljajo in nanje niti ne odgovarjajo. 

Tudi komuniciranje s poslanci in poslanskimi skupinami je za uporabnike še kako pomembno, 

več o tem bom predstavila v naslednjem poglavju seminarske naloge. 

Peticija je pisna izjava, ki je namenjena urejanju splošnih zadev in ima pri neposredni demokraciji že 

dolga leta velik pomen. Internetne peticije se pojavljajo na številnih spletnih straneh in menim, da 

bi jih morali uvesti tudi na spletni strani Državnega zbora. Internetne oziroma elektronske peticije 

predstavljajo zelo koristno e-orodje, saj omogočajo naslavljanje še širšega kroga javnosti, zbiranje 

podpisov pa je hitrejše in enostavnejše. Uporabniki lahko z njihovo pomočjo hitro in enostavno 

izkažejo podpore za različne zadeve javnega pomena. Internetne peticije bi morale biti urejene tako, 

da bi uporabniki na strani Državnega zbora našli povezave do različnih, že obstoječih peticij – tudi 

na npr. Facebooku, saj so le te mlajšim generacijam veliko bližje. Poleg tega pa bi na strani morala 

omogočati, da lahko vsak državljan vloži in oblikuje peticijo, kjer bi opredelil dejanski problem, 

njegovo vsebino in predloge konkretne rešitve. Za komuniciranje z mlajšimi generacijami ima 

največji pomen povezovanje prek različnih spletnih skupnosti, kjer mladi večinoma preživljajo 

svoj prosti čas. Prav zaradi tega, bi se vlada mlajšim generacijam najbolj približala, če bi, kot sem že 

omenila, tudi sama odprla profile na straneh kot so Facebook, Youtube, Twitter, Flickr… in na teh 

straneh aktivno sodelovala, komunicirala ter se tako bolj povezala z mladimi. 

Da bi se lahko stran prilagajala uporabnikom in njihovim potrebam, bi lahko na strani uvedli kratko 

anketo o uporabnosti strani in bi, na podlagi dobljenih odgovorov in zadovoljstva oziroma 

nezadovoljstva uporabnikov, stran osveževali, popravljali in dopolnjevali. 

Kot že ustaljene in dobre prakse, ki že uporabljajo različna e-orodja za komunikacijo in kot primere, 

k zgoraj opisanim orodjem, bi izpostavila dve spletni strani in sicer: e-participacijo in 

predlagam.vladi, ki ju bom na kratko predstavila v poglavju dobrih praks. 

Poslanci in poslanske skupine

Za državljane ima velik pomen komuniciranje s posameznimi poslanci in poslanskimi skupinami. 

Prav zaradi tega bi državljanom in uporabnikom spletne strani, morali omogočati neovirano 

komunikacijo z njimi.

V razdelku poslanci in poslanske skupine bi lahko, poleg že objavljenih podatkov, dodali bolj jasno 

opisana politična delovanja posameznih poslancev, njihovo politično opredelitev in predvsem 



podrobneje opisano delo v Državnem zboru. Tukaj bi lahko dodali ideje posameznikov in njihovo 

sodelovanje in prisotnost na sejah. Namesto obrazca za pošiljanje elektronske pošte, bi lahko objavili 

njihov elektronski naslov in tako uporabniki ne bi imeli omejitev pri pisanju svojih idej in misli, 

pripeli pa bi lahko tudi priloge. Pri predstavitvi poslancev bi lahko dodali tudi povezave do njihovih 

profilov na različnih socialnih omrežjih.

Enako bi lahko pri poslanskih skupinah dodali povezave do uradnih spletnih stran posameznih 

parlamentarnih strank.

Primeri dobrih praks

Nekatere države so že obnovile svoja spletna mesta parlamenta in jim dodala različne tehnologije 

nove generacije. Dobre prakse in dober zgled za oblikovanje in preureditev spletnega mesta našega 

Državnega zbora so: spletno mesto angleškega in danskega parlamenta ter švedskega parlamenta. Te 

tri strani omogočajo uporabnikom boljše znanje in razumevanje, omogočajo pa tudi aktivno 

sodelovanje državljanov.

Kot primer dobre prakse bi pri spletni strani angleškega parlamenta (www.parliament.uk) 

izpostavila predvsem razdelek Get Involved, ki je odličen zgled za možnost političnega sodelovanja 

preko spleta. Uporabniki lahko sodelujejo na več načinov, poleg tega pa jim stran ponuja tudi 

gledanje različnih video posnetkov in poslušanje avdio gradiva. Stran omogoča tudi postavljanje 

vprašanj in možnost dostopa do ostalih profilov, kjer imajo odprte račune (Twitter, YouTube, 

Facebook, Parliament Labs blog in FriendFeed).

Pri spletnem mestu danskega parlamenta (www.ft.dk) je zelo uporabno to, da ima informacije 

razdeljene na tri sklope: tiste namenjene profesionalni javnosti, informacije za posrednike in 

informacije namenjene državljanov. Znotraj teh sklopov so informacije še dodatno razdeljene. S tem 

je danski parlament definiral ciljno skupino in znotraj nje uredil informacije, ki so za določeno 

skupino uporabne. Glede spletne strani, kot komunikacijskega kanala pa bi izpostavili to, da se lahko 

državljani naročijo na dokumente, ki jih sprejme parlament.

V primeru spletne strani švedskega parlamenta (www.riksdagen.se) pa bi, kot primer dobre 

prakse, izpostavila to, da ima vsak poslanec svojo podstran, na kateri je mogoče najti osnovne 

podatke in elektronski naslov. Poleg spletne strani v švedščini in angleščini, lahko uporabniki 

izbirajo med številnimi jeziki, s tem švedski parlament približajo tudi tistim uporabnikom, ki ne 

razumejo švedščine. Spletno mesto švedskega parlamenta vsebuje tudi podstran za mlade 



obiskovalce in tam ponuja informativno gradivo, ki ga je mogoče tudi naročiti, in igro s katero mladi 

spoznavajo delo v parlamentu. 

Vse tri spletne strani pa so preprosto, všečno in aktualno oblikovane in uporabnikom omogočajo 

enostavno uporabo.  

Tudi nekatere slovenske spletne strani se usmerjajo k vse večjemu sodelovanju državljanov in 

uporabnikom omogočajo, da postanejo del političnega delovanja. Kot primere dobre prakse bi 

izpostavila štiri spletne strani in sicer: e-uprava, e-participacija, e-demokracija in predlagam vladi. 

E-uprava (e-uprava.gov.si) ima preprosto oblikovano stran, kjer lahko vsak uporabnik hitro najde to 

kar išče. Ponuja pa tudi dodatni storitvi pomoči, kjer lahko državljani preko telefona zastavljajo 

želena vprašanja. E-participacija (www.e-participacija.si) je odličen primer participacije 

državljanov prek spleta. Prek elektronskega dostopa in spletne oglasne deske omogoča informiranje 

državljanov in povečanje preglednosti političnega sistema. Za komuniciranje, vključevanje in 

udeležbo državljanov predstavljajo posvetovanje, vprašalnike, ankete, peticije, forume, spletne 

dnevnike in klepetalnice ter povezave na nekatere primere. Poleg tega pa se v e-knjižici nahaja 

veliko gradiva o sami e-participaciji in vsakdo lahko najde in prebere želene in številne informacije 

na to temo. E-demokracija (www.e-demokracija.si) in predvsem projekt znotraj nje – Vprašaj s 

klicajem, ki temelji na komunikaciji med državljani in ministri in poteka preko spletne storitve 

Google Moderator. Vsak uporabnik lahko postavlja vprašanja in za postavljena vprašanja glasuje, po 

treh tednih izbrani minister odgovarja na tri najbolje ocenjena vprašanja. Predlagam.vladi.si 

(www.predlagam.vladi.si) omogoča, da uporabniki s svojimi idejami pomagajo Vladi RS oblikovati 

boljše rešitve. Uporabniki lahko predstavijo različne problematike in predloge za njihove rešitve. 

Predloge lahko ostali uporabniki komentirajo in izmenjujejo stališča in poglede glede določene teme. 

Na koncu poteka glasovanje o končnem predlogu.

Spletna stran Državnega zbora bi lahko poleg povezave do e-uprave, dodala še povezave do ostalih 

strani, saj imajo velik pomen pri razvoju bolj aktivnega državljanstva. Poleg tega so orodja, ki jih 

uporabljajo na teh straneh preprosta, uporabna in aktualna, in nekatera izmed njih bi lahko dodali 

tudi na spletno mesto Državnega zbora. 

Zaključek

Pri pisanju seminarske naloge sem prišla do ugotovitve, da je za sodelovanje in bolj aktivno 

participacijo državljanov najprej potrebno izobraževanje in informiranje na tem področju in 

predvsem obnova spletnega mesta Državnega zbora do te mere, da bi se uporabniki lahko aktivirali 



in začeli sodelovati z državo. Moja hipoteza se je potrdila in sicer - sedanja spletna stran Državnega 

zbora ne omogoča aktivnega državljanstva. 

Sedanja spletna stran vsebuje številne informacije, ki bi jih lahko državljani uporabljali za 

izobraževanje in informiranje, vendar so te informacije predstavljene preveč zakomplicirano in 

preveč nametano in je skoraj nemogoče najti tisto, kar potrebuješ. Zato bi bilo potrebno uvesti 

orodja, ki so primerna za posredovanje in tudi iskanje informacij.

Kar se pa tiče orodij za komunikacijo, sodelovanje in dialog z državljani – teh skoraj ni ali pa so zelo 

omejena (npr. pisanje poslancem). Torej bi bilo potrebno obnoviti in spremeniti celotno podobo 

spletnega mesta Državnega zbora.

Gotovo pa je, da se take spremembe ne morejo zgoditi iz dneva v dan. In tudi, ko (če) bo spletno 

mesto obnovljeno do te mere, da bo možno komunicirati z vlado, ljudje ne bodo pripravljeni takoj 

sodelovati. Državljane je potrebno o novostih in možnostih sodelovanja informirati in jih postopoma 

privajati na uporabo. Zato je pomembno, da se spletna stran sproti spreminja in obnavlja in se 

prilagaja glede na splošno pripravljenost državljanov po vključevanju. In le z majhnimi, a vztrajnimi 

koraki bo mogoče uvesti nov koncept neposredne demokracije: e- demokracijo. 



Viri in literatura

• Bašič-Hrvatin, S., Cafnik, P., Golob, U., Javernik, P., Lenarčič, B., Verčič, D. in Žilič Fišer, 

S. (2009). Analiza in izhodišča za prenovo spletnega mesta Državnega zbora, prvo poročilo. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

• Brglez, A., Čepič, M., Meden, A., Jurca, I. in Zadnikar, G. (2006). Odnosi z javnostmi 

Državnega zbora. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo.

• Clift, Steven L. (2008). Sidewalks for Democracy Online. V "Reebooting America: Ideas for 

Redesigning American Democracy for the Internet Age", Personal Polity Press. Dostopno 

prek: http://www.publicus.net/articles/cliftegovdemocracy.pdf (25.10.2009)

• Ferreira, A. P. (2009). Publication of content for specific groups of citizens. Prezentacija s 

konference Parli@ments on the Net VII, Lizbona, 28. in 29. may 2009.

• Lukšič, A. in Oblak, T. (ur.) (2003). S poti v digitalno demokracijo. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede. Dostopno prek: http://dk.fdv.uni-lj.si/eknjige//Edemokracija.pdf (25.10.2009)

• Novak, R. (2006). Spletne strani parlamentov namenjene otrokom in mladini.

• Pičman-Štefančič, P. (2006). Ključ do uspeha e-demokracije: družbeno ustrezna e-orodja. 

Dostopno prek: http://www.e-participacija.si/files/2006-10_druzbeno_ustrezna_e-orodja.pdf

(25.10.2009)

• Slovar slovenskega knjižnega jezika. ASP32. Elektronska izdaja v1.0.

• Viegas, J. (2009). Maturity of Parliamentary Websites. Prezentacija s konference

Parli@ments on the Net VII, Lizbona, 28. in 29. may 2009.



FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH MOŽNOSTI NA SPLETNI STRANI DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Mentorica: doc. dr. Sandra Bašič Hrvatin

Avtor: Matej Rodela

Koper, 2009



Uvod

Zgodovina napreduje. Vsaj tako trdi zapuščina številnih filozofov, ki so s svojo mislijo krojili njen 

potek in močno vplivali na našo percepcijo časa. Kot najbolj markantna, Hegel in Marx vidita 

napredovanje družbe kot tisto gonilo, ki potiska zgodovino naprej, proti njenem koncu. Prvi je celo 

trdil, da smo že prišli na konec - na eshaton, drugi pa je bil mnenja, da do tam manjka samo še nekaj 

ključnega, kot brca na konec zgodovine v obliki revolucije. Po obeh mora družba prehoditi določeno 

število stopnic, kjer vsaka stopnica predstavlja stopnjo razvoja. Po Heglu po teh stopnicah stopa duh, 

po Marxu pa proizvodnja. Ne glede na to, da so se pojavili filozofi kot Heidegger, ki trdi, da 

zgodovina ne napreduje, ampak je zgolj kopica med seboj nepovezanih in ne-vzročnih dogodkov, se 

pokaže zanimiva vzporednica med družbenim razvojem in razvojem medijev. Lahko bi rekli, da so 

številne spremembe sprožili ravno mediji. Izum tiska, opevan kot največji v zgodovini človeštva, ki

je privilegij knjige iztrgal iz pesti izbrancev in ga razdelil širši množici. Časopis, ki je služil kot polje 

javne razprave in kasneje penny-paper, ki je bil dejansko dosegljiv množicam. Telegraf in telefon, ki 

sta zmanjšala razdalje med kraji. Televizija, ki je gibajočo sliko prinesla v domove in nadomestila 

ognjišče. Ter nazadnje internet, kot polje neomejenih zmožnosti in zadnje, kjer naj bi bil človek 

svoboden.

Vendar se današnji mediji močno razlikujejo od tistih pred 200 leti. Njihovi prvotni funkciji, četrtega 

stebra oblasti, ki nadzira ostale tri in povezovanja ljudi, sta razvodeneli. Vse bolj odtujujejo ljudi 

drug od drugega in povzročajo njihovo pasivnost – kar se kaže v pojavu narkotične disfunkcije1.  

Ravno tako mediji niso več nadzorni steber, temveč bojni poligon različnih političnih in ekonomskih 

sil. Javnost je postala pasivna in se prelevila v občinstvo. Javno polje, ki so ga predstavljali mediji, je 

nadomestila funkcija vratarja, ki odloča katero mnenje ali novico objaviti in katero ne.

Ampak ravno internet, bi lahko bil tista nadaljnja stopnica, ki bi pasivno družbo spremenil. S 

pojavom prozumentov, P2P (soležnik soležniku), wikijev, katerim ni neposredni interes materialno 

okoriščevanje, ter raznih interesnih omrežji, ima potencial ravno za to. Demokracija, kot oblast 

ljudstva, zahteva aktivno delovanje ljudi in države. Brez tega ne uresničuje več svojega namena –

kako je lahko oblast ljudstva, če se ljudstvo ne zanima za oblast? Ne-aktivnost ljudstva se najbolj 



očitno kaže pri volitvah, pri drugih političnih procesih pa je skoraj nemogoče sodelovati – kot na 

primer pri nastajanju zakonov in razpravah najvišjih vladnih organov. Menim, da je ravno 

izključenost ljudstva iz procesa vodenja države največji faktor pasivizacije državljanov. Leta 1992 se 

je volitev v državni zbor udeležilo 85,6% vseh državljanov od takrat procent udeležbe vsaka štiri leta 

vztrajno upada. Na zadnjih volitvah se je 63% državljanov odločalo še za preostalih 37%, ki jih ni 

bilo na volilna mesta. Evropskih volitev pa se je udeležilo zgolj 26,5% vseh volilnih upravičencev. 

Če se bo trend nadaljeval se bo kmalu več kot polovica državljanov odrekla svoji volilni pravici. 

Istočasno pa se strmo povečuje število uporabnikov interneta, ki je od 3% leta 1996 zrasel do 63% v 

dvanajstih letih. Projekcije kažejo da se bo v prihodnje internetnih uslug posluževalo še več ljudi  -

od 75% do 80%. Od tega je 79% uporabnikov mlajših od 44 let, kar pomeni, da bodo v prihodnosti 

uporabljale internet skoraj vse starostne skupine. Če povzamem - na eni strani upad aktivnega 

sodelovanja ljudstva pri vodenju države, na drugi strani pa hiter vzpon deleža državljanov, ki aktivno 

uporabljajo internet. Naslednji logični korak je izraba interneta za ponovno aktivizacijo državljanov.  

Ravno zato je spletna stran državnega zbora zelo pomembna, saj mora uspeti ravno v tej nalogi.

Problem je v tem, da trenutna spletna stran državnega zbora ni kos zahtevam uporabnikov interneta, 

saj jo redno obiskujejo samo novinarji in javni uslužbenci, ne pa širša populacija. To predvsem 

zaradi tega, ker je zastarela, birokratska in uporabniku neprijazna. Zato bom v svoji seminarski 

nalogi raziskal možnosti za njeno prenovo s primeri dobrih praks in upoštevanjem smernic Inter-

parlamentarnega združenja. Pri tem bom posvetil pozornost, kako pritegniti mlajše generacije, kot so 

dijaki in študenti.

Hipoteza s pomočjo katere bom zgoraj napisano utemeljil se glasi:  Spletna stran Državnega zbora 

ne omogoča aktivnega državljanstva. Kot podhipotezo bi postavil trditev, da ne omogoča pregleden 

vpogled v vodenje države in možnosti aktivne participacije.

Zamisel, ki sem jo predstavil, temelji na polju aktivnega državljanstva, kjer poglavitno vlogo igra 

povratna informacija. Spletna stran Državnega zbora predstavlja polje, komunikacija med 

predstavniki državljanov in državljani pa dogajanje. Zanimanje za politiko upada in s tem 

demokracija postaja vse bolj neuspešna oziroma nedelujoča. Ljudje nimajo več občutka, da lahko 

dejansko vplivajo na družbeno in politično dogajanje. Razen volitev vsaka štiri leta, je njihov glas 
     

1 Narkotično disfunkcijo sta opredelila Lazarsfeld in Merton. Množični mediji ponujajo ljudem veliko količino 
novic, za konzumiacijo katerih ljudje porabijo veliko časa – branje, poslušanje in gledanje. Vse manj časa pa imajo za 
dejansko akcijo in sčasoma se samo spremljanje novic pojmuje kot nadomestno delovanje.



neslišen, kar ima za posledico obračanje hrbta politike. Svoje dodajo še ideološki prepiri med 

politiki, ki zanje, kakor se zdi, zasedajo pomembnejše mesto kot pravice in blagostanje državljanov, 

ki jim odgovarjajo. Spletna stran mora državljanom ponuditi prostor, kjer je njihov glas slišen, kar 

jim dokazuje povratna informacija, ki jo dobijo od svojih predstavnikov, njihovega delovanja in  

delovanja Državnega zbora. Samo z njo lahko pridobijo občutek, da so slišani, z možnostjo vplivanja 

na potek političnega in družbenega dogajanja. Ta je zelo pomembno, saj bo le malokdo  vlagal svoj 

čas, ideje in trud za nekaj, kar ne nudi nobenega zadoščenja, priznanja ali rezultata.

1. Spletna stran Državnega zbora kot polje aktivnega državljanstva

Z upoštevanjem razvoja interneta in strategije dostopnosti širokopasovne povezave v Sloveniji2, je 

potrebno zastaviti spletno stran Državnega zbora širše in daljnoročnejše. Splet 1.0, ki je ponujal 

samo enosmerno komunikacijo - od spletnih strani k uporabnikom, je bil omejen s hitrostjo 

podatkov, ki jo je ponujal klicni dostop do interneta. S širokopasovnim dostopom pa je internet dobil 

nove razsežnosti. Nastal je splet 2.0, ki omogoča večsmerno komunikacijo, nove načine povezovanja 

in tudi proizvodnje. Nekoč so si lahko vzpostavitev spletne strani privoščila samo večja podjetja, 

danes lahko kdorkoli odpre blog. Podatki, novice in obveščanje, kar je spadalo pod domeno medijev, 

sedaj brezplačno in ne-urednikovano kroži po spletu. Datoteke, ki so se nekoč prenašala samo po 

fizični poti, z zgoščenkami, USB ključ in disketami, so sedaj hitro in brezplačno dostopne na 

številnih portalih. Skupnosti so se preselile na splet. Ljudje skupaj ustvarjajo in proizvajajo 

računalnike programe in baze podatkov, kar je znano kot pojav prozumentov in povezave soležnik-

soležniku3. Vsem aktivnostim na spletu v današnjem času je skupna določena mera svobode 

komunikacije.

Interaktivna komunikacija, ki jo ponujajo na primer socialna omrežja, kot produkt spleta 2.0, je tisti 

element ki bistveno primanjkuje spletni strani Državnega zbora. Pod rubriko dialog ponuja samo 

naslednje možnosti, ki ne zagotavljajo povratne informacije, temveč so zgolj komunikacijski kanali:

  
2 Strategija Informacijske družbe RS predvideva dostopnost do širokopasovne povezave z najmanj 2Mbit/s vsaj 
90% prebivalstva do leta 2010. Do leta 2020 pa dostopnost 90% prebivalstva do optičnih povezav.
3 V angleškem jeziku se besedna zveza glasi peer2peer.



• Pišite poslanki ali poslancu in poslanski skupini - Sporočilo, ki ga je moč poslati 

naslovljencem je omejeno na 77 besed. Kar ni dovolj za ustrezno formulacijo besedila, ki 

lahko vključuje vprašanja, pobude ali kritike.

• Kontaktne osebe - Pod kontaktnimi osebami so navedene telefonske številke in elektronski 

poštni naslovi zadolženih za stike z javnostjo poslanskih skupin in Državnega zbora. Preko 

tega kanala ni mogoče neposredno komunicirat s poslanci.

• Pogosta vprašanja - Predstavljajo zgodovinske podatke o mandatih državnega zbora in 

pristojnosti Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega 

zbora.

• Javna predstavitev mnenj - Gre za spletni forum, kjer se lahko vsak prijavi in objavlja, 

vendar na njemu ne poteka nobena diskusija. 

Zavedam se, da ni možno samo s prenovo strani Državnega zbor ponovno oživiti aktivno 

državljanstvo. Kot so to ugotovili že pri prenovi strani avstralskega parlamenta, „ /.../ se lahko 

sprememba  kulture sodelovanja v vodenju države zgodi samo z izobraževanjem ljudi.4“ Zato je 

moje vodilo pri predlogu za prenovo, ustvariti polje, kjer se lahko aktivno državljanstvo udejanja. Pri 

temu sta zelo pomembna dva elementa: grafična podoba in struktura strani. Z grafično podobo se ne 

bom podrobno ukvarjal. Osredotočil se bom na del strukture, ki omogoča komunikacijo med 

državljani in njihovimi predstavniki. Tako se bom poglobil v tisti del, ki je na sedanji spletni strani 

predstavljen kot rubrika Dialog.

Težava spletne strani državnega zbora je, da se še 

vedno ni premaknila iz tega kar Združeni narodi 

imenujejo e-vlada. Slednja je ustrezala času 

klicnega dostopa in spleta 1.0 – ko je lahko preko 

spleta ponujala samo podatke o svojem delovanju in 

zakonodaji. Z razvojem splet 2.0 pa bi morala preiti 

na e-vladanje, ki vključuje povezovanje vseh 

spletnih strani državnih inštitucij horizontalo in 

vertikalno5, ter poleg nudenja podatkov omogoča 
  

4 http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment1.htm
5 Horizontalno pomeni povezovanje vseh po pomenu enakovredni inštitucij, vertikalno pa povezovanje vseh po 
pomenu hierarhično razporejenih inštitucij.
Ilustracija 1: Grafični prikaz spletne strani 
državnega zbora kot polje aktivnega 
državljanstva



komunikacijo in participacijo. (United nations e-government survey, 2008)

Za uspešno komunikacijo in participacijo pa je potrebno troje:

• Jasen in enostaven prikaz podatkov o zakonodaji in njej povezanih procesih ter dogajanja v 

Državnem zboru, ki nudi uporabniku nazoren vpogled v vodstvo države in možnost 

informiranja.

• Vzpostavljeni sistemi komunikacije s poslanci v državnem zboru, preko katerih lahko 

uporabnik neposredno stopi v stik s svojim predstavnikom.

• Povratna informacija, ki daje uporabniku vedeti, da je bil njegov komentar, predlog ali 

vprašanje sprejet, odgovorjen in povod za akcijo poslanca.

1.1. Predstavitev zakonodaje

Predstavitev zakonodaje je zelo pomembno področje, na katerem mora spletna stran Državnega 

zbora uspeti na enostaven in slikovit način prikazati proces sprejemanja zakona – od priprave preko 

razprav do sprejetja ali zavrnitev. Državljanom mora biti proces jasen in nazoren. Trenutno pa 

spletna stran Državnega zbora nudi le najosnovnejše informacije o tem, kaj zakoni so in kateri so 

objavljeni na spletni strani. Zakoni, akti, predlogi, obravnave so tako objavljeni na spletu, vendar 

težava je v tem, kako so predstavljeni. Oznake in predstavitve zakonov so zapisane v birokratskem 

jeziku, ki je uporabniku neprijazen in nikjer ni opisa kako poteka sprejemanje zakona.

Od pregledanih praks iz tujine najbolj izstopata spletni strani švedskega Riksdaga6 in parlamenta 

Velike Britanije7. Švedi imajo prikazan proces sprejemanja zakonodaje kot strip, kjer vsak oblaček 

predstavlja eno izmed stopenj, ki jih mora zakon preiti. S klikom na vsak oblaček posebej se prikaže 

podroben opis stopnje – katere institucije takrat obdelujejo zakon in kaj se z njim dogaja. Pod 

vsakim takim opisom je ponujena še dodatna možnost poglobljenih informacij o stopnji. Taka rešitev 

je uporabniku zelo prijazna saj mu zelo enostavno in natančno predstavi proces. Spletna stran 

parlamenta Velike Britanije pa ponuja še nekaj več. V prikazanem procesu sprejemanja zakonodaje 

je možno spremljati dejanski potek in točko na kateri je zakon, ki ga trenutno obravnavajo v 
  

6 http://www.riksdagen.se/templates/PageWFrame____6577.aspx
7 http://services.parliament.uk/bills/2009-10/energy.html



parlamentu. Grafično je prikazan potek skoti pet stopenj v spodnjem domu in nato v zgornjem domu. 

Pod prikazom je kratek povzetek zakona s ključnimi točkami. Ob strani pa je možno pogledati 

celotno besedilo zakona. Ponujena pa je še možnost sledenja zakonu preko obveščanja z elektronsko 

pošto ali RSS novicami.

Združitev švedskega in velikobritanskega modela bi bil idealni prikaz zakonodajnega procesa, ki bi 

ga lahko uporabili na strani državnega zbora. Dodati bi bilo potrebno samo še rezultate glasovanj v 

parlamentu ter pripombe, kritike, pohvale ali predloge izrečene med sprejemanjem zakona s strani 

poslancev in vlade.

1.2. Predstavitev dogajanja v Državnem zboru

Kar strani Državnega zbora kronično primanjkuje je dogajanje. Stran je pasivna in njena prva stran 

se skoraj ne spreminja z izjemo občasnega rotiranja fotografij. Prepričan sem, da se v parlamentu, 

vladi in ministrstvih neprestano dogaja in odvija kaj novega. Od sej državnega zbora do zasedanj 

vlade in aktivnosti na ministrstvih dnevno izčrpno poročajo mediji – tako bi lahko o lastnem početju 

poročala tudi država. Seveda to ne bi pomenila, da bi stran Državnega zbora postala njeno glasilo, 

temveč bi samo faktografsko poročala o dogodkih. Ravno tako je zelo pomembna tudi napoved 

dogajanja. Na sedanji spletni strani že obstaja koledar s napovedanimi sejami in dogajanjem, vendar 

bi morali njegovo obliko drastično spremeniti, da bi bil prihajajoči dogodki bolje razvidni. 

Po svetu ima le malo parlamentarnih spletnih strani urejeno redno objavljanje novic z visoko 

frekvenco. Vendar če se želi pritegniti pozornost državljanov in jih prepričati, da postanejo 

aktivnejši v politiki, je prav zagotovo prvi korak ravno objavljanje novic. Objavljene novice na strani 

Državnega zbora so skoraj ne opazne, ker je ponovno problem načina, kako so predstavljene. Eden 

najboljših načinov predstavitve novic je na strani Bele hiše8, ki prav zagotovo pritegne pozornost. 

Velika fotografija, ki spremljajo naslov novice, njen kratek opis in povezavo na celotno objavo, 

dajejo občutek dogajanja in pomembnosti. Pri objavljanju novic je bolj dosledna stran parlamenta 

Velike Britanije9, kjer dnevno objavijo več novic. Poleg tega pripravlja kratke izseke video 

posnetkov zasedanj in jih objavlja na spletni strani youtube.com.

  
8 http://www.whitehouse.gov/
9 http://news.parliament.uk/



Vendar novice niso edini način predstavitve dogajanja v državnem zboru. Švedski Riksdag10 tudi na 

tej točki uporabi grafično upodobitev delovanja parlamenta skozi leto, v obliki stripa. Za vsak mesec  

v letu je prikazan oblaček. S klikom nanj se prikaže opis dogajanj v tem mesecu. Poleg grafičnega 

prikaza leta je še zelo enostavno in nazorno opisano delovanje in namen parlamenta v  naslednjih 

poglavjih: kaj počne parlament, kako poteka leto v parlamentu, kdo počne kaj v parlamentu in kaj 

počne vlada. Zelo zanimiva je tudi predstavitev parlamenta Južne Koreje11, ki je najverjetneje 

najboljša med spletnimi strani parlamentov po svetu. V ta namen uporabi animacijo in 3D sprehod 

skozi poslopje parlamenta. Na ta način prikaže, sicer večini dolgočasno delo v parlamentu, kot zelo 

zanimivo in pisano.

Združitev načina poročanja novic Bele hiše in parlamenta Velike Britanije je zagotovo najboljši 

način, kako prikazati vsakodnevno dogajanje v parlamentu. Tako bi stran postala zanimiva in 

aktivna ter bi pridobila na ogledih. Predvsem pa bi informirala državljane o dogajanju, sprejetih 

odločitvah in zakonih. Le dobro informiran državljan lahko sodeluje in participira v delovanju 

države. Zelo dobrodošlo bi bilo dodati možnost RSS obveščanja ter možnost sledenja samo 

določenim segmentom. Tako bi si uporabnik izbral možnost obveščanja o zasedanjih parlamenta ali 

izidih glasovanja preko raznih načinov komuniciranja, kot na primer: preko elektronske pošte, 

socialnih omrežji kot sta Twitter ali Facebook in sms sporočil. Kakor banka obvesti svoje komitente, 

o spremembi stanj na njihovem računu, tako bi spletna stran Državnega zbora obvestila državljane, 

da je bil obravnavan zakon sprejet 46 glasov za in 44 glasov proti.

Virtualni pohod skozi hodnike parlamenta, prikaz sedežev ter njihove zasedenosti je element, ki na 

spletni strani Državnega zbora ne sme manjkati. Na ta način se približa državljanom zgradba in 

prostori, kjer se njihovi predstavniki odločajo v njihovem imenu. Obrazložitvi delovanja parlamenta, 

zgoraj navedenega Riksdaga, bi dodal še poglavje, kako postaneš poslanec, kjer bi bilo razloženo, 

kdo lahko postan poslanec in kako.

1.3. Profil poslanca ali člana vodstva državnega zbora

Po tem, ko se je uporabnik spletne strani, državljan, informiral o aktualnem dogajanju in spoznal 

način delovanja Državnega zbora, lahko preide v akcijo oziroma participacijo. Tukaj nastopi 

dvosmerna ali večsmerna komunikacija, ki jo trenutna spletna stran Državnega zbora nima. Za 
  

10 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____4469.aspx
11 http://korea.assembly.go.kr/vr/main.htm



glavni komunikacijski kanal sem predvidel profilno stran vsakega poslanca posebej ali člana vodstva 

parlamenta. Ta stran bi ponujala možnost nadzora predstavnika državljanov, hkrati pa možnosti 

komunikacije z njim. Tukaj sicer nastopi težava, ker poslanec po 82. členu ustave Republike 

Slovenije12 ni dolžan slediti nobenim navodilom, ravno tako ima pravico postavljati poslanska 

vprašanja in pobude, ne pa tudi dolžnost. 

Problem se da deloma rešiti s natančnim objavljanjem vseh informacij javnega značaja, ki se ga 

tičejo, in informacij v zvezi z njegovo aktivnostjo na njegovem profilu. Kar bi delovalo kot neke 

vrste družbena prisila, ker bi bil vsem na očeh in bi se hitro videlo, če izpolnjuje nalogo, ki mu jo je 

ljudstvo zaupalo z izvolitvijo.

Profil Poslanca bi moral vsebovati naslednje podatke:

• Fotografija poslanca.

• Volilni okoliš, prikazan z zemljevidom, v katerem je bil izvoljen in s kakšnim deležem.

• Datum in kraj rojstva.

• Navedba stranke in poslanske skupine, katere član je.

• Natančna navedba zaključenega šolanja od osnovne šole dalje – kje,kdaj in kaj.

• Natančna navedba poklicne poti – kje, kdaj in kaj.

• Od kdaj je poslanec – kdaj je bil prvič izvoljen na ta položaj.

• Delavna telesa v katera je vključen.

• Prisotnost na sejah: na koliko sejah je bil prisoten in na koliko ne, koliko sej je bil 

neopravičeno odsoten.

• Pobude in vprašanja: koliko vprašanj in pobud je podal v Državnem zboru. Zraven je 

povezava na besedila vprašanj in pobud ter odgovori nanje.

• Koliko zakonov je predlagal oziroma, pri nastanku katerih zakonov je sodeloval oziroma 

sodeluje. Zakoni so poimensko navedeni.

• Pri razpisu katerih referendumov je sodeloval oziroma sodeluje.

• Pri katerih odredbah preiskav je sodeloval oziroma sodeluje.

• Višina poslanske plače z vsemi nadomestili, drugimi osebnimi prejemki in povračili, ki mu 

pripadajo po Zakonu o poslancih in so informacije javnega značaja.

  
12 http://www.dz-rs.si/index.php?id=150&docid=28&showdoc=1



Te podatke morajo objaviti vsi poslanci, saj jim to narekuje dolžnost do ljudi, ki so jih izvolili ter 

ideja transparentnega delovanja. Sedaj imajo poslanci na svojih profili objavljeno različno količino 

podatkov. Nekateri poslanci stranke SD imajo objavljene obsežne podatke o poklicni in 

izobraževalni poti, med tem ko o poslancu Janezu Janši ne izvemo praktično nič, razen datuma 

rojstva. 

Profil, ki služi komunikaciji med poslanci in državljani mora vsebovati naslednje elemente:

• Možnost pisanja sporočila, ki ni znakovno omejeno. Oddaja sporočila bi lahko bila zasebna 

ali v obliki javnega pisma, ki bi bilo vsem vidno in objavljeno na profilu poslanca z 

možnostjo komentiranja.

• Statistika prejetih, odgovorjenih in neodgovorjenih pisem. Ker lahko pride do zlorabe tega 

komunikacijskega kanal, je potrebno vzpostaviti filter, ki bi zaznal neprimerno vsebino, kot 

so žaljivke ali grožnje, in taka sporočila zavrnil pošiljatelju z obrazložitvijo.

• Blog – poslanec piše spletni dnevnik, ki ga je možno komentirati. O novih objavah so tisti, ki 

so se prijavili za sledenje blogu, obveščeni preko elektronske pošte, RSS obveščanja, 

Twitterja ali Facebooka. Vse kar poslanec napiše v blogu je javno in se ga lahko citira.

• Statistika, kolikokrat se je poslanec prijavil v svoj profil in kdaj nazadnje.

• Anketa – poslanec lahko izvede anketo med uporabniki spletne strani. Anketa je objavljena 

na njegovem profilu in na strani, ki obvešča o dogajanju v Državnem zboru skupaj z 

anketami drugih poslancev.

Nobenega zagotovila ni, da bo poslanec komuniciral z ljudmi, ki jih zastopa, vendar potrebno je 

vzpostaviti kanale komuniciranja, preko katerih sploh lahko pride do nje. S staranjem poslancev in 

tako prihodom mlajših v klopi Državnega zbora, se bo ta komunikacija povečala, ker so mlajši bolj 

vpeti v komuniciranje preko interneta.

1.4. Povratna informacija

Za uspešno delovanje predstavljenega polja aktivnega državljanstva je kot predpogoj postavljena 

vzpostavitev mehanizmov, ki omogočajo povratno informacijo. Vsak, ki bo poskušal komunicirati 



preko spletne strani Državnega zbora, bo pričakoval neko povratno informacijo, ki mu bo dala 

vedeti, da je bil slišan oziroma, da je bil odgovorjen. V nasprotnem primeru ne bo več obiskal strani  

Državnega zbora, kjer kljub temu, da je zastopan in enakopraven član družbe nima vpliva.

Povratno informacijo uporabniki dobi preko dveh kanalov. Prvi kanal, po katerem poteka 

neposredna komunikacija, je odgovor ali odziv poslanca preko poslančevega profila na 

uporabnikovo sporočilo ali komentar. Lahko je tudi vprašanje, pobuda ali celo zakon, ki ga poslanec 

vloži v parlamentu in je rezultat komunikacije z uporabnikom. Drugi kanal, po katerem poteka 

posredna komunikacija, je viden v delovanju dveh informacijskih enot spletne strani, ki sem jih že 

opisal – dogajanje v Državnem zboru in zakonodaja. Seveda to ni rezultat delovanja samo enega 

uporabnika, temveč skupine uporabnikov, ki se združujejo v skupnosti za doseganje določenih 

ciljev. Na tak način deluje koncept prozumentov in Wikipedija ter tudi operacijski sistem Linux.

Enakega mnenja so pri združenih narodih, kjer so na osnovi svojih raziskav e-participacije ugotovili 

naslednje „Da bi e-participacija postala uspešna in norma delovanja, mora vodstvo države ustvariti 

okolje, ki državljanom omogoča izražanje lastnih mnenj preko interneta. Še pomembneje je, da 

ustvari mehanizme povratne informacije, ki dajejo državljanu vedeti, da imajo njegova mnenja 

težo.“ (United nations e-govrnament survey, 2008)

2. Zaključek

Problem demokracije danes je apatičnost ljudi. Aktivnega državljanstva ni več. Demokratičnost je 

postal preveč širok pojem. „Zdi se, da Demokracija podeli sodobnemu političnemu življenju auro

legitimnosti; zdi se, da so pravila, zakoni, politike in odločitve upravičeni in primerni le tedaj, ko so 

demokratični.“ (Held 1989, str.13) Sistem posredne demokracije v kateri živimo izgublja svojo moč 

in legitimnost, kar se kaže z upadom volilne udeležbe in zainteresiranosti ljudi za participacijo v 

vodenju države. Je to problem vzgoje in šolstva? Je to problem dostopnosti do javnega mnenjskega 

polja? Politično rezonirajoča javnost, ki je nekoč imela svoje mesto v časopisih, danes išče novo 

polje. Vse kaže da bo to internet. Na internetu državljani ne potrebujejo posrednikov za izražanje 

lastnega mnenja. Internet ni več prostorsko omejen, da vsa zainteresirana javnost ne bi mogla 

prisostvovati razpravi. Internet zagotovo odpira novo poglavje demokracije, kjer se bo družba dalje 

razvijala.



Spletna stran Državnega zbora mora slediti trendom, ki jih narekuje družba in razvoj informacijsko 

komunikacijske tehnologije. Prvi koraka v to smer je prenova in morda tudi sprememba URL 

naslova, v nekaj enostavnejšega in hitro zapomljivega kot na primer drzavnizbor.si.

Shema ki sem jo predstavil je le del celotne strukture, ki jo je potrebno spremeniti in dodelati, da bi 

Državni zbor dejansko služil kot javni servis – da bi zastopal interese vseh državljanov in jim bil na 

voljo. Izvoljeni predstavniki se bodo morali zavedati, da sedaj lahko slišijo glasove mnogih in  si 

pred tem ne bodo mogli zatiskati oči. Internet odpira novo poglavje demokracije. Komunikacijski 

kanal obstaja, sedaj ga je potrebno samo še izkoristiti za doseganje idealov demokracije.
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1. IZVLEČEK

Vlade preko spleta lahko predstavijo svoje delo, ter področja s katerimi se ukvarjajo. Internet 

lahko uporabljajo za povečanje notranje učinkovitosti in zagotavljanja boljšega življenja za 

državljane13 . Če upoštevamo  vse možnosti uporabe interneta za vladne namene, bom v tej 

nalogi poskušal oceniti oziroma analizirati spletno stran Državnega zbora  (v nadaljevanju DZ), 

njeno uporabnost, ter učinkovitost. Glavna vprašanja te naloge bodo:

• Kako bi lahko izboljšali uporabnost spletne strani Državnega zbora?

• Kako bi lahko spletno mesto DZ približali uporabnikom in povečali sodelovanje 

državljanov?

• Kako bi lahko vlada neposredno komunicirala z državljani?

• Kako bi lahko v celoti izboljšali sistem spletnih mest Vlade RS?

Na ta vprašanja bom poskušal odgovoriti preko analize spletnih strani, zlasti analize spletnega 

mesta DZ. V svoji analizi bom izhajal iz primerov »dobrih praks« drugih držav, ter na evropske 

smernice za spletne strani parlamentov. Vključil sem tudi svoje lastne ideje in zamisli za katere 

menim, da bi ključno pripomogle k izboljšanju vseh spletnih mest državnih inštitucij. Po analizi 

spletnega mesta DZ in drugih državnih spletnih mest, ugotavljam da Slovenska vlada, slabo 

izkorišča internet ter možnosti komunikacije, ki jih ponuja, ter da je uporabnost spletnih mest, 

slaba in s stališča uporabnika neustrezna. V analizi ugotavljam tudi, da bi lahko vlada RS, z 

nekaj preprostimi koraki izboljšala uporabnost in učinkovitost spletnega mesta DZ, ter drugih 

spletnih mest, če bi le obstajal interes in politična volja.

2. UVOD

Internet omogoča nove možnosti za komuniciranje med vlado, državljani, privatnim sektorjem in 

tudi med administracijo samo. Z razvojem interneta (dvosmerne komunikacije in interakcije med 

vlado in državljani), nimamo na voljo le novih možnosti za predstavitev vladnih dejavnosti in 

  
13 Slovenian Communication Association (Slovensko komunikološko društvo) [2005]: Communication in the Global World: 
International Graduate Student Conference. Gradivo Slovenskega komunikološkega društva, Ljubljana, str. 35.



delovanja državne administracije, ampak tudi  možnosti za aktivno javno udeležbo pri procesu 

vladnega dela in upravljanja.

Nekateri (De Sola Pol, Grossman in Oblak 2002, Oblak 2001, Lukšič 2003, Van Dyke 1996, 

Norris and Jones 1998, Rosenblatt 199914) zaznavajo internet kot izjemno priložnost za 

premostitev komunikacijske vrzeli med vlado in državljani, ki bi lahko državljane pritegnila 

bližje vladi in njenim dejavnostim. Internet je za njih revolucionarno orodje za vključevanje 

državljanov v vladne procese odločanja, in razvoja novega socialno-političnega sistema 

»elektronske demokracije«. 15

Če poznamo vse komunikacijske možnosti spleta potem lahko trdimo, da jih uradne slovenske 

spletne strani sploh ne izkoriščajo. V tej nalogi bom poskušal ugotoviti, če vlada RS  zagotavlja 

ustrezen nivo uporabnosti spletne strani DZ, osredotočil pa se bom tudi na druge vladne strani. 

V uvodnem delu bom najprej definiral temeljne pojme na katerih bo temeljila analiza spletnega 

mesta DZ.  Temeljne pojme definiramo na temelju že zbranih analiz in raziskav, ki so bili 

posredovani s strani DZ in dostopni na moodle.

2.1 AKTIVNO DRŽAVLJANSTO

Spodbujanje aktivnega državljanstva je politični cilj delovanja tako vladnih kot nevladnih 

organizacij, ki ga motivirajo predvsem zaskrbljujoče ugotovitve, da so državljani v modernih 

(zahodnih) demokratičnih družbah, katerih temeljni značilnosti sta individualnost in 

potrošništvo, v vse večji meri odmaknjeni od družbenega in političnega življenja. Politična 

participacija je nizka, članstvo v političnih strankah se zmanjšuje, udeležba na volitvah pada, 

zmanjšuje se zaupanje v javne ustanove. Ti procesi so razumljeni kot grožnja demokraciji, ob 

njih pa skrb povzroča še razpadanje socialnih vezi v skupnostih oziroma lokalnih okoljih, zaradi 

česar posamezniki vse bolj izgubljajo občutek pripadnosti in delovanja za skupno dobro.16

2.2 VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA

  
14 Citirano v Slovenian Communication Association (Slovensko komunikološko društvo) [2005]: Communication in the Global 
World: International Graduate Student Conference. Gradivo Slovenskega komunikološkega društva, Ljubljana, str. 35-36.
15 Slovenian Communication Association (Slovensko komunikološko društvo) [2005]: Communication in the Global World: 
International Graduate Student Conference. Gradivo Slovenskega komunikološkega društva, Ljubljana, str. 35-36.
16 Mitja Čepič, Alja Brglez, Jože Vogrinc, Gita Zadnikar:PRILOŽNOSTI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO: Delovna telesa 
Državnega zbora, 2007 str. 10.



Državni zbor je najvišja predstavniška in zakonodajna institucija, njegova temeljna naloga je 

zakonodajna funkcija oblasti. Drugi dve nalogi, ki ju opravlja Državni zbor, sta volilna in 

nadzorna funkcija.

Več podatkov o vlogi in delitvi DZ lahko najdemo v[17]. 

Definiranje vloge DZ v političnem sistemu RS je pomembno zaradi nadaljnjega razumevanja 

odnosov med DZ in državljani.

2.3 DRŽAVNI ZBOR IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Predstavitev DZ in aktivnega državljanstva je osredotočena na tiste segmente zakonodajnega 

telesa in postopka, ki omogočajo »operacionalno« opredelitev procesov in strategij, skozi katere 

se državljani kot aktivni državljani lahko vključijo v delovanje oblasti. Te smernice lahko 

najdemo v priročniku z naslovom Državljani kot partnerji – priročnik o informiranju, 

posvetovanju in sodelovanju z javnostmi pri oblikovanju politik, ki ga je leta 2001 izdala 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Evropi (OECD)18.

V njem ločijo tri nivoje odnosov med oblastmi in državljani:

Informiranje: Oblasti same posredujejo informacije o oblikovanju politik ali pa državljani sami 

zahtevajo informacije. V obeh primerih gre za enosmeren tok informacij od oblasti k 

državljanom, zatorej  je tudi odnos med obema enosmeren. Značilni primeri so dostop do 

informacij javnega značaja (dokumentov), uradna glasila (kot je denimo uradni list), spletne 

strani državnih institucij (parlamenta, vlade ipd.).

Posvetovanje: Oblasti povprašajo državljane za mnenje o političnih odločitvah. Državne 

institucije v tem primeru praviloma opredelijo, čigava stališča želijo slišati o posameznem 

vprašanju. Pogoj za posvetovanje z državljani je, da jih oblasti pred tem informirajo o izbranem 

problemu. Posvetovanje je tako primer omejenega obojestranskega odnosa med oblastmi in 

državljani. Značilni primeri so komentarji k predlogom zakonov in raziskave javnega mnenja.

  
17  Dr. Alja Brglez (nosilka), Mitja  Čepič, Gita Zadnikar, Ahac Meden, Irena Jurca: ODNOSI Z JAVNOSTMI DRŽAVNEGA 
ZBORA. Inštitut za civilizacijo in kulturo 2006, str. 31-35.
18 [Gramberger, Marc (2001): Citizens as Partners. OECD, Pariz.], navedeno v Mitja Čepič, Alja Brglez, Jože Vogrinc, Gita 
Zadnikar:PRILOŽNOSTI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO :Delovna telesa Državnega zbora, 2007 str. 13 



Aktivna participacija: Državljani aktivno sodelujejo v procesih odločanja in oblikovanja 

politik. Aktivna participacija pomeni, da državljani sami zavzamejo vlogo v razpravi o 

oblikovanju politik, denimo tako, da sami predlagajo določene rešitve. Hkrati pa velja, da je 

odgovornost za formulacijo politik (v obliki zakonov) in odločanje o njih na strani oblasti. 

Vključevanje državljanov v procese oblikovanja politik pomeni razvit dvosmerni odnos med 

oblastmi in državljani, ki temelji na principu partnerstva. Primeri aktivne participacije so odprte 

delovne skupine, organizirana posvetovanja z državljani in različni načini dialoga.19

2.4 AKTIVNA PARTICIPACIJA20

Aktivna participacija državljanov v delovanju Državnega zbora pomeni predvsem sodelovanje 

državljanov v procesu sprejemanja zakonodaje, skratka participacija v postopkih, ki sodijo v 

ustavne pristojnosti DZ. 

Zakonski okvir: Možnost sodelovanja državljanov v zakonodajnem postopku daje Zakon o 

referendumu in ljudski iniciativi, ki v razdelku IV. v členih 57. do 59. določa, da lahko 30 tisoč 

volivcev vloži zahtevo za začetek postopka spremembe ustave in v zahtevi navede, kako naj se 

ustava spremeni, 5000 volivcev pa lahko Državnemu zboru predloži predlog zakona. V Sloveniji 

imajo volivci torej neposredno možnost sprožiti +zakonodajni postopek, kar nikakor ni splošno 

pravilo v demokratičnih ureditvah. Volivci imajo tudi pravico zahtevati razpis zakonodajnega 

referenduma (predhodnega in naknadnega), kar morajo potrditi s 40 tisoč podpisi, vendar pa, kot 

smo že poudarili, zakonodajni referendumi sodijo prej v domeno neposredne demokracije kot 

aktivnega državljanstva. V splošnem so torej postopki, na  podlagi katerih lahko državljani 

aktivno posežejo v zakonodajni postopek, precej zahtevni, njihov izid pa je, še posebej pri 

ljudski iniciativi, precej negotov. 

Politike: Aktivna participacija državljanov v političnih procesih je v splošnem v demokracijah 

še zelo v povojih, to je domena, o kateri se veliko razpravlja, velik je poudarek na premislekih o 

možnosti rabe sodobnih računalniških in mrežnih tehnologij v t.i. e-demokraciji, ki pa je hkrati 

  
19  Mitja Čepič, Alja Brglez, Jože Vogrinc, Gita Zadnikar:PRILOŽNOSTI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO :Delovna telesa 
Državnega zbora, 2007 str. 13
20 Celotna sekcija aktivna participacija, povzeta po: dr. Alja Brglez (nosilka), Mitja  Čepič, Gita Zadnikar, Ahac Meden, Irena 
Jurca: ODNOSI Z JAVNOSTMI DRŽAVNEGA ZBORA. Inštitut za civilizacijo in kulturo 2006, str. 43-44.



povezana z vrsto zadržkov: od tehničnih problemov identitete, varnosti, zaščite osebnih podatkov 

(sploh v premislekih o e-volitvah), do vprašanja, ali so e-razprave in odločanje dejansko lahko 

primerljive z debato v živo.

Institucionalni okvir: Državni zbor ima pristojnost razpisati zakonodajni referendum, 

predsednik DZ pa ima pristojnost v zvezi z zahtevami državljanov po razpisu referendumov in, 

ko gre za ljudsko iniciativo. Vprašanje aktivne participacije državljanov v zakonodajnem procesu 

je predvsem predmet prihodnosti in bo zanj potrebno vzpostaviti tako zakonski kot tudi 

institucionalni okvir.

2.5 CILJI SPLETNIH MEST 

Pri oblikovanju spletnih mest moramo imeti jasno zastavljene cilje. To so: 

• Razširiti znanje in razumevanje

• Povečati aktivno udeležbo posameznikov

• Izboljšati zakonodajo, nadzor in odločanje

Ter strategijo:

• Informirati [državljane o delu in vlogi parlamenta]

• Promovirati [javno mnenje in razumevanje]

• Poslušati [javnost z iskanjem in z odgovarjanjem  na povratne informacije - feedback]

Pomembno je da se zavedamo, zakaj moramo imeti dobro spletno mesto DZ, ter tudi  spletna 

mesta ostalih  institucij, agencij ipd.21

Zavedati pa se moramo, da bi morala komunikacija upoštevati tudi ciljno občinstvo, vendar ne 

samo komunikacijske kanale, temveč tudi samo postavitev spletnega mesta in vsebine – spletne 

informacije ustvarjajo posebno odgovornost

  
21  Interno gradivo: [Effective strategies, Tracy Green]



Informacije morajo biti zagotovljene na dostopen in transparenten način.22

2.6 PRIMERI JASNO ZASTAVLJENIH CILJEV 

V tem delu bom predstavil nekaj primerov, ki nam pokažejo dobro zasnovanost spletnega mesta, 

ter sovpadajo s cilji navedenimi pod točko 2.5.

  
22  Interno gradivo: [Citizen Participation, Claudia Ribeiro]



Slika 2 Švedsko spletno mesto: »prikaz leta v Riksdagu«

[vir: 
http://www.riksdagen.se/templates/PageWFrame____6795.as
px]

Slika 1 Švedsko spletno mesto - Razširjanje znanja in razumevanja

[vir: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____7684.aspx]



Slika 3 Švedsko spletno mesto: "Informiranje 
državljanov"

[vir: http://www.riksdagen.se/default____56.aspx]



Slika 4 Britansko spletno mesto: »odgovarjanje na 
povratne informacije, »feedback«.

[vir: http://www.parliament.uk/index.cfm]



3. ANALIZA SPLETNEGA MESTA DRŽAVNEGA ZBORA

Analizo spletnega mesta DZ, bom opravil tako, da bom preko analize evropskih smernic za 

parlamentarne strani23, izdane leta 2009, poskušal ugotoviti, če spletna stran DZ zadošča tem 

merilom.

Na koncu analize bom tudi uporabil izsledke študije izvedene v letu 2002, ki je ugotavljala 

efektivnost, učinkovitost, ustreznost, pravičnost in primernost spletnih mest RS.

Pomembno je, da se že na začetku vprašamo, če spletno mesto DZ RS ustreza primarnim 

smernicam. Te smernice, so odgovori na nekaj najpreprostejših vprašanj in trditev, in 

predstavljajo temelje za analizo spletnega mesta DZ RS.

JEZIKI IN DIGITALNI RAZKORAK:

V državah kjer je prisotnih več nacionalnih jezikov se parlamenti soočajo z rizikom digitalnega 

razkoraka, zlasti če parlamentarna stran ni prevedena v več jezikov. Po drugi strani pa potreba po 

prevajanju v več jezikov zahteva ogromno časa in denarja. Vsak parlament se mora zato odločiti 

kaj je sploh mogoče uresničiti. Najbolj primerno je, da je parlamentarna stran prevedena v čim

več jezikov, ker mora država tudi po ustavi zagotavljati pravico do enakopravne obravnave. 

Zaželeno je vsaj, da je vsebina delno prevedena, predvsem tista, ki predstavlja delovanje 

parlamenta, kako kontaktirati poslance ipd.24

Če analiziramo spletno stran DZ RS, lahko ugotovimo da je na voljo samo v dveh jezikih 

Slovenščini in Angleščini. Čeprav imamo v Sloveniji dve manjšini Italijansko in Madžarsko, ta 

dva jezika nista na voljo. Iz tega lahko sklepamo, da stran DZ v tem segmentu ne ustreza 

smernicam, tako da bi tukaj predlagal, da se stran prevede, če ne vsa, pa saj delno v 

Italijanščino in Madžarščino.

  
23 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites. Str. 10-14.
24 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites.  Str. 11



PRIMER DOBRE PRAKSE:

KAKO DALEČ NAZAJ?

Slika 5 Švedsko spletno mesto: "Primer več-jezikovne spletne 
podpore"

Vir: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6832.aspx



Zelo težko je ponuditi neko smernico, za kakšno časovno obdobje bi morali biti dokumenti na 

voljo v digitalni obliki. V idealnih pogojih bi morali biti prav vsi parlamentarni dokumenti na 

voljo v digitalnem formatu. Dandanes bi moral biti vsak parlamentarni dokument na voljo online

oziroma dostopen na spletu. Vendar pa to lahko predstavlja težavo, zlasti za starejše dokumente. 

Najboljša rešitev za to je, da se dokumente digitalizira za čim daljše časovno obdobje v 

preteklosti.

Ker je Slovenija še relativno mlada država, bi lahko rekli, da je vsa dokumentacija dostopna 

na internetu. Po analizi sem ugotovil, da so podatki dostopni vse od leta 1996 naprej, seveda v 

digitalni obliki. Stran s tega vidika ponuja zadovoljiv vpogled in dostopnost dokumentov. Res 

je, da so dokumenti dostopni, vendar moram poudariti, da je dostop do njih, se pravi do 

iskanih podatkov, ki bi uporabnika zanimali težak, oziroma zahteva veliko truda, in samega 

poznavanja iskane teme ali problema. 

Več o tem in sami specifiki iskanja dokumentov, lahko preberete v sledeči raziskavi25

  
25 dr. Alja Brglez (nosilka), Mitja  Čepič, Gita Zadnikar, Ahac Meden, Irena Jurca: ODNOSI Z JAVNOSTMI 
DRŽAVNEGA ZBORA. Inštitut za civilizacijo in kulturo, Ljubljana 2006.  

Slika 6 Britansko spletno mesto: "Primer starejših 
dokumentov"     Vir: 



VLOGA PARLAMENTA: zakonodaja, proračun, pregled

Parlamenti se razlikujejo, glede na prikaz zakonodajnih postopkov, proračuna in 

transparentnostjo dela. Smernice predlagajo, da bi morali vsi parlamenti prikazati vsa tri 

področja.

Po analizi spletne strani DZ, sem ugotovil, da na strani lahko najdemo prikaz zakonodajnih 

postopkov, ki državljanom omogočajo, da se v sam proces vključijo. Zasledil sem tudi 

transparentnost prikazovanja dela, saj DZ, pod rubriko aktualno objavlja s čim se vlada 

trenutno ukvarja. Nisem pa zasledil prikaz proračuna, kar pomeni da transparentnost 

podatkov še zdaleč ni na nivoju, ki bi ga pričakovali.



ANALIZA PREKO SMERNIC ZA PARLAMENTARNE STRANI

3.1 VSEBINA: SPLOŠNE INFORMACIJE O PARLAMENTU

Parlamentarne strani služijo, kot eden izmed najpomembnejših načinov, kako se lahko državljani 

poučijo o zgodovini parlamenta, kdo so poslanci/poslanke in kako deluje. Ta del [SPLOŠNE 

INFORMACIJE O PARLAMENTU], nam bo služil da bomo ugotovili, če je na spletni strani DZ 

ustrezno predstavljena; njegova zgodovina, aktivnosti in organizacija. Osredotočili se bomo tudi 

Slika 7 Primer Švedskega spletnega mesta: "Proračun"           
Vir: 
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6206.asp



na to, če lahko najdemo informacije o poslancih in poslankah, prejšnjih in zdajšnjih, njihovih 

dolžnosti in aktivnostih.

LEGENDA:

(Je dostopno na spletni strani)

(Ni dostopno na spletni strani)

(Je delno dostopno na spletni strani)

3.1.1 DOSTOP DO PARLAMENTA

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Informacije o dostopu do parlamentarne 

stavbe, npr. obiskovalnega centra, vodenih 

ogledov, šolskih ogledov, dostopa do 

parlamentarnih sej in informacij dostopnih 

javnosti?

Pod rubriko »O državnem zboru, najdemo vse 

iskane podatke«.

2. Diagram sedežnega reda v 

parlamentarni dvorani ali drugih uradnih 

sobah? Na voljo je v [pdf] formatu pod rubriko 

»Ljudje«.

3.  Virtualni »vodeni ogled« parlamentarne 

stavbe?

Na spletnem mestu sicer najdemo virtualni 

ogled, vendar mi ob predvajanju le tega ni 

deloval.

Vsebuje

Vsebuje

Vsebuje

Vsebuje

Ne 

Vsebuje



4.  Razlaga organizacije spletne strani –

NAČRT  spletne strani?

Pod rubriko kazalo, najdemo hierarhično 

razdeljeno spletno stran.

3.1.2 ZGODOVINA IN VLOGA

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Kratko zgodovina parlamenta?

Vsebuje samo proces osamosvajanja Slovenije, 

pod rubriko »O demokraciji«.

2. Ustavo in druge dokumente pomembne 

za delo parlamenta?

Ustavo in druge zakone najdemo pod rubriko 

»Zakonodaja«.

3. Opis vloge in zakonskih dolžnosti 

nacionalne zakonodaje?

Tudi nahaja pod rubriko »Zakonodaja«. 

3.1.2 FUNKCIJE, KOMPOZICIJA IN AKTIVNOSTI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

Vsebuje

Vsebuje

Ne 

Vsebuje



1. Pregled delovanja in funkcij 

parlamenta?

Navedeno pod rubriko »O državnem zboru / 

Poslanstvo DZ«.

2. Pregled proračuna in osebja 

parlamenta?  

Pregled osebja parlamenta je mogoč, pod 

rubriko »ljudje«, proračun na spletni strani ni 

dostopen.

3. Urnik aktivnosti in dogodkov, v 

parlamentu danes in v prihodnosti?

Navedeno pod rubriko »koledar dogodkov«.

4. Letno poročilo parlamenta, plenarnih 

kot tudi ne-plenarnih teles?

Dostopno pod rubriko »O državnem zboru / 

Informacije javnega značaja«,

3.1.3 IZVOLJENI PREDSTAVNIKI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 
VSEBUJE

1. Življenjepis in slika poslancev, vodstva, 
predsednika?

Navedeno pod rubriko »Ljudje«.

2. Kratek opis dela predsednika DZ?
 

Navedeno pod rubriko »Ljudje / Vodstvo«.

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj



3. Opis pravic poslancev?

Navedeno pod rubriko »Ljudje«.

3.1.4 POSLANKE IN POSLANCI 

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Ažuren seznam vseh trenutnih poslancev z 

javno dostopnimi življenjepisi in slikami; ter 

druge informacije npr. pripadnost stranki, 

delo v parlamentarnih komitejih, povezava 

na poslančevo osebno spletno stran?

Dostopna je slika poslanca, datum rojstva, 

funkcija, strankarska pripadnost in v katerih 

delovnih telesih deluje. Navedeno je tudi 

članstvo v delegacijah in skupinah prijateljstva. 

Rubrika »Ljudje/poslanci in poslanke.«

2. Opis dolžnosti in funkcij poslancev?

Na strani so navedene pravice poslancev ne pa 

tud dolžnosti in funkcije.

3. Kontaktne informacije za vsakega 

poslanca posebej, vključno z njegovim e-

poštnim naslovom? Pod rubriko »Ljudje/poslanke in poslanci«

4. Aktivnost posameznega poslanca, npr. št. 

Zakonskih predlogov, vprašanj, interpelacij, 

političnih deklaracij, zgodovino glasovanja 

Ne 

Vsebuj

Ne 

Vsebuj

Vsebuj



ipd. ? 

5. Statistični in demografski podatki (ažurni

in starejši) o poslancih  glede na (spol, 

starost, izobrazbo, delo ipd.)?

6. Osnovne informacije statusa poslanca, 

npr. parlamentarna imuniteta, 

nedotakljivost, plača in dodatki, kodeksi 

ravnanja in etike?

7. Seznam podatkov o prejšnjih 
parlamentarnih poslancih?

Tega žal na spletnem mestu nisem našel.

3.1.4 POLITIČNE STRANKE V PARLAMENTU

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Seznam vseh političnih strank v 

parlamentu?

Rubrika »Ljudje/Poslanske skupine«.

2. Spletno povezavo, do spletnih strani 

političnih strank?

3.1.5 VOLITVE IN VOLIVNI SISTEM

Ne 

Vsebuj

Ne 

Ne 

Ne 



ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Razlaga volilnega postopka, npr. sistem 

glasovanja, kdo voli, kdo je lahko izvoljen, 

zahteve za nominacijo ipd.? Pod rubriko »O demokraciji/Volilni sistem«.

2. Rezultate zadnjih volitev po strankah?

3.  Ažurna kompozicija strank in koalicij(e)?

Pod rubriko »Ljudje/poslanske skupine«.

3.1.6 PUBLIKACIJE, DOKUMENTI IN INFORMACIJSKE STORITVE

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Opis različnih tipov in namenov publikacij 

in dokumentov?

Pod rubriko »Publikacije«.

2. Informacije o tem kako in kje pridobiti 

parlamentarne publikacije in dokumente, 

direktno preko spletne strani ali drugih 

načinov, če ti dokumenti niso dostopni na 

spletu?

Pod rubriko »Publikacije«

3.  Informacije o parlamentarni knjižnici, 

arhivu in informacijskih storitvah?

Pod rubriko »Pomembne povezave«, se nahaja 

povezava do Cobissa knjižnice DZ.

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Ne 

Vsebuj



3.1.7 GLAVNE SPLETNE POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Povezave do Vladne strani, Ustavnega in 

Vrhovnega sodišča?

Rubrika »Pomembne povezave«.

2. Do ministrstev in drugih nacionalnih 

agencij?

Rubrika »Pomembne povezave«.

4. Do drugih internacionalnih, regionalnih 

vladnih organizacij

5. Do parlamentarnih strani drugih držav?

6. Druge povezave do strani povezanih s 

parlamentom ali njegovimi telesi?

Rubrika »Pomembne povezave«.

3.2 VSEBINA: INFORMACIJE O ZAKONODAJI, PRORAČUNU IN NADZORU

Jedro dela parlamenta je zakonodaja, nadzor in proračunska odgovornost. Ker parlamenti na tem 

področju delujejo različno, moramo upoštevati smernice, ki vključujejo vsa tri področja. Ta del 

se orientira na razlago teh aktivnosti ter se osredotoča na to bolj podrobno, kot tiste opisane v 

prvem delu. 26

3.2.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O ZAKONODAJI, PRORAČUNU IN NADZORU DELA

  
26 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites. Str. 21

Vsebuj

Ne 

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj



ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Današnji delovni urnik parlamenta (tudi 

zakonodajo in nadzorno delo)?

Rubrika »Koledar dogodkov/Dogodki na 

dan,..«

2. Slovar parlamentarnih pojmov in 

procedur?

3.  Pravila procedur ali podobnih 

dokumentov?

Navedene v poslovniku DZ.

3.2.2 PRORAČUN / JAVNE FINANCE

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Razlago proračuna in procesa javnega 
financiranja?

2. Razlaga predloge proračuna/javnega 

financiranja?

3.  Dokumentacijo, ki zadeva  proračun za 

pretekla leta?

Samo dokumente o predlogah in sprejetju 

proračuna.

Vsebuj

Ne 

Ne 

Vsebuj

Ne

Vsebuj



4.  Podatkovno bazo dokumentacije 

povezane s tekočim proračunom, javnim 

financiranjem in proračunom preteklih let? Na spletni strani tega nisem našel.

3.3. ORODJA: ISKANJE, PREJEMANJE IN PREGLED INFORMACIJ

Ta del se bo osredotočil na metode iskanja in prikaza dokumentov o parlamentu in 

poslancih/poslankah. Iskalniki so postali zelo pomembni predvsem zaradi velikih količin 

digitalnega gradiva in dokumentov, ker lahko le z njimi najdemo tisto kar iščemo. Pomembno je 

tudi, da se osredotočimo na raznovrstne metode za prikaz avdio-vizualnih vsebin, ki postajajo 

ključne pri komunikaciji med vlado in državljani.27

3.3.1 ISKALNIKI [SEARCH ENGINES]

ALI VSEBUJE?

Sistem za iskanje in prikaz ki lahko:

SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1.  Ki omogoča iskanje in ogled informacij 

vse parlamentarne dokumentacije.

Primarni iskalnik se nahaja v zgornjem 

desnem robu strani.

2. Iskanje glavnih elementov, kot so besede v 

tekstu, status zakonodaje, datume dogodkov, 

članov parlamenta itd. Iskalnik sicer obstaja, vendar ne 

funkcionalen, ker enostavno ne najde niti 

osnovnih pojmov.

3.  Sortiranje rezultatov glede na več 

kriterijev?

Ti kriteriji so »Prečiščena besedila 

zakonov; Sprejeti zakoni in akti; Predloge 

zakonov in akti.« Lahko iščemo tudi po 
  

27 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites. Str. 25

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Ne 



abecedi ali vsebini, ter naslovu 

dokumentov.

4.  Povezavo rezultatov iskanja dokumentov 

z relevantnimi avdio-video vsebinami?

3.3.2 OBVEŠČANJE

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1.  RSS?

»RSS je spletna tehnologija, ki omogoča 

samodejno obveščanje novostih na spletnem 

mestu.« (vir: 

http://www.arrs.gov.si/sl/rss.asp)

2.  Druge metode za obveščanje? 

(spremembe zakonov, aktualne novice,..)
Vsebuje samo publikacije in publikacijo 

Poročevalec DZ

3.4 ORODJA: KOMUNIKACIJA IN DIALOG Z DRŽAVLJANI

»Feedback« oziroma povratni odziv je vitalen za zagotavljanje tega, da so spletne strani odzivne 

do potreb uporabnikov. Sama komunikacija z državljani preko interneta postaja vedno bolj 

pomembna za parlamente in njihove poslance. V dobi Informacijske družbe vedno več 

državljanov pričakuje, da bodo lahko komunicirali z njihovimi predstavniki in, da bodo prejeli 

neko priznanje za odgovor. Ta del predstavlja smernice za dostopnost teh orodij na spletni strani, 

hkrati pa lahko ugotovimo, da je testiranje in ocenjevanje prav tako pomembno, ker so le tako 

lahko smernice vključene ne samo efektivno ampak tudi učinkovito.28

3.4.1 SPLOŠNI »feedback« POVRATNI ODGOVOR
  

28 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites. Str. 27

Vsebuj

Ne 

Ne 



ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1.  »Feedback« aplikacijo, ki omogoča 

uporabnikom, pošiljanje komentarjev in 

postavlja vprašanja o katerem koli delu na 
strani?

2.  Informacije o možnostih in priporočilih 

za kontaktiranje članov, uradnikov 

parlamenta po telefonu, e-pošti, osebno in 

preko spleta?
Navedeni so kontakti oseb: Telefonska št, 

e-pošta, naslov.

3.4.2 KOMUNIKACIJA MED ČLANI DZ IN DRŽAVLJANI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1.  Možnost kontaktiranja članov, uradnikov 

parlamenta preko e-pošte?

Vsak poslanec in član ima kontaktno e-

pošto.

2.  Orodja, ki omogočajo članom in 

uradnikom, efektivno sprejetje, urejanje in 

odgovarjanje na e-pošto državljanom in 

celotni družbi.

 

V uporabi je e-poštni odjemalec Lotus 

Notes.

Vsebuj

Vsebuj

Vsebuj

Ne 



3. Interaktivna orodja kot so npr. blogi, 

diskusije, e-peticije, in druge metode za 

komunikacijo z državljani.

3.5 OBILKA: UPORABNOST, DOSTOPNOST IN JEZIK

Ta del se bo dotikal tega, kako lahko spletno stran naredimo čim bolj lahko za upravljanje. Za 

upravljanje mora biti stran predvsem uporabna, da se lahko zagotovi invalidom, slepim in gluhim 

nemoteno rabo spletne strani. Samo spletno mesto mora bit dostopno tudi v več jezikih, če je v 

določeni državi registriranih več uradnih jezikov, in če določen jezik uporablja večje število 

ljudi.29

3.5.1 UPORABNOST

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1.  Elemente oblikovanja, ki omogočajo 

zaznavanje različnih nalog, zahtev in 

različnih uporabniških profilov?

2.  Metodo testiranja s strani uporabnikov, 

da se zagotovi, da je stran razumljiva 

uporabnikom, ob splavitvi strani ali pred 

kakšnimi večjimi spremembami?

3.5.2 STANDRDI DOSTOPA

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

  
29 INTER-PARLIAMENTARY UNION 2009: Guidelines for Parliamentary Websites. Str. 28

Ne 

Ne 

Ne 



1.  W3C standarde, ki predvidevajo 

implementacijo aplikacij, ki omogočajo 

handikepiranim osebam uporabo spletne 

strani?

3.5.3 SPLOŠNI OBLIKOVNI ELEMENTI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. FAQ – Ali pogosta vprašanja

2. Kaj je novega na spletni strani?

3. Kazalo strani?

4. Funkcija pomoči?

5. Navodila kako iskati?

Prisotne ni »Funkcije pomoči«.

6. Podporo večim brskalnikom, ki 

zagotavlja kompatibilnost in  

možnosti vpeljave novih funkcij brez 

težav.
Preizkusil sem v več brskalnikih in povsod je 

stran prikazana enako, tako, da lahko sklepam, 

da je ta rešitev prisotna.

4. ZAKLJUČEK

V zaključku bom predstavil, rezultate zgornje analize, ki nam povejo kateri so tisti deli, ki jih 

spletno mesto DZ ne vsebuje, ampak bi jih po evropskih smernicah moralo imeti. Manjkajoči 

deli, na spletni strani so razdeljeni po istem vrstnem redu kot je bil naveden zgoraj.

Zdi se mi pomembno poudariti, da je vse manjkajoče elemente treba vključiti, v spletno stran 

DZ. Najpomembnejši elementi po mojem mnenju so: 

Vsebuj

Vsebuj

Ne 



- Sekcija »pomoč«, ki bi uporabnikom nudila navodila kako uporabljati spletno stran.

- W3C standarde, ki bi omogočali uporabo spletnega mesta tudi slabovidnim, slepim in 

gluhim.

- RSS tehnologijo, ki bi omogočala ažurno obveščanje uporabnikov o aktualnih novicah

- Interaktivna orodja kot so blogi, diskusije, e-peticije in druge metode za komunikacijo z 

državljani

- Več jezikovno podporo (vsaj v Madžarskem in Italijanskem jeziku)

- Podatki o proračunu in javnih financah

4.1 STVARI, KI JIH SPLETNO MESTO DZ NIMA PA BI JIH MORALO IMETI

ALI VSEBUJE? SPLETNA STRAN TO VSEBUJE / NE 

VSEBUJE

1. Kratko zgodovina parlamenta?

Vsebuje samo proces osamosvajanja 

Slovenije, pod rubriko »O demokraciji«.

2. Opis dolžnosti in funkcij poslancev?

Na strani so navedene pravice poslancev ne 
pa tud dolžnosti in funkcije.

4. Aktivnost posameznega poslanca, npr. 

št. Zakonskih predlogov, vprašanj, 

interpelacij, političnih deklaracij, 
zgodovino glasovanja ipd. ? 

Ne 

Ne 

Ne 



5. Statistični in demografski podatki 

(ažurni in starejši) o poslancih  glede na 

(spol, starost, izobrazbo, delo ipd.)?

6. Osnovne informacije statusa poslanca, 

npr. parlamentarna imuniteta, 

nedotakljivost, plača in dodatki, kodeksi 

ravnanja in etike?

7. Seznam podatkov o prejšnjih poslancih 

parlamente?

Tega žal na spletnem mestu nisem našel.

2. Spletno povezavo, do spletnih strani 

politični strank?

2. Rezultate zadnjih volitev po strankah?

2. Spletno povezavo, do spletnih strani 

politični strank?

2. Rezultate zadnjih volitev po strankah? Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 



5. Do parlamentarnih strani drugih držav?

[povezave – links]

2. Slovar parlamentarnih pojmov in 

procedur?

1. Razlago proračuna in procesa javnega 

financiranja?

2. Razlaga predloge proračuna/javnega 

financiranja?

4.  Podatkovno bazo dokumentacije povezane 

s tekočim proračunom, javnim financiranjem 

in proračunom preteklih let

4.  Povezavo rezultatov iskanja dokumentov z 

relevantnimi avdio-video vsebinami?

1. RSS?

»RSS je spletna tehnologija, ki omogoča 

samodejno obveščanje novostih na spletnem 

mestu.« (vir: 

http://www.arrs.gov.si/sl/rss.asp)

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 



1.  »Feedback« aplikacijo, ki omogoča 

uporabnikom, pošiljanje komentarjev in 

postavlja vprašanja o katerem koli delu na 

strani?

3. Interaktivna orodja kot so npr. blogi, 

diskusije, e-peticije, in druge metode za 

komunikacijo z državljani.

1.  Elemente oblikovanja, ki omogočajo 

zaznavanje različnih nalog, zahtev in 

različnih uporabniških profilov?

2. Metodo testiranja s strani uporabnikov, 

da se zagotovi, da je stran razumljiva 

uporabnikom, ob splavitvi strani ali pred 

kakšnimi večjimi spremembami?

1.  W3C standarde, ki predvidevajo 

implementacijo aplikacij, ki omogočajo 

handikepiranim osebam uporabo spletne 

strani?

4.2 KAJ PRAVIJO RAZISKAVE?

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 



Po podatkih iz študije30, lahko ugotovimo, da je dosedanji sistem, neučinkovit in definitivno ne 

dosega svojega potenciala. Rezultate študije bi lahko razdelili na pet delov.

1. EFEKTIVNOST DOSTOPA PODATKOV

Analiza je pokazala, da vladnim spletnim mestom primanjkuje primerne in kvalitetne 

vsebine, še posebej na področju najbolj pomembnih ažurnih vladnih dokumentov (npr. urniki 

aktivnosti, zadnje odločitve vlade, kratki povzetki sestankov ipd...). 

Samo 20% Slovenskih vladnih služb ima na voljo podatke o »trajanju« sestankov, in še manj 

vladnih služb ponuja informacije o sprejetih odločitvah.

Nove informacije so na spletnih straneh objavljene poredko in z zamikom. Samo 1/3 izmed 

20% vladnih spletnih strani posodabljajo spletno stran vsaj tedensko (dnevno pa 10%).

Analiza komunikacije je pokazala, da  je navkljub hitrosti in kvaliteti odgovarjanja zahtevam 

državljanov preko e-pošte, samo 50% vladnih služb odgovarja na primeren način.

Tudi stanje vladnih spletnih mest glede varnosti in zasebnosti je zelo slabo. Vlada sama bi 

morala biti vzor, pri razvoju primernih standardov na tem občutljivem področju. Ampak realnost 

je taka, da niti ena sama vladna spletna stran ni podprta z izjavo o zasebnosti, in le redke izmed 

njih uporabljajo enkripcijo (zaščito podatkov) pri procesu pošiljanja osebnih podatkov. 

Vsa ta dejstva nas vodijo do  ocene, da je uporaba interneta s strani Slovenske vlade 

neefektivna.

2. UČINKOVITOST

Sistem 52 vladnih strani ima dostop do širokega kroga uporabnikov. Več kot 10% vseh 

slovenskih internetnih uporabnikov, obiščejo vladna spletna mesta vsaj enkrat mesečno, ampak 

vsaka izmed vladnih služb ima v povprečju dostop do 1% internetnih uporabnikov.

Na ta način bi bila lahko vlada bolj učinkovita, če bi se spletu približala na bolj »centraliziran« 

način. Informacije različnih vladnih služb bi združila na enem samem portalu, in tako 

  
30 Slovenian Communication Association (Slovensko komunikološko društvo) [2005]: Communication in the Global World: 
International Graduate Student Conference. Gradivo Slovenskega komunikološkega društva, Ljubljana, str. 42-44



zmanjšala stroške razvoja, za vsako spletno stran posebej, ker ima vsaka zase zelo malo 

obiskovalcev.

Analiza je tudi pokazala, da so spletne strani za povprečnega uporabnika težko razumljive. Pri 

testu »uporabnosti« je 50% uporabnikov izkusilo probleme pri izvajanju osnovnih nalog na 

vladnih spletnih straneh, in nobeden od njih ni uspešno opravil vseh zastavljenih nalog. 

Na podlagi teh podatkov, ne moremo potrditi, da je uporaba interneta s strani vlade 

učinkovita, niti s strani vladnega vidika (zelo malo obiskov), niti z vidika državljanov (problemi 

pri uporabi).

3. USTREZNOST

Glede na idejo o »ustreznosti« uporabe interneta s strani vlade, »ustreznost« predstavlja to, da 

vlada izkorišča največji potencial interneta, torej; če vladne spletne strani  ponujajo 

interaktivne možnosti za javno vključevanje v procese sprejemanja odločitev.

Na žalost, je razen preko e-pošte, kontaktiranje vladnih teles težko, ker ni drugih načinov 

možnosti komuniciranja z vlado. Samo tri ministrstva ponujajo uporabne podatke do 

klepetalnic in forumov z možnostjo politične diskusije.

Raba interneta je torej reducirana samo na objavo vladnih informacij in zato z vidika aktivne 

participacije neustrezna. 

Slovenska vlada, bi morala ponuditi spletne možnosti in stimulirati večjo aktivnost 

participacije v vladno delo in aktivnosti, seveda preko spleta.

4. DOSTOPNOST IN ENAKOST

Vprašanje, ki se pojavlja v tem delu, je ali je financiranje vladnih spletnih mest, pravično in 

enakomerno razdeljeno med različne socialne skupine? Po eni strani fundacija za razvoj e-

vlade (razvoj spletnih mest, elektronskih storitev...) temelji na davkoplačevalskem denarju, 

hkrati pa vsebina in storitve na spletu niso na voljo vsem državljanom. 

Samo 25% slovenskih spletnih mest ustrezajo WAI načelom o polni ustreznosti spletnega 

mesta, in mnoge od njih, temeljijo na tehnologiji, ki presega zmožnosti računalniške opreme 



povprečnega uporabnika. Uporabniki s posebnimi potrebami so torej tako rekoč izključeni iz 

uporabe vladnih spletnih mest.

Zanimivo pa je  to, da tudi Slovenska vlada, kar se tiče uporabe interneta, eksplicitno cilja na 

zmanjšanje digitalnega razkoraka, kar ji seveda ne uspeva, torej Slovenska vlada ne izpolnjuje 

kriterijev dostopnosti in enakosti.

5. PRIMERNOST

Primernost slovenskih vladnih mest je bila ocenjena na podlagi vladnih ciljev na medmrežju v 

okviru potreb in pričakovanj uporabnikov.

Uporabniki (70%) predvsem iščejo informacije o vladnem delu in aktivnostih, le (35%) jih 

uporablja elektronske storitve, in še manj (20%) za kontaktiranje vladnih uradnikov, 

poslancev itd.

Slovenski državljani še vedno ne vidijo interneta, kot možnosti za sodelovanje v vladnem delu, 

ki bi bilo lahko bolj pomembno kot sam dostop do samih vladnih informacij.

Torej če vzamemo v zakup, sam potencial interneta, ki ga lahko koristi vlada (javna participacija, 

e-vlada...), lahko le stežka rečemo, da so obstoječi cilji Slovenske vlade res pomembni, ker ne 

vsebujejo potenciala vključevanja javnosti v vladno delo.

Bolj primeren cilj bi bil – ustanovitev načrta vključevanja javnosti in promoviranja 

večjega vključevanja v vladne aktivnosti preko interneta.31

Podatki analize govorijo sami zase. Pomembno je, da ustvarimo neko strategijo razvoja in se 

osredotočimo predvsem na:

• Izkoriščanje polnega potenciala novih tehnologij, še posebno novih možnosti za 

javno sodelovanje pri javnih aktivnostih

• Boljše izkoriščanje vladnih informacij in spletnih storitev

  
31 (Oblak 2002) v Slovenian Communication Association (Slovensko komunikološko društvo) [2005]: Communication in the 
Global World: International Graduate Student Conference. Gradivo Slovenskega komunikološkega društva, Ljubljana, str. 44



• Vzpostavitev ažurnega informacijskega sistema

• Univerzalno dostopnost, za vse ljudi, tudi za slabovidne in gluhe

• Uporabno in uporabniško osredotočeno obliko spletni strani

• Centralizirano spletno mesto, oziroma centralno vstopno točko za stran DZ in tudi 

druga spletna mesta e-vlade

• Zagotovitev visoke varnosti in zasebnosti

4.3 MOJI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE VLADNIH SPLETNIH MEST

V tem delu vam bom predstavil praktične predloge za prikaz spletnih mest RS. Poskušal sem 

upoštevati vse evropske smernice in poskušal ustvariti ENO spletno stran, s preprostim 

uporabniškim vmesnikom.

4.3.1 USTANOVITEV »AO« [Agencije za Obveščanje]

V Sloveniji za komuniciranje z državljani in mediji skrbita dve agencij:

• URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE 

»Urad vlade za komuniciranje je strokovna služba slovenske vlade in njenih ministrstev, ki skrbi 

za verodostojne, ažurne in celovite informacije v pretoku med vlado, njenimi predstavniki ter 

domačimi in mednarodnimi javnostmi.« 

[VIR: http://www.ukom.gov.si/si/o_uradu/]

• STA – SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA

Slovenska tiskovna agencija (STA) je eden ključnih virov dnevnih informativnih vsebin za 

slovenske medije in prek njih za celotno slovensko javnost ter glavni vir informacij o dogajanju 

v Sloveniji za tuje tiskovne agencije in medijske hiše.



[VIR: http://www.sta.si/oagenciji.php]

Moj predlog je enostaven. Predlagal bi združitev v eno samo agencijo, AO oziroma »Agencijo za 

obveščanje). Naloga agencije bi bila, promocija večje odprtosti in dostopnosti do informacij, ter 

za zagotavljanje gradiva o Slovenskem parlamentu, njegovih aktivnosti in Evropski uniji. 

Agencija sama bi bila oblikovana na podoben način kot »Služba za informacije in upravljanje 

znanja Rikstaga«, ki je po mojem mnenju ena najboljših v Evropi.

Več informacij o obliki in delovanju »Službe za informacije in upravljanje znanja Rikstaga«, 

lahko najdete v:

Dr. Alja Brglez (nosilka), Mitja  Čepič, Gita Zadnikar, Ahac Meden, Irena Jurca: ODNOSI Z 

JAVNOSTMI DRŽAVNEGA ZBORA. Inštitut za civilizacijo in kulturo 2006, str. 47-55.

STA – SLOVENSKA TISKOVNA 

AO »AGENCIJA ZA 

CENTRALNO SPLETNO
MESTO

URAD ZA 



4.3.2 CENTRALNO SPLETNO MESTO:

V tem delu vam bom predstavil »mojo« spletno vizijo centralnega spletnega mesta. Razmišljal 

sem kako, bi lahko naredil en portal, ki bi združil prav vse vladne spletne portale, in moja 

zamisel je sledeča:
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77

SHRANJEVALN
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Po mojem mnenju bi morali biti na eni spletni strani dostopni popolnoma vsi podatki, ki bi 

zanimali državljane in medije v povezani z DZ RS ali državnimi inštitucijami.

Ker je teh podatkov ogromno sem poskušal poustvariti spletno stran, ki bi bila uporabniku 

prijazna in preprosta za navigacijo.

1  UVODNO OKNO:

Uvodno okno bi bila prva stvar, ki bi jo uporabnik zagledal na spletni strani. V uvodnem oknu bi 

uporabnik dobil osnovne podatke o strani in bi se pojavljal dokler ga nebi izklopili. Uvodno okno 

bi ponujalo tudi preprosto predstavitev delovanja spletne strani, in bi uporabnika v obliki 

»čarovnika« vodil čez stran. V uvodnem oknu bi tudi določili pod kakšnimi »pogoji« bi bila 

prikazana spletna stran (tj. ločljivost zaslona, hitrost internetne povezave, če bi bila prisotna 

W3C orodja, ki bi omogočala uporabo strani gluhim in slepim).

2 DZ RS [VSTOPNO MESTO]

DZ RS [VSTOPNO MESTO] bi predstavljal osnovni del strani na katero bi bil uporabnik 

postavljen po zaprtju uvodnega okna. Na vstopnem mestu bi bili predstavljeni osnovni podatki o 

demokraciji in bi služil kot »učni« portal, ki bi na preprost način predstavil kako deluje oblast, 

kako se sprejemajo zakoni, kako deluje demokracija, kako deluje EU, kako se je osamosvojila 

Slovenija ipd.

3 AO [AgencijA za obveščanje]

Ta gumb bi nas pripeljal na del spletnega mesta namenjenega AO (v nadaljevanju Agenciji za 

obveščanje). Več o AO bom razložil na naslednjih straneh.

4 PF [»PROFIL« UPORABNIKA]

Ta gumb bi nas pripeljal na mesto namenjeno »profilu« uporabnika. Uporabnik bi lahko pri 

pregledovanju spletnega mesta naredil zaznamke, ki bi se pojavljali v »profilu«. Določene 

podatke, bi lahko uporabniki dobili preko RSS, kot so aktualne novice, ali pa novo sprejeti 



zakoni. Tako bi lahko npr. odvetnik dobival obvestila o spremembah določenih zakonov, 

zdravnik pa obvestila o spremembah zdravstvene zakonodaje. »Profil« bi uporabniku omogočal 

da bi lahko hitro in brez dolgotrajnega iskanja dobil ažurne podatke o temah, ki bi ga zanimale.

5 F [FORUM]

Forum bi omogočal diskusijo vseh državljanov med seboj in s poslanci/poslankami. Rad bi 

izpostavil, da bi morali vsi, ki bi se prijavili na forum izpolniti spletni obrazec in se registrirati s 

svojim imenom in priimkom. Tako bi preprečili zlorabe in zagotovili, ustrezen nivo pogovora.

6 RUBRIKA PETICIJE, BLOGI

Ta del oziroma rubrika bi omogočala, da bi državljani lahko enostavno napisali peticije, predloge 

ter bloge. Bloge bi lahko pisali tudi politiki, vendar pa poudarjam, da bi morali biti strogo 

modernizirani in naj nebi smeli služiti politični promociji poslancev oziroma poslank.

7 SHRANJEVALNA ORODNA VRSTICA

Shranjevalna orodna vrstica bi omogočala, da bi si lahko uporabnik ob pregledovanju večje 

količine podatkov lahko shranil več podstrani, ki bi jih lahko simultano pregledoval. Tako bi 

zmanjšali čas iskanja in klikanja, ki bi ga porabili ob normalnem iskanju.

8 IS ISKALNIK

Iskalnik bi omogočal hitro iskanje po dokumentih in vsebinah. Moral bi omogočati iskanje po 

področjih, hkrati pa tudi omogočati napredno iskanje. Seveda bi moral biti hiter in bi moral biti 

sprogramiran tako, da bi ob vnosu določene besede najprej izluščil tiste podatke, ki so največkrat 

vneseni. Npr. če bi vnesli črko Z, bi nam najprej izvrgel besedo zdravstvo. Moral bi si tudi 

zapomniti rezultate iskanja, kakor je danes na široko uporabljeno v iskalnikih kot so Firefox ali 

Internet Explorer.

9 P [POMOČ]

Sekcija pomoč bi morala ponujati podatke o tem kako uporabljati spletno mesto. Ponujati bi 

morala tudi FAQ oziroma (Pogosto vprašana vprašanja), ki bi bila odgovorjena na preprost in 



razumljiv način. Uporabniku bi morala biti omogočena tudi spletna podpora, ki bi mu omogočila 

da bi kontaktiral ustrezno tehnično pomoč.

10 W3C ORODJA & JEZIKI

W3C bi predstavljala skupek orodij, ki bi omogočala gluhim in slepim uporabo spletnega mesta. 

Prav tako bi si uporabniki lahko nastavili jezik v katerem bi bila prikazana spletna stran.

11 HIERARHIČEN PREGLED VSEBINE

Spletno mesto bi morali biti prikazano hierarhično, kar bi omogočalo preprost pogled in 

navigacijo.



4.3.3 SPLETNO MESTO »AO« [AGENCIJE ZA OBVEŠČANJE]
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3 AO [AgencijA za obveščanje]

tukaj bi uporabnik prišel na spletno mesto AO. Uporabnik bi na tej strani dobil popolnoma vse 

podatke, ki bi jih želel. Ta spletni del spletnega mesta bi prevzel funkcije Urada za 

komuniciranje in STA (Slovenske tiskovne agencije). Podatki bi bili na voljo tako uporabnikom 

kot medijem. Poudaril bi da bi AO delovala podobno kot Služba za obveščanje Rikstaga. Osebno 

se mi zdi najbolj smiselno, da se ustanovi samo ena agencija, ker je vodenje samo ene bolj 

učinkovito, ceneje in tudi hitreje.

2 E-PARTICIPACIJA

Ta del bi ponujal državljanom aktivno udeležbo pri odločanju o zakonih oziroma o zakonodajnih 

postopkih. Državljani bi imeli možnost da se vključijo v zakonodajni postopek in predlagajo 

možne rešitve.

3 RSS

RSS oziroma spletna tehnologija, ki omogoča samodejno obveščanje o novostih na spletnem 

mestu. Tukaj bi lahko uporabniki določili katere teme oziroma podatke bodo prejemali na svoj 

»profil« ali e-poštni naslov.

4 INFORMACIJE ZA DRŽAVLJANE

Na tem mestu bi lahko državljani zahtevali specifične informacije, če jih seveda ne bi našli na 

spletnem mestu.

5 INFORMACIJE ZA MEDIJE

Tukaj pa bi lahko informacije prejemali medije na podoben način kot jih prejemajo sedaj preko 

STA.

6 URAD ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Urad za varstvo potrošnikov bi nudil državljanom in medijem ažurne informacije o tem kar se 

tiče potrošnje in reklamacij določenih izdelkov ipd.



7 INFORMACIJKI POOBLAŠČENEC

Tukaj bi lahko mediji ali državljani zahtevali javno dostopne informacije.

4.3.4 ZAKLJUČNA BESEDA

V zaključni besedi bi rad poudaril, da je nujno potrebna sprememba spletnega mesta in da je 

vključevanje državljanov v sprejemanje odločitev skrajno pomembno. Zasnova je preprosta: Ena 

spletna stran, ažurne informacije in učinkovitost služb. Tudi sam sem na lastni roki preizkusil 

kako delujejo vladne službe. Žal sem bil negativno presenečen. Odgovor z Urada za 

komuniciranje je prispel hitro, prejeti podatki pa so bili vsaj z njihove strani kvalitetni. 

Presenetili so me podatki, ki sem jih prejel z ministrstev. Lahko rečem, da so bili sami odgovori 

porazni. Le redka ministrstva so odgovorila na primeren način in s primernimi podatki. Nalogi 

prilagam tudi odgovore ministrstev, tako da boste lahko sami ocenili in preverili kvaliteto in 

ažurnost odgovorov. 

Po mojem mnenju je stanje celotnega sistema v Sloveniji slabo in resno potrebno spremembe. 

Udeležba državljanov v sprejemanje političnih odločitev je majhna in tudi samo zanimanje za 

politiko je izjemno nizko. Menim, da bi morala biti naloga države spodbuditi politično zavest in 

samo poznavanje problemov, ki nas pestijo. Ključna rešitev je definitivno vzgoja. Če uvedemo 

potrebne programe v osnovne in srednje šole, lahko prispevamo vsaj k manjši spodbudi 

vključevanja državljanov v politično sfero, seveda pa se postavlja ključna trditev, ki sem jo 

omenil na začetku naloge:

»Če bi le obstajal interes in politična volja, bi lahko prišli do »aktivnih in hitrih« rešitev, mogoče 

bi se iz tega izcimila tudi kakšna dobra zamisel ali predlog, ki bi bil sprejet in  katerimi bi bili 

zadovoljni vsi – tako državljani kot poslanci in poslanke.«
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"En šiv ob pravem času, jih prihrani devet." 

Ameriški pregovor

1. UVOD

V svoji nalogi bom predstavila spletno stran Državnega zbora Republike Slovenije skozi oko 

uporabniške izkušnje, zato se bom poglobila tako v samo strukturo spletne strani kot njeno 

vsebinsko uporabnost. 

Osredotočila se bom na pomanjkljivosti, ki bi vzpodbudile aktivnost samih državljanov; na 

prilagojenost strani glede na različne skupine ljudi (mladostniki, otroci, uporabniki s posebnimi 

potrebami, pripadniki manjšin…); na orodja za iskanje in posredovanje informacij; na 

uporabnost, dostopnost, standard ter jezik strani. Želim torej preveriti, ali spletna stran 

Državnega zbora Republike Slovenije omogoča aktivno državljanstvo oziroma ali ima stran 

funkcijsko namembnost ter predlagati možne rešitve za povečanje učinkovitosti.

To bom preverila tudi s pomočjo primerov dobrih praks, in sicer s spletnima stranema 

britanskega (http://www.parliament.uk/index.cfm) ter švedskega parlamenta 

(http://www.riksdagen.se/). Ta dva naslova bi bila lahko zgled slovenskim ustvarjalcem spletne 

strani Državnega zbora RS, saj ponujata različnim uporabnikom možnost vključevanja v sfero 

politike. Imata prilagojene profile za otroke, mladostnike ter uporabnike s posebnimi potrebami, 

obsežnejša je možnost izbire jezikov, ponujene pa so tudi video vsebine. 

Za demokratično vodenje države mora poleg interesa in dobre obveščenosti obstajati tudi odprt 

komunikacijski in informacijski sistem. Problem se pojavi pri komunikaciji med političnimi 

organizacijami in javnostjo, saj je le-ta enostranska. Množični mediji so namreč prevzeli pozicijo 

javnosti in sami razpolagajo s politično vsebino. Zato bom s svojo nalogo poskušala poiskati 

rešitve za okrepitev dialoga oziroma komunikacije neposredno med političnimi organizacijami in 

javnostjo. Pomembno je, da je stran dostopna čim širšemu krogu ljudi, kajti dogaja se, da politika 

zaradi premočne povezanosti z množičnimi mediji ne dobiva »feedbacka« javnosti, kar je v 

demokratični državi absurd. Z ignoranco ljudi, ki svojo pasivnost zagovarjajo z že, skorajda, 

klišejskimi besednimi zvezami: »Sam ne morem spremeniti ničesar«, pa se prepad med javnostjo 

in politiko le še povečuje. S tesnejšim in bolj osebnim stikom s poslanci pa bi to mogoče le lahko 



spremenili. Trdim torej, da spletna stran Državnega zbora Republike Slovenije ne zadošča 

standardom, s katerimi bi povečevali aktivnost oz. samo vključenost državljanov v politično 

življenje. V nadaljevanju ponujam  naslednje rešitve, ki jih bom predstavila po točkah.

2. ZUNANJA PODOBA SPLETNE STRANI

Pomembnost prvega vtisa je tudi pri spletnih straneh nezanemarljiva, saj se na njegovi podlagi 

odločamo o nadaljnjih obiskih le-te. Zunanja podoba spletne strani mora biti uporabniku 

zanimiva in privlačna. Vstopna stran bi zato morala biti manj nasičena, sklopi Spremljanje sej, 

Zakonodaja in Dialog se mi tako zdijo odveč, saj so uporabniku na voljo že v levem stolpcu. Na 

prvi strani bi v osrednjem delu ostal sklop Aktualno, ki bi vseboval slike in posamezne 

pripadajoče dogodke, ki bi se z določenim časovnim zamikom spreminjali oziroma se menjevali 

med seboj. Na levo stran bi premaknila še sklop Povezave, na  katerega bi s klikom odprli zdaj 

vse naštete povezave. Moja ideja postavitve spletne je prikazana spodaj. 



2.1.SAMOPRILAGAJANJE SPLETNE STRANI

Uporabnik bi s klikom (desno zgoraj) lahko prilagodil stran sebi (barvno in tematsko 

prilagajanje, pozicijsko bi lahko premikal okvirčke). Možna bi bila zamenjava sklopov na levi 

strani, saj bi si uporabnik zase pomembnejše teme lahko lociral višje na lestvico. 

2.2.PROFIL

Uporabnik bi se lahko registriral na strani in si tako ustvaril svoj profil (pod iskalnikom je 

funkcija Moj profil), s katerim bi lahko komentiral vsebine in sodeloval na forumu ter v 

klepetalnici. Glede na svoj profil bi si lahko označil vsebine, ki ga zanimajo, tako da bi vsakič ob 

vpisu v svoj profil, prejel nove vsebine v skladu z njegovim interesom oziroma sporočila, ki so 

bila objavljena za časa njegove odsotnosti. Pojavila bi se v okencu pod profilom, v »Novo!«. 

Profil bi zajemal vzdevek ali pravo ime, starost, e-pošto, kraj iz katerega prihajamo, izobrazbo 



ter možnost dodatka sličice oziroma avatarja. Vse kar bi kot prijavljen član storil 

(samoprilagoditev strani npr.), bi se shranilo v njegov profil.

3. NOVI SKLOPI

Dodala bi tudi nove sklope, in sicer: Varna točka, ki je bila prej bolj neopazna (kljub temu, da je 

pomembna), Klepetalnica, kjer bi uporabniki na raznih tematskih kanalih imeli možnost debat z 

drugimi, Forum, kjer bi bilo nanizanih več različnih topik, v katerih bi uporabniki lahko napisali 

svoje mnenje, vprašanje, dileme, ipd., Za otroke in Ostalo. Za otroke bi bil namenjen poseben 

vpogled v svet parlamenta, na podoben način, kot ima to oblikovan švedski parlament. Otroci z 

igro po sistemu »človek ne jezi se« odgovarjajo na vprašanja o parlamentu in se premikajo po 

poljih (http://rixdax.riksdagen.se). Igre bi bile prilagojene na različne starosti, tako kot ima to 

storjen parlament Združenega kraljestva (http://www.parliament.uk/education/students/content-

for-students.htm), njihova tema pa bi bila v skladu s parlamentarno tematiko. Poleg iger bi sklop 

vseboval tudi poseben pojmovnik, ki bi razložil besede, ki so pomembne in značilne za 

parlament in splošno razgledanost. Pod rubriko Ostalo bi vključila razne natečaje, predloge, 

kvize in nagradne igre, ki vzpodbujajo sodelovanje in angažiranje državljanov. Kot glavna 

nagrada bi bilo lahko ponujena tudi srečanje s politikom (kosilo) v parlamentu ter ogled 

prostorov parlamenta.

4. POSEBNA ORODJA

Zelo okrnjene možnosti trenutne spletne strani Državnega zbora ljudem s posebnimi potrebami 

ne omogočajo prilagojenega dostopa do objavljenih vsebin. Posebni orodji, ki bi jih s klikom pod 

sklopi lahko aktivirali (Vključi video prevajalca, Vključi avdio prevajalca), bi tako omogočili 

spremljanje političnega življenja tudi njim. Glede na to, da je že nekaj časa na voljo program TV 

SLO 3, ki je namenjen parlamentarnim vsebinam Državnega zbora Republike Slovenije, bi lahko 

poskrbeli, da bi bil omogočen dostop do njega tudi preko spleta. Lahko pa bi se poslužili online 

predvajanja, po principu MAXTV (http://maxtv.si/), kjer bi predvajali seje, zborovanja, 

konference ipd.   Za gluhoneme bi bili videi opremljeni s podnapisi (možnosti vključitve in 

izključitve podnapisov) ali s tolmačko, ki bi v kotičku nad videom prevajala. Za slepe pa bi za 

dostopnost strani poskrbeli s posebnim vodnikom, ki bi jih z zvočnimi efekti in govorom 

usmerjal. Ko bi, na primer, kurzor postavili na sklop Zakonodaja, bi glasovni čarovnik zapiskal s 



posebnim tonom, značilnim samo za »zakonodajo« in prebral besedo. Nato bi vtipkali ključne 

besede, čarovnik pa bi jim s premikanjem gor in dol bral imena zakonov (npr.: vpišejo zakon o 

varstvu potrošnikov, čarovnik jim prebere naslove predpisov, nato izberejo tistega, ki jim 

ustreza, in čarovnik prebere zakon ter člene.). 

5. JEZIK

Za zdaj je kot tuj jezik možno zbrati le angleščino, kar se mi zdi diskriminatorno, še posebej do 

jezikovnih manjšin v Sloveniji. Švedski parlament ima na izbiro kar nekaj jezikov, sami bi 

morali začeti vsaj z jezikoma, ki sta v Sloveniji na določenih obmejnih območjih uradno 

priznana, italijanskim in madžarskim, nato pa bi postopoma zajeli še ostale. 

6. MOŽNOST OCENJEVANJA IN KOMENTIRANJA VSEBIN

Opcija komentiranja in ocenjevanja objavljenih vsebin se mi zdi dobra zamisel, ker lahko 

uporabniki, ki jih bodisi interesira ali zgolj zbada podana vsebina, direktno podajo svoje mnenje 

ali vprašajo, kar jih zanima. S tem ne bi »smetili« foruma vsakič znova s tematiko objave,ki se 

jim zdi problematična. Seveda bi za to morali določiti tudi administratorja, ki bi žaljivim, 

diskriminatornim ali podobno obarvanim neargumentiranim komentarjem, preprečil objavo 

oziroma jih izbrisal. 

7. POVEZAVA SPLETNE STRANI S SOCIALNIMI OMREŽJI

Glede na razširjenost socialnih omrežij, bi se temu trendu lahko pridružil tudi Državni zbor. Z 

objavami dogodkov in obvestil na facebooku in twitterju, bi tako uporabnikom sporočali novosti 

in objavljali razne natečaje, s katerimi bi motivirali državljane in z njihovimi 

predlogi/slikami/mislimi dopolnili internetne vsebine. Zelo uporabna spletna stran, ki bi si 

morala zaradi aktivnega (so)delovanja pridobiti mesto na spletni strani Državnega zbora med 

povezavami je http://predlagam.vladi.si/, kjer lahko po tem, ko se registriramo, podamo predlog 

za ureditev problematike javnega značaja. Ostali uporabniki lahko komentirajo naš zapis in 

glasujejo ZA ali PROTI. »Če predlog dobi več glasov za kakor proti in če je v glasovanju 

sodelovalo vsaj 5-odstotkov registriranih uporabnikov, se predlog pošlje v obravnavo 

pristojnemu organu Vlade Republike Slovenije, ki pripravi uradni odgovor.« (vir: 



http://www.vlada.si/index.php?id=511). Na Youtubu pa bi lahko objavili videe, ki bi tudi ostalim 

prikazali lokacijo in izgled parlamenta, povedal kaj o njegovih nalogah in sestavi.   

8. ONLINE VIDEO

Kar bi bilo definitivno zanimivo za uporabnike, je online video, preko  katerega bi lahko 

uporabniki komunicirali s politiki in vladnimi delavci.  Po principu komunikacijskega sistema 

stickam (www.stickam.com), bi se vsak teden v živo za uro in pol na spletni strani desno spodaj 

pojavil okvirček s sliko prisotnega gosta (nekdo od zgoraj omenjenih), na katerega bi lahko 

kliknili in odprlo bi se nam novo okno, preko katerega bi lahko bodisi s tipkanjem ali 

govorjenjem preko mikrofona in kamere, postavili vprašanje. Tako bi dobili neposredno odgovor 

na vprašanje, ki nas zanima. Pogovoru bi se lahko pridružil samo registrirani uporabnik, vsi 

ostali pa bi gosta lahko poslušali, vendar z njim ne bi mogli komunicirati, da ne bi bilo 

prevelikega navala. To se mi zdi dobra ideja predvsem zato, ker se mi zdi, da politike pogosto 

videvamo le takrat, ko se sprožajo afere, očitki in razni napadi, kar nam tudi popači pogled. S 

tem orodjem bi se politik sam približal državljanom in tokrat medijem vzel orodje, ki bi ga 

ljudstvu utegnilo predstaviti v drugi,slabi luči. Gost ima pri tem sredstvu možnost »ban-a in kick-

a«, torej trajne oziroma začasne odstranitve uporabnika iz pogovora/kanala, v primeru, da bi bil 

žaljiv, napadalen ali kako drugače neprimerno nastrojen. 

Lahko pa bi ubrali tudi malček drugačno pot. Teden dni pred oglašanjem v živo, bi bilo na 

spletni strani objavljeno, kdo bo gost ter njegov profil oziroma kratek opis. Uporabniki bi tako 

imeli možnost predlaganja vprašanj, ki bi jih novinar postavljal v živo gostu v določenem 

terminu. Predlogi za vprašanja ali očitki bi bili objavljeni na forumu, tako da bi do njih lahko 

dostopali vsi registrirani uporabniki. Tako bi gledali soočanje neposredno z vprašanji, ki nas 

zanimajo oziroma smo jih morebiti postavili kar sami. Če bi se povezali s stickamom,bi bilo to 

zastonj, a bi potencialni uporabniki morali registrirati svoj račun tudi tam. Dobra lastnost online 

oglašanja je tudi ta, da se gost preko online kamere lahko pogovarja kjerkoli ima dostop do 

interneta: doma,v službi, zunaj na prostem, če je dovolj dobra pokritost signala; in tako lahko 

razjasni vse dileme, ki bi uspele skrhati zaupanje v njegovo avtoriteto.



9. MOŽNOST VOLITEV PREKO SPLETA

Glede na to, da smo v današnjih časih precej integrirani v internetno skupnost, bi bila funkcija 

volitev preko spleta izvrstna ponujena možnost državljanom. Poleg tega, da nam ne bi bilo 

potrebno hoditi na volišče in bi prihranili pri času, bi se verjetno tudi bolj množično odzivali, 

predvsem mladi. Na volilnih lističih, ki bi jih prejeli po pošti, bi poleg standardnih podatkov 

listič opremljala še prijavna številka in geslo za glasovanje, s katerimi bi se preko interneta 

identificirali še s številko osebnega dokumenta, odkljukali izbrano možnost in oddali svoj glas. 

Tako bi štel oddane glasovnice računalnik, kar bi bistveno skrajšalo preštevanje glasov in 

omogočalo bolj točne neuradne in kasnejše uradne rezultate.

10.OSTALE IDEJE

Poraja se mi še veliko idej, ki bi pomagale ojačiti vez med parlamentom in državljani. Menim, da 

bi se v sklopu Ljudje poslanci lahko še bolje predstavili. V kratkem videu, bi opisali sebe, svoje 

delo in hobije, predstavili stranke v katerih delujejo in na kratko predstavili njihov program. 

Presenetil me je »nabor« pogostih vprašanj. Izbrana so le tri, ki se mi, razen zadnjega (»Kam se 

lahko pritožim v primeru, da mi je bila pri izvajanju določenega zakona kot državljanu 

povzročena krivica?«) ne zdijo ključna za državljane. Z vzpostavitvijo foruma bi se šele jasno 

izkazalo, katera so pomembna vprašanja in skupaj s poslanci bi lahko iskali ustrezne odgovore. 

Poleg tega je na forumu možna opcija izvrševanja anket, ki prikažejo odraz mnenja registriranih 

uporabnikov in so odlična podlaga za nadaljnjo diskusijo o določeni tematiki.

Zmotil me je tudi koledar, ki za prejšnje mesece nima označenih dogodkov. Koledar, ki sem si 

ga zamislila, bi imel funkcijo opomnika. Nanj bi si označili dogodke, on pa bi nas opominjal s 

podčrtano rdečo črto pod datumom. Ko bi nanj kliknili, bi nam pokazal natančnejše informacije 

o dogodku, ob vrnitvi na pretekle mesece pa bi ravno tako imeli vpogled v pretekle zaznamke.

11.ZAKJUČEK

Priznati moram, da sem pred začetkom pisanja te naloge stran Državnega zbora RS obiskala le 

enkrat in še takrat sem poiskala drugo alternativo, saj z iskanjem po ključnih besedah v iskalniku 



nisem prišla nikamor. Arhiv je obsegal mnogo podatkov, čas pa je puhtel. Zato sem v Googlov 

iskalnik vnesla naslov in našla druge vire, ki so obravnavali kar sem iskala. Poleg nepraktičnega 

iskanja po ključnih besedah me je od nadaljnjega raziskovanja strani odvrnila njena suhoparnost, 

ki daje vtis, da je politika dolgočasna in  nezanimiva.

Glede na vsa orodja, ki sem jih našla pri švedskem in britanskem parlamentu, se mi zdi, da je 

moja hipoteza o nezadoščanju slovenske spletne strani standardom, s katerimi bi povečevali 

aktivnost državljanov, potrjena. Z orodji, ki sem jih naštela, bi definitivno uspeli povečati 

aktivnost državljanov in pospešili politično interakcijo med njimi. Ljudje stalno komentirajo 

dejanja politikov, razpravljajo o zakonih, dogodkih, spremljajo volitve, itd.,le da to počno na 

drugih vzpostavljenih forumih ali portalih. Tam, kjer so korenine ene od političnih vej,  pa to 

sploh ni omogočeno.

Zavedam se, da vsega ni mogoče storiti iz danes na jutri, zato se mi zdi natečaj pohvalna ideja, 

saj nakazuje na to, da  nekomu le ni vseeno, da se aktivnost državljanov vztrajno pasivizira. 

Poleg popravkov spletne strani pa bi morali spremeniti tudi mišljenje ljudi. S primerno izobrazbo 

in z vzpodbudo lahko to miselnost izkoreninimo in poskrbimo, da ne bomo zgolj pasivno 

spremljali novic in godrnjaje zmajevali z glavo, temveč da bomo uporniško sedli v naslonjač in 

vzeli tipkovnico v svoje roke!

Firmissima est inter pares amicitia

(Najmočnejše je prijateljstvo med enakimi)

latinski pregovor



12.VIRI

• www.stickam.com (3.12.2009)

• http://predlagam.vladi.si/ (3.12.2009)

• http://www.parliament.uk/education/students/content-for-students.htm (3.12.2009)

• http://rixdax.riksdagen.se (3.12.2009)

• http://www.riksdagen.se/(3.12.2009)

• http://www.parliament.uk/index.cfm(3.12.2009)

• http://www.misliverzi.com/ (4.12.2009)
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