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NASLOV 

Ocena in predlogi za izboljšave spletišča Univerze v Novi Gorici 

IZVLEČEK 

S tem diplomskim delom smo ţeleli oceniti uporabnost spletišča Univerze v Novi 

Gorici (UNG) in posredovati predloge za njegove izboljšave. Motivacija za to delo 

izhaja iz študentske pripadnosti tej univerzi in iz osebnega zanimanja za 

informacijsko tehnologijo. Cilj dela je bil ugotoviti, kolikšna je uporabnost spletišča 

UNG za študente in kako bi jo lahko v prihodnje še izboljšali. To smo ugotovili s 

pomočjo kriterijev za ocenjevanje spletnih strani in z medsebojno primerjavo spletišč 

UNG in Visoke šole za umetnost UNG. V ta namen smo najprej oblikovali kriterije 

za ocenjevanje vsebinskega in estetskega vidika spletnih strani. Kriteriji so 

kvalitativne narave in omogočajo sistematično ocenjevanje spletišč. Z njihovo 

uporabo smo ocenili, da je spletišče UNG sicer primerno oblikovano, a bi študentom 

lahko nudilo več informacij in storitev, kot jih nudi sedaj. Zato smo podali več 

predlogov za njegovo izboljšanje, med njimi povečanje obsega dostopnih 

dokumentov na študentskih straneh, uporabo spletnih forumov za študente in različne 

tehnične izboljšave. Dobljena ocena spletišča in predlogi za njegove izboljšave 

predstavljajo izhodišče za prenovo spletišča UNG, načrtovano za bliţnjo prihodnost. 

Dobro zasnovano spletišče pa ne pomeni konca procesa, s katerim omogočamo 

študentom ustrezno podporo ob študiju, pač pa bo potrebno tudi v prihodnje 

neprestano spremljati spremembe na ustanovi in v njenem okolju in skladno z njimi 

posodabljati univerzitetno spletišče.  

KLJUČNE BESEDE 

internet, spletna stran, spletišče, Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost, 

kriteriji za ocenjevanje spletnih strani, primerjava spletišč 
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TITLE 

Evaluation and proposals for improvements of the website of the 

University of Nova Gorica 

ABSTRACT 

With this bachelor thesis we wanted to evaluate the usefulness of the website of the 

University of Nova Gorica (UNG). The motivation for this work stems from being a 

student of this university and from personal interest in information technology. The 

main objective was to find out what the usefulness of the UNG website is for 

students and how it can be further improved. We found this out by applying criteria 

for evaluation of web pages and by comparing the UNG website and the website of 

the School of Arts of the UNG. For this propose, we first created the criteria for 

evaluating the web page contents and aesthetic aspects. The criteria are qualitative 

and allow for systematic website evaluation. Using these criteria, we evaluated the 

UNG website as appropriately designed, but with the possibility of providing more 

information and services to the students as provided now. As a result, we prepared 

several proposals for its improvement, including the increased amount of available 

documents on the student pages, the use of web forums for students, and various 

technical improvements. The resulting website evaluation and the proposals for its 

improvement represent a starting point for the UNG website renewal planned for the 

near future. However, a well-designed website is not the end of the process of 

providing appropriate support for students, rather it is necessary to continuously 

monitor the changes in the institution and in its environment and accordingly update 

the university website.  

KEYWORDS 

internet, web page, website, University of Nova Gorica, School of Arts, criteria for 

evaluation of web pages, comparison of websites 
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1 UVOD 

Danes redkokatera večja organizacija posluje brez interneta. Nekatere s pomočjo 

internetnih storitev izvajajo celo osnovne dejavnosti, kot sta na primer prodaja in 

izobraţevanje na daljavo, druge pa jih uporabljajo za podporo poslovanju. Za 

visokošolske ustanove, ki so dnevno v stiku s številnimi posamezniki (s študenti, z 

zaposleni in zunanjimi sodelavci), sta postavitev in redno vzdrţevanje spletišč v 

današnjem času nuja. Poleg predstavitve ustanove je spletišče lahko pomembno 

sredstvo za komuniciranje s člani organizacije, predvsem s študenti. Te je prek 

spletnih strani laţe obveščati, jim podajati sveţe informacije hitreje in enotno, 

ponuditi komuniciranje tudi z drugimi zunanjimi sodelavci ter ponuditi vire za 

obštudijske in druge dejavnosti. Zato smatramo, da so dobre in široko uporabne 

spletne strani za ustanovo, kot je Univerza v Novi Gorici (UNG), zelo pomembne.  

1.1 Cilj, namen in metoda dela 

Cilj dela je bil ugotoviti, kolikšna je uporabnost spletišča UNG za študente. Kaj 

pravzaprav pomeni izraz uporabnost za študente? Izraz predstavlja lastnost spletišča, 

da študentom ponuja kakovostne, pravočasne, pravilne, ustrezne in primerno 

dostopne informacije o študiju ter obštudijskih dejavnosti, vire za študij in druge 

dejavnosti, osnovne informacije o študijskih programih in predavateljih oziroma 

drugih zaposlenih, primeren obseg kontaktov za dodatna vprašanja ter ostala 

obvestila in dokumente. Seveda je ob tem potrebno ponuditi omenjene elemente na 

kakovosten način, kar zahteva popolnoma delujoče, razumljive in pregledne spletne 

strani v okviru spletišča. 

Namen dela je bil s primerjavo dejanske in ţelene uporabnosti spletišča UNG 

ugotoviti pomembna odstopanja in ponuditi rešitve za njihovo odpravo ter tako 

zagotoviti večjo uporabnost spletišča za študente. Zelo uporabno spletišče je lahko 

pomembna osnova za delo tudi profesorjem in ostalim sodelavcem ter vir informacij 

bodočim študentom. 

Metoda izdelave dela je bila naslednja. Najprej smo na osnovi domače in tuje 

strokovne literature zasnovali kriterije za ocenjevanje spletnih strani. Z oblikovanimi 

kriteriji smo ocenili dejansko uporabnost spletišča UNG. Na enak način smo ocenili 
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uporabnost spletišča Visoke šole za umetnost (VŠU) UNG, ki ima svoje lastno 

spletišče. Sledila je medsebojna primerjava spletišč ter priprava predlogov za 

izboljšavo spletišča UNG.  

1.2 Glavni problem in utemeljitev izbrane teme 

Glavni problem, ki ga obravnavamo v okviru tega dela, je dejstvo, da obstoj spletnih 

strani še ne zagotavlja njihove uporabnosti. Velikokrat je zaradi neustreznih, 

nepopolnih ali nepravočasnih informacij ali oblikovne neustreznosti posamezna 

spletna stran skoraj neuporabna. Ker se izobraţevalne ustanove ukvarjajo z 

izobraţevanjem in usposabljanjem bodoče delovne sile, naj bi to delo opravljale z 

najboljšimi mogočimi pristopi, saj le tako povečujemo našo konkurenčnost. Dobro 

spletišče sicer ni edini pogoj za takšno izobraţevanje, je pa lahko dobra spodbuda, 

vir informacij in obvestil ter študentom odpira moţnosti za sodelovanje z drugimi 

organizacijami. Zato je potrebno ustvariti spletišče, ki ponuja več kot le predstavitev 

izobraţevalne ustanove. Potrebno je ustvariti dobro osnovo za razvoj študentov, 

zaposlenih in ostalih udeleţencev, ki se razvijajo tako individualno kot z medsebojno 

interakcijo.  

Izbira teme je utemeljena z dejstvom, da je v današnjem času spletišče ena prvih 

stičnih točk neke organizacije oziroma univerze in okolja. Zato je njegova dobra 

zasnova lahko odlična podpora izvajanju študija ter vzpostavljanju stika z bodočimi 

študenti in širšim okoljem.  

Motivacija za izdelavo tega dela izhaja iz dejstva, da je področje informatike zelo 

dinamično in aktualno, iz lastnega zanimanja za področje informatike ter iz 

pripadnosti UNG kot študent. V času študija smo opazili nekatere pomanjkljivosti 

univerzitetnega spletišča, zato ţelimo sistematično ugotoviti, katere so te 

pomanjkljivosti in kako jih odpraviti. 

Razlog za izdelavo tega diplomskega dela so teţave, s katerimi se lahko srečujejo 

študenti, kot na primer zahtevno pridobivanje pravočasnih in ustreznih informacij, 

počasno delovanje spletnih strani ipd. To povzroča teţave ne le študentom, temveč 

tudi sami izobraţevalni ustanovi. Zato ţelimo oceniti dejansko uporabnost spletišča 

UNG in predlagati za njihove izboljšave. Ob upoštevanju teh predlogov je mogoče 
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pričakovati večje zadovoljstvo študentov in drugih uporabnikov spletišča ter 

učinkovitejše izvajanje nekaterih opravil, kot so komuniciranje s študenti, obveščanje 

javnosti in sodelovanje z drugimi ustanovami. 

1.3 Prispevek dela 

Na osnovi lastnih izkušenj s spletiščem UNG sklepamo, da njegovo delovanje ni 

popolno. To ne pomeni, da ne deluje ali pa, da je njegova uporabnost zelo slaba. 

Pomeni le, da lahko njegovo uporabnost še izboljšamo. Kakšne so te pomanjkljivosti, 

bomo ugotovili s pomočjo kriterijev za ocenjevanje spletnih strani. Nato pa bo 

mogoče podati tudi natančnejše predloge za izboljšave.  

Izvirnost diplomskega dela je v lastni zasnovi kriterijev za ocenjevanje spletnih strani 

UNG na osnovi domače in tuje strokovne literature. Kriterije smo oblikovali tako, da 

je bilo mogoče ugotavljati uporabnost spletišč za študente z različnih vidikov, ki pa 

so bili razvrščeni v dve osnovni skupini, v vsebinske in estetske kriterije. Poleg tega 

smo na osnovi ugotovitev podali predloge izboljšav, ki so prilagojeni spletišču UNG 

in ne spletiščem organizacij v splošnem.  

Praktična vrednost diplomskega dela je v tem, da smo v teoretičnem delu zbrali 

nekatere napotke za zasnovo in oblikovanje spletišč izobraţevalnih ustanov, skupaj s 

primeri dobrih praks. Ker je nato sledilo ugotavljanje uporabnosti spletišča UNG, je 

bilo mogoče podati natančnejše predloge za izboljšanje njegove zasnove in 

delovanja.  

Tematika dela je pravzaprav zmeraj aktualna, saj pomen internetnih storitev narašča. 

Poleg tega UNG tako kot ostale univerze deluje neprekinjeno, zato je potrebno tudi 

neprestano skrbeti za dobro delujoče in osveţeno spletišče.  

1.4 Pregled vsebine 

Uvodu sledi poglavje o internetu in sicer o njegovem razvoju, prednostih ter 

pomanjkljivostih. Sledi poglavje o svetovnem spletu, v katerem so poleg opredelitve 

predstavljene tudi njihove splošne značilnosti, struktura, orodja njihov razvoj in 

načini izdelave. Nato sledi podpoglavje o kriterijih za ocenjevanje spletnih strani z 

vsebinskega in estetskega vidika, ki naj bi jih dobro spletišče izobraţevalne ustanove 
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izpolnjevalo. V četrtem poglavju predstavljamo spletišči UNG in VŠU. V petem 

poglavju spletišči ocenimo z vsebinskega in estetskega vidika ter medsebojno 

primerjamo. V šestem poglavju podajamo predloge izboljšav spletišča UNG. Sledijo 

še zaključek, pregled uporabljene literature in priloga s seznamom kriterijev za 

ocenjevanje spletnih strani.  
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2 INTERNET 

Osrednji predmet obravnave v tem delu je spletišče UNG. Svetovni splet kot 

najpomembnejša storitev interneta je v današnjem času, predvsem v razvitih drţavah, 

osnova za poslovanje, informiranje in podporo raznim aktivnostim in organizacijam. 

V zadnjih dvajsetih letih se je internet razvijal osupljivo hitro. Večji in bolj razširjen 

kot je postajal, večje je bilo število ponudnikov storitev in uporabnikov in zato se je 

internet le še hitreje razvijal (The web`s new walls, 2010). Zato v nadaljevanju 

najprej predstavljamo internet, njegov razvoj ter prednosti in pomanjkljivosti. 

2.1 Razvoj interneta 

Internet lahko definiramo kot računalniško omreţje, ki zdruţuje ogromno število 

računalnikov, povezanih v prostrana (angl. Wide Area Network, WAN) ali manjša 

oz. krajevna (angl. Local Area Network, LAN) omreţja (Hribar, 1999). Vendar je to 

definicija interneta le z enega vidika. Kot ţe omenjeno, predstavlja internet globalno 

omreţje računalniških sistemov, ki komunicirajo in izmenjujejo datoteke, programe 

in naloge preko standardiziranih protokolov, t.j. formalnih zapisov pravil za 

izmenjavo sporočil. Internet lahko predstavimo tudi kot vse računalnike z dostopom 

v javno telekomunikacijsko omreţje, ki uporabljajo komunikacijski protokol TCP/IP 

(angl. Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Poleg tega internet 

predstavlja zbirko virov, informacij in multimedijskih vsebin. Nenazadnje pa internet 

predstavlja komunikacijski sistem, ki povezuje milijone ljudi in jim omogoča 

pošiljanje sporočil po elektronski pošti, dostop do oddaljenih računalnikov, 

prenašanje datotek in branje prispevkov. Med temi definicijami bi se teţko odločili 

za najustreznejšo. Treba jih je obravnavati povezano, saj predstavljajo pomen 

interneta z različnih vidikov, npr. s tehnološkega, komunikacijskega, globalnega in 

drugih.  

Internet izvira iz eksperimentalnega omreţja ARPANET. Tega sta upravljali 

organizaciji ARPA (angl. Advanced Research Projects Agency) in DOD 

(Department of Defense) v ZDA med letoma 1960 in 1970 (Celija, 2000). 

ARPANET je bila poskusno omreţje ameriškega obrambnega ministrstva za podporo 

raziskavam v vojaške namene. Cilj ARPNETA je bil omogočiti nadaljnjo 

komunikacijo med računalniki in ohranitev omreţja, kljub izpadu kakšnega 
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računalnika, npr. zaradi bombnih napadov. Ravno komunikacija med poljubnima 

dvema računalnikoma je bila odločilna za nastanek in razvoj interneta (Gradišar in 

drugi, 2005). Na sliki 1 prikazujemo povezovanje krajevnih omreţij v globalno 

omreţje internet. 

Slika 1: Povezovanje krajevnih omreţij v internet (prirejeno po Gradišar in drugi, 

2005) 

Na sliki 1 vidimo, da npr. izpad računalnika A ne onemogoči komunikacije med 

računalnikoma B in C oziroma med računalnikoma B in D, kar je ena bistvenih 

lastnosti interneta.  

Uporaba interneta je bila v začetku dokaj zapletena, vendar je s standardizacijo 

postopkov, npr. za pošiljanje elektronske pošte, postala enostavnejša in dostopnejša 

širši javnosti. Postopoma je tudi postala zelo prijazna uporabniku. Tako se je uporaba 

interneta razširila na področja, ki niso tesno povezana z vojaškimi ustanovami, s 

knjiţnicami, z računalniškimi organizacijami in podobnimi pionirji interneta (Howe, 

2010). 

Za dostop do interneta potrebujemo nekaj osnovnih orodij – računalnik, internetno 

povezavo, internetnega ponudnika, modem, usmerjevalnik ter ustrezno programsko 

opremo oziroma spletni brskalnik.  
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Najprej potrebujemo ustrezno zmogljiv računalnik. Počasni računalniki pravzaprav 

onemogočajo normalno uporabo interneta, saj je predvsem v razvitem svetu ţe govor 

o internetnih povezavah, ki presegajo tudi hitrost prenosa 1 Gbps (10
9
 bitov na 

sekundo). Računalniška panoga se zelo hitro razvija, zato danes ni teţko najti 

zahtevam ustreznega računalnika.  

Besede (slike, tabele itd.) na ekranu so sestavljene iz majhnih pikic, imenovanih 

piksli (angl. pixels). Tipični računalniški monitor je sestavljen iz pribliţno pol 

milijona pikslov. Za kakovosten prikaz vedno bogatejših spletnih strani je potrebno 

imeti poleg računalnika tudi primerne grafične, zvočne in druge tehnične 

komponente. Pogost problem pri vzpostavljanju povezave z internetom je tudi 

pomanjkanje ali slabo delovanje omreţnega signala (Wigglebits, 2007). 

Internetna povezava (angl. internet connection) ima tolikšno hitrost kot najpočasnejši 

člen povezave. V primeru, da je gostujoči streţnik (angl. host server) zmogljivejši, ni 

zagotovljeno, da bo tudi povezava od internetnega ponudnika (angl. Internet Service 

Provider, ISP) do končnega uporabnika hitrejša.  

Pasovna širina (angl. bandwidth) predstavlja količino podatkov, ki jih lahko 

prenesemo iz ene točke do druge v določenem času. Za merjenje hitrosti prenosa  

uporabljamo enoto bit na sekundo (angl. bit per second, bps). Tako se slike, za katere 

je potrebno prenašati večje količine podatkov, počasneje prenašajo kot besedilo (v 

primerljivem obsegu). Večje ustanove si ponavadi zagotovijo večje pasovne širine, 

zaradi česar je nalaganje spletnih strani hitrejše. V tabeli 1 navajamo značilne 

vrednosti pasovnih širin v praksi (Wigglebits, 2007).  

Tabela 1: Primeri pogostih pasovnih širin, uporabljenih v praksi 

Način povezave Hitrost prenosa podatkov 

28K modem  28.000 bps 

56K modem  56.000 bps 

Linija T1  1.500.000 bps 

Linija T3  45.000.000 bps 

Optična povezava (angl.optical carriers) 155.000.000 do 9.600.000.000+ bps 
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V tabeli vidimo, da linija T3 in optična povezava najhitreje prenašata podatke. Zakaj 

pa te pasovne širine niso povsod uporabljene? Razlog je v visokih stroških. Takšne 

pasovne širine so zelo drage, čeprav se njihove cene v današnjem času spuščajo in 

postajajo dosegljive širšemu krogu uporabnikov.  

Za vzpostavitev povezave je potrebno skleniti pogodbo z izbranim internetnim 

ponudnikom. Veliko ponudnikov danes ponuja razne pakete, ki vključujejo na primer 

internet, televizijo in telefon, pa tudi njihove cene so dostopnejše širši javnosti.  

Naprava, ki omogoča pretvorbo podatkov v obliko, primerno za prenos po 

predstavljenih linijah, je modem (okrajšava za modulator-demodulator). Poznamo 

notranje modeme (angl. internal modem), ki so umeščeni v ohišje računalnika, in 

zunanje modeme (angl. external modem). Modemi se razlikujejo tudi glede na vrste 

protokolov, ki jih podpirajo, glede na hitrost sprejemanja in oddajanja podatkov, 

glede na zmoţnost samodejnega prejemanja klicev v odsotnosti uporabnika in 

nekaterih drugih lastnosti (Modem, 2010).  

Protokol lahko poimenujemo kot skupen jezik, v katerem računalniki medsebojno 

komunicirajo preprosteje. Po definiciji pa je to dvo- ali večstranski sporazum o 

mnoţici pravil za komunikacijo. V večini primerov je komunikacija med računalniki 

določena z več protokoli in ne le z enim. Vsak protokol ima svojo funkcijo. 

Standarde zanje določajo mednarodne organizacije za standardizacijo, vlade, 

strokovna zdruţenja in večji proizvajalci računalniške in komunikacijske opreme. 

Protokoli v računalniških omreţjih urejajo pet ključnih področij. Gre za standarde 

priključevanja naprav na prenosni medij, prenosa podatkov med računalniki znotraj 

posameznega omreţja, za internetni protokol (IP), za protokol TCP, ki skrbi za 

pravilen vrstni red sprejemanja podatkov, in za protokole, ki skrbijo za pravilno 

posredovanje podatkov različnim uporabniškim programom. Primeri teh so protokol 

HTTP za svetovni splet, FTP za prenos datotek ter POP3 in SMTP za elektronsko 

pošto (Gradišar in drugi, 2005).  

V internet povezane naprave imajo svoje številske naslove ali IP naslove. V sedanji 

obliki po standardu IPv4 so to 32-bitna števila, zapišemo pa jih v obliki štirih 

desetiških števil, kot kaţe primer: 
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193.2.236.11 

Po novem standardu IPv6 so naslovi 128-bitni in jih pišemo v obliki: 

2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334 

 

Ker pa si je številke teţko zapomniti, so uvedli tudi domensko naslavljanje. Tu so 

naslovi sestavljeni iz imen domen, na primer: 

www.gov.si 

Računalnik, ki je le občasno priključen v internet, nima stalnega internetnega 

naslova. Zato mu je s strani ponudnika vedno znova dodeljen (lahko tudi drugačen) 

začasen naslov (Gradišar in drugi, 2005).  

Skupina računalnikov v internetu je poimenovana kot domena. Za skupino gre zato, 

ker se nekemu prosilcu dodeli skupino naslovov tako, da se določijo od dve do tri 

začetne številke v IP naslovu. To je omogočeno le pooblaščenim organizacijam. 

Primer zanjo v Sloveniji je Arnes. Te organizacije poskrbijo za vnose novih 

kombinacij številk v tabelo vseh internetnih naslovov. Ob tem je nujno paziti, da so 

dodeljene kombinacije še proste. Tista organizacija, kateri so te številke dodeljene, 

lahko določi preostali del naslova za stalne oziroma začasne naslove računalnikov v 

svojem omreţju. 

Z usmerjevalniki je mogoče prevajati naslove prejemnika vsakega podatkovnega 

paketa. Če gre za paket tujega in ne domačega omreţja, ga usmerjevalnik preusmeri 

v sosedno omreţje. Podoben postopek izvede sosednji usmerjevalnik. Postopek se 

ponavlja dokler usmerjevalniki ne naletijo na omreţje z enakimi začetnimi 

številkami. Potem je potrebno poiskati še pravi računalnik znotraj tega omreţja 

(Gradišar in drugi, 2005).  

Ko je dostop do interneta s tehničnega vidika urejen, je potrebno zagotoviti tudi 

primerno programsko opremo oziroma spletne brskalnike (angl. browser). 

Najpogosteje uporabljeni brskalniki so Internet Explorer, Mozilla Firefox in Google 

Chrome. Deleţ uporabnikov prvega po statističnih podatkih za april 2011 znaša 

24,3 %, drugega 42,9 % in tretjega 25,6 % (W3schools, 2011).  

http://www.gov.si/
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Primera omejenih računalniških mreţ sta intranet in ekstranet. Intranet je 

računalniška mreţa z omejenim dostopom, pogosto namenjena članom neke 

organizacije. Ko pa uporaba tega interneta presega meje organizacije in se razširi na 

primer na poslovne partnerje in druge zunanje sodelavce, gre za ekstranet. V 

zadnjem času pa srečujemo tudi nove izraze, kot so internet2, ki predstavlja novo, 

hitrejšo in varnejšo različico interneta (Gradišar in drugi, 2005). 

2.2 Prednosti in pomanjkljivosti interneta 

Leta 2007 je po ocenah imela dostop do interneta več kot milijarda ljudi (E-

commerce industry overview, 2007). V internetno omreţje so vključene razne 

znanstvene in univerzitetne ustanove, vladne in nevladne organizacije (Hribar, 1999). 

Ne smemo pa zanemariti čedalje pomembnejšega vključevanja zasebnih uporabnikov 

interneta. Njegova široka uporaba izhaja iz številnih prednosti, ki jih ponuja v 

primerjavi s tradicionalnimi načini komuniciranja in poslovanja.  

Danes je internet neprecenljiv za mnoge nove storitve – pošiljanje elektronske pošte, 

hitro sporočanje (angl. instant messaging), oddaljena pomoč, moţnost iskanja 

dokumentov, prevajanja in drugih aktivnosti (Kovačič, 2009).  

Tako internet ni več ozko omejen le na nekatera področja oziroma sektorje, kot je 

npr. vojska, temveč omogoča učinkovitejše delovanje tudi na drugih specifičnih 

področjih. Bilban (2005) poudarja, da se je internet zelo uveljavil kot oglaševalski 

medij, njegov pomen za potrošnika in oglaševalca pa je čedalje večji. Leban (2008) 

opisuje, da je internet postal pomemben za interaktivno televizijo, saj omogoča 

posredovanje npr. povratnih informacij. Spet drugi opisujejo njegov pomen za e-

izobraţevanje (Bregar in drugi, 2010). Interneta je močno uveljavljen tudi v turizmu, 

saj se je z večanjem števila uporabnikov interneta povečevalo tudi oglaševanje 

turističnih ponudb na internetu, kar je omogočilo tesnejše sodelovanje ponudnikov in 

povpraševalcev po turističnih storitvah, kot so npr. spletne rezervacije (Zhou, 2004).  

Eden od zelo uporabnih vidikov internetnih storitev je vsekakor hitrejše in cenejše 

pošiljanje dokumentov in obvestil (Gradišar in drugi, 2005). Klasičen način 

obveščanja je zahteval interakcijo z vsako posamično stranko, npr. klicanje po 
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telefonu, pisanje pisem, pošiljanje faksov ipd. V primeru, da je potrebno obvestiti 

več ljudi z enkratno objavo informacij, sicer lahko uporabimo npr. oglasno desko ali 

plakatiranje. Vendar je takšen pristop lahko drag in zamuden. Medtem pa sta 

obveščanje oziroma objava dokumentov na internetu dosti cenejša in hitrejša. 

Omejitev tega pristopa je predvsem v krogu tistih strank, ki interneta ne uporabljajo. 

V tem primeru je za organizacijo priporočljiva ustrezna kombinacija tradicionalnega 

in internetnega obveščanja, objavljanja podatkov in drugih storitev.  

V določenih primerih je internet lahko uporabnejši tudi zaradi večje zanesljivosti in 

točnosti pri prenosu podatkov (Gradišar in drugi, 2005). Vendar je tu potrebno 

poudariti, da je ponekod veljavnost informacij na internetu sekundarnega pomena v 

primerjavi s tiskano verzijo istega dokumenta. Primer za to je Statistični letopis 

Slovenije. V primeru, da obstajata različna podatka v tiskani in elektronski verziji, se 

načeloma upošteva tiskano verzijo.  

Za nekatere organizacije predstavlja uporaba interneta v poslovanju moţnost za 

vstop na nove trge in nova področja poslovanja (Gradišar in drugi, 2005). Ne gre le 

za to, da poteka komuniciranje med poslovnimi partnerji hitreje, temveč je 

omogočeno tudi oglaševanje za široke mnoţice uporabnikov.  

Zelo veliko uporabnost ima internet tudi za posameznike (Gradišar in drugi, 2005). 

Ti na primer lahko od doma iščejo in preverjajo potrebne informacije, opravljajo 

razne storitve na daljavo ipd.. To povečuje njihovo učinkovitost, saj prihrani čas in 

zmanjšuje stroške.  

Ob vseh prednostih in uporabnostih interneta je potrebno opozoriti tudi na nekatere 

njegove slabosti. To so predvsem konflikti med prodajnimi oz. komunikacijskimi 

kanali, visoke investicije v prodajne kanale, zaostrovanje konkurence, moţnost 

prevar in ogroţanje zasebnosti (Gradišar in drugi, 2005).  

Primer konflikta prodajnih kanalov je prodaja izdelkov v trgovinah in prek spleta. 

Pogosto so izdelki v trgovinah draţji, zato se dogaja, da si jih odjemalci v trgovinah 

le ogledajo, kupijo pa jih prek interneta (Gradišar in drugi, 2005). Reakcije na to 

situacijo so lahko različne, na primer zniţanje marţ v trgovinah, odstranitev teh 

izdelkov iz trgovin ipd.  
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Uporaba interneta zahteva investicije. Te so lahko zahtevne tako z vidika obsega kot 

časa in zahtevnosti projektov. Potrebno je poskrbeti tudi za primerna znanja, npr. z 

novimi zaposlenimi oziroma z izobraţevanjem zaposlenih. Kolikšne investicije si 

lahko neka organizacija privošči, je potrebno individualno in skrbno proučiti.  

Potrebno je poudariti, da se konkurenca zelo zaostruje. Danes je podjetje, ki nima 

spletišča, lahko v zelo slabem poloţaju v primerjavi s konkurenco, saj je internet 

pomemben, za nekatere celo ključen način poslovanja.  

Internet prinaša tudi moţnosti prevar. Med najpogostejše prevare spadajo prevare na 

e-draţbah (87 %), prevare na trgu vrednostnih papirjev, kraje povezane s kreditnimi 

karticami, preusmerjanje modemov na plačljive številke, vključevanje v piramidne 

sheme, izvabljanje denarja z laţnimi obljubami visokih obresti in prodaja 

ponarejenih zdravil. Uporabniki se morajo tega zavedati in razumeti, da 

profesionalno oblikovana stran še ne zagotavlja nujno zakonitih storitev (Gradišar in 

drugi, 2005). 

Internet lahko tudi ogrozi zasebnost. Med pogoste pojave lahko sem uvrstimo 

neţeleno elektronsko pošto in zbiranje podatkov o posameznikih ob nakupovanju. 

Zato je osnovni element kakovostnih spletnih strani izjava o načinu uporabe in 

varovanju osebnih podatkov uporabnikov v skladu z zakonom in poslovno etiko 

(Gradišar in drugi, 2005).  

Kljub naštetemu ne moremo zagotovo trditi, da je v vsaki organizaciji smiselno 

uvesti elektronsko poslovanje in neko določeno stopnjo informatizacije. Potrebno je 

podrobneje proučiti značilnosti organizacije, stroške ter koristi informatizacije. 

Vendar pa z razvojem postaja elektronsko poslovanje skoraj nujen element v večini 

sodobni organizaciji.  

Predstaviti vsa področja, kjer internet igra pomembno vlogo, in vse njegove funkcije 

je preobseţna naloga za okvir tega dela. V ospredju pa sta predvsem dva načina 

izmenjave podatkov: elektronska pošta in svetovni splet (Hribar, 1999). V tem delu 

je pozornost preusmerjena k svetovnemu spletu, zato v nadaljevanju predstavljamo 

vlogo svetovnega spleta in spletnih strani.  
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3 SVETOVNI SPLET 

V tem poglavju najprej opredelimo svetovni splet in njegove značilnosti. Nato 

predstavimo strukturo spletnih strani, orodja in načine izdelave teh strani, to pa bo 

podlaga za določitev kriterijev za ocenjevanje. Kriteriji, predstavljeni v zadnjem 

podpoglavju tega dela bodo osnova za ocenjevanje spletišča UNG.  

3.1 Opredelitev in značilnosti svetovnega spleta 

Konec osemdesetih let so bili predlagani novi protokoli za posredovanje podatkov, ki 

temeljijo na hiperbesedilih (angl. hypertext). Ti protokoli so bili osnova za nastanek 

svetovnega spleta (angl. World Wide Web, WWW). V začetku je bil razvoj 

svetovnega spleta počasen, saj so mnogi razvijalci poskušali vplivati nanj z razvojem 

lastnih protokolov. Šele leta 1994 je bilo predlagano poenotenje in razvoj standardov 

za svetovni splet (Howe, 2010).  

Svetovni splet ali krajše splet lahko opredelimo kot mehanizem za dostop do 

hiperbesedil, ki se nahajajo na številnih računalnikih po vsem svetu. Namenjen je 

predvsem iskanju informacij, kar omogočijo spletni streţniki s pomočjo 

hiperbesedilnih vmesnikov (Gradišar in drugi, 2005). Splet organizira informacije v 

strani, avtorji pa jih oblikujejo kot hiperbesedilo s povezavami na druge spletne 

strani.  

Poudariti je potrebno predvsem dva pojma, ki sta pogosto slabo razumljena oziroma 

izmenično uporabljena kot sinonima – svetovni splet in spletna stran. Spletna stran 

(angl. web page), za razliko od svetovnega spleta kot internetne storitve predstavlja 

dokument. Mnoţico povezanih spletnih strani na istem streţniku pa imenujemo 

spletno mesto ali spletišče (angl. website). 

Nujna pogoja za dostop do spletnih strani sta povezava z internetom in programska 

oprema v obliki spletnega brskalnika. Uporabljeni brskalnik ob zahtevi za vpogled v 

izbrano spletno stran kot odjemalec vzpostavi povezavo z ustreznim spletnim 

streţnikom. Komunikacija med streţnikom in odjemalcem poteka po protokolu 

HTTP (Gradišar in drugi, 2005).  
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Ker je na svetovnem spletu ogromno informacij, si pri njihovem iskanju pomagamo s 

temu primernimi orodji, kot so spletni iskalni stroji ali iskalniki (angl. search engine). 

Iskalniki pregledujejo indeksno podatkovno bazo ključnih besed in njim pripadajočih 

naslovov v spletu. Takšne baze vzdrţujejo na posebnih večjih streţnikih. Uporabnik 

išče informacije s pomočjo ključnih besed. Ob tem iskalnik poišče naslove strani, na 

katerih se nahaja ključna beseda. Sorodni iskalnikom so portali. To so spletne strani s 

povezavami do drugih spletnih strani nekega oţjega oziroma sorodnega področja 

(Gradišar in drugi, 2005).  

Da bi lahko urejeno dostopali do informacij na spletnih straneh, je potrebno imeti 

standardizirane sestavine strani. Slednje so glava, telo oziroma besedilo, grafične 

komponente in ključne besede. Vendar pa svetovni splet lahko vsebuje tudi 

kombinacije besedil, slik, zvoka in videa, kar pa zahteva daljši čas za prenos 

podatkov (Gradišar in drugi, 2005). Te elemente v nadaljevanju nekoliko podrobneje 

predstavljamo.  

3.2 Struktura spletnih strani 

Kljub razlikam med spletnimi stranmi je mogoče opaziti nekatere njihove skupne 

elemente. Podobnosti se nanašajo predvsem na postavitev logotipa, menijskih 

elementov in podobno (Macedoni, 2010). Slediti je potrebno logiki, da imamo 

standardne tiste elemente, ki omogočajo uporabnikom enostavno in razumljivo 

navigacijo po spletnih straneh, ter narediti stran drugačno v tolikšni meri, da se na 

zanimiv način razlikuje od drugih. Spletna stran je zgrajena iz več posamičnih 

gradnikov, ki tvorijo celoto in ki in s svojo vizualno podobo in vsebino določajo 

namen. V nadaljevanju predstavljamo glavne in obenem najpogostejše gradnike 

spletne strani. 

Nekateri avtorji, na primer Macedoni (2010), predlagajo postavitev logotipa na 

zgornji levi strani. Poleg prvotne predstavitve ustanove naj bi slednji omogočil 

povezavo na začetno spletno stran, ki jo imenujemo tudi domača stran (angl. home 

page).  

V glavi spletne strani (angl. heading) navedemo določene informacije v smiselnih 

sklopih in s tem damo strukturo in jasnost vsebini strani. Dobro zasnovana glava na 
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začetku spletne ima dvojen namen. Vsak obiskovalec lahko takoj razbere temo strani 

in razvidne so ključne besede za spletne iskalnike (DeBolt, 2007). V glavi naj bi se 

nahajal tudi meni s povezavami, kot so domov, o nas, kontakt. Postavitev tega menija 

je načeloma zgoraj desno, blizu gumba zapri. To omogoča obiskovalcu strani, da 

laţe opazi osnove podatke o podjetju (Macedoni, 2010).  

V glavnem meniju predstavimo vsebino spletnih strani. Glavni meni je pogosto 

postavljen vertikalno, na levi ali desni strani. Ta meni je uporaben predvsem takrat, 

kadar ţelimo predstaviti večje število menijskih elementov (Macedoni, 2010). 

Stran je potrebno tudi primerno nasloviti (naslovna vrstica). Vsebina spletišča je 

lahko predstavljena na več načinov: z besedilom, s slikami, z multimedijskimi 

vsebinami itd. Besedilo v spletu ima svoje odstavke in sloge. Obstaja veliko 

elementov in različnih načinov prikazovanja besedila. Dolţina in višina vrstic, 

prostori med vrsticami, različni slogi pisave in ostali oblikovni elementi naredijo 

besedilo berljivo in pregledno (DeBolt, 2007). Primere različno berljivih pisav 

vidimo na sliki 2.  

 

Slika 2: Različni slogi pisav 

Kot dopolnitev besedilu lahko dodamo tudi slike, vedno pogosteje pa lahko 

zasledimo tudi priloţene videe. Primer je objavljanje novic na spletnih straneh RTV 

Slovenija in 24ur. Tako kot tiskani dokumenti, so lahko tudi besedila na spletnih 

straneh podprta z grafi in tabelami.  

Spletne strani so medsebojno povezane s hiperpovezavami (angl. hyperlinks, krajše 

links). To so povezave na določene objekte, na primer drug dokument, začetna stran, 

povezava za povečavo dokumenta in drugo. Tako lahko obiskovalca s 

hiperpovezavami vodimo med lastnimi dokumenti ali pa na tuje strani.  
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Pogosto spletne strani vsebujejo zaključek na dnu strani, kjer je napisan npr. datum 

zadnje spremembe, podatki o oblikovalcu strani in podobno.  

3.3 Orodja in načini izdelave spletnih strani 

Ko se je internet širil, so se pojavljali razvijalci, ki so vsak na svoj način oblikovali 

splet in tako pripomogli k vse večji neusklajenosti in teţji uporabi interneta. Da bi se 

izognili tem teţavam, je leta 1994 Tim Berners-Lee ustanovil mednarodno skupnost 

World Wide Web Consortium (W3C), ki določa standarde na medmreţju, razumljive 

vsej strojni in programski opremi (Jenkins, 2007). 

Osnovna koda svetovnega spleta je jezik HTML (angl. HyperText Markup 

Language). To je enostaven označevalni jezik za spletne dokumente, ki vsebuje 

informacije, kako mora spletni pregledovalnik prikazati obliko in strukturo spletne 

strani ter hiperpovezave. Jezik HTML ne zahteva veliko programiranja in njegova 

struktura je enostavna (Jenkins, 2007). Uradno se uporablja več različic tega jezika, 

vedeti pa moramo tudi, da se jezik nenehno nadgrajuje in spreminja (Hribar, 1999). 

Kodo svetovnega spleta lahko napišemo z običajnim urejevalnikom besedila ali z 

namenskimi kodnimi ali grafičnimi urejevalniki. Kodne urejevalnike uporabljajo 

oblikovalci spletnih strani, ki imajo vsaj nekaj znanja jezika HTML. Taki 

urejevalniki so lahko zelo enostavni, kot so osnovni urejevalniki besedila, ali pa 

zapleteni namenski urejevalniki, ki vsebujejo orodja, gumbe in pomoč pri kodiranju. 

Grafični urejevalniki nudijo oblikovalcem spletnih strani takojšen prikaz nastajajoče 

strani. Taki urejevalniki zagotavljajo razne gumbe, orodja in tehnike za dodajanje 

vsebine na spletne strani, zato ni potrebno imeti znanja o jeziku HTML. Poleg tega 

taki urejevalniki prikaţejo tudi pribliţno podobo končnega izdelka, kar naredi tako 

oblikovanje strani laţje (Jenkins, 2007). 

Nadgradnja jezika HTML je XHTML (angl. EXtensible HyperText Markup 

Language). Pri tem jeziku gre za stroţja pravila kodiranja, z namenom izboljšave 

dostopnosti spleta v brskalnikih, operacijskih sistemih in drugih napravah z 

dostopom na internet (Jenkins, 2007). Nekatere prednosti, ki jih tako kodiranje 

ponuja, so razni moduli, ki opravljajo matematične izračune, izrisujejo slike ali 
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uporabljajo posebne zapise, kot je XFN (angl. XHTML Friends Network) (DeBolt, 

2007, str. 4).  

Jezik CSS (angl. Cascading Style Sheets) uporablja pravila, imenovana stili, ki 

določajo grafično predstavitev. Stilska pravila so integrirana v spletno vsebino na več 

načinov. Eden teh je, da so pravila integrirana v spletne dokumente in so za vse 

enaka, drugi način pa je, da si končni uporabnik sam določi nekatera stilska pravila v 

brskalniku, ki določajo končni izgled in uporabo spletnega dokumenta (De Bolt, 

2007). 

3.4  Kriteriji za ocenjevanje spletnih strani 

V tem podpoglavju predstavljamo kriterije za ocenjevanje spletnih strani, zasnovane 

na osnovi predhodno predstavljene teorije in priporočil raznih avtorjev. Dobro 

spletišče mora biti uporabniku prijazno, pregledno, delujoče, ponujati mora ključne 

informacije itd. Kakovost predstavitve spletne strani je odvisna tudi od uporabnikove 

strojne opreme, saj bo npr. brez zvočne kartice oteţeno poslušanje zvoka ipd. 

(Hribar, 1999), na kar pa oblikovalec strani, razen opozarjanja, ne more vplivati. V 

nadaljevanju sledi najprej predstavitev kriterijev za ocenjevanje vsebinskega vidika 

in nato estetskega vidika spletnih strani za izobraţevalne ustanove.  

3.4.1  Vsebinski vidik spletnih strani  

Ţe uvodni spletni strani je potrebno zagotoviti primerno vsebino in ustrezno podobo. 

Ustrezati mora ciljnemu občinstvu. V primeru fakultet so to najpogosteje bodoči 

oziroma vpisani študenti, zaposleni in drugi posamezniki. Oblika in vsebina spletne 

strani se lahko zelo razlikuje glede na to, ali gre za osnovno šolo ali fakulteto. Tako 

je potrebno poskrbeti za primerno vsebino (ustrezen formalen jezik, prikaz slik in 

tabel) in obliko spletne strani.  

Spletna vsebina mora biti aţurna, jezikovno pravilna, razumljiva, jedrnata, 

pregledna, verodostojna in uporabna. Ker podlegajo spletne vsebine drugačnim 

pravilom branja in pisanja kot tiskane vsebine, je potrebno vedeti kako jih pisati. 

Zelo pogosta napaka je objava popolnoma enake vsebine kot v tiskanih promocijskih 

prospektih in pri tem neupoštevanje dejstva, da spletni uporabniki s teţavo prebirajo 
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dolga besedila z ekrana. Zato naj bo vsebina spletne strani kratka in jedrnata ter 

razdeljena v logične enote (Skrt, 2003).  

Pred objavo spletne strani je potrebno skrbno pregledati celotno vsebino in preveriti 

jezikovno pravilnost. Strani polne slovničnih in tipkarskih napak so neprivlačne in 

teţko berljive. Potrebno pa jih je tudi testirati v različnih ločljivostih, pri različnih 

hitrostih modemskih povezav in z različnimi brskalniki. Ustrezati morajo 

najpogosteje uporabljenim brskalnikom (Internet Explorer, Netscape, Firefox) ter 

delovati pri različnih ločljivostih zaslona. Nujno je preveriti tudi pravilnost kode 

HTML in povezav, vključenih na spletnih straneh (Skrt, 2003).  

Preden začnemo s katerimkoli delom, je dobro vedeti, kaj ţelimo doseči. Naše ideje 

predstavimo drugim s postavitvijo jasnih in razumljivih ciljev. Razlikovati moramo 

med cilji spletišča UNG in cilji same ustanove. Cilj spletišča UNG naj bi bil na 

primer čim jasnejše in natančnejše podajanje informacij študentom o študiju. Cilj 

UNG pa je lahko npr. ponuditi študentom kakovosten izobraţevalni program in 

poskrbeti za njihov uspešen študij. Ker spletišče nudi ustanovi moţnost 

komuniciranja s študenti in z javnostjo, ocenjujemo, da je pomembno objaviti cilj 

univerze. Ob tem je za popolnejšo predstavo priporočljivo navesti tudi vizijo in 

poslanstvo univerze. Z opredelitvijo poslanstva in strateških ciljev se prične 

načrtovanje za organizacijo kot celoto (Dimovski in drugi, 2009). S takšnim 

pristopom se laţe zagotovi uspešno delovanje na dolgi rok in boljše sodelovanje s 

študenti in drugimi udeleţenci. Poslanstvo in cilji naj bi sicer obstajali v vsakem 

primeru, vendar njihova objava na spletnih straneh univerze zagotavlja celovitejši, 

popolnejši in bolj usklajen pogled na univerzo. Objava ciljev, vizije, poslanstva in 

morebiti tudi strategij pomaga ne le univerzi, temveč tudi obiskovalcem njenih 

spletnih strani ugotavljati, ali se cilji dejansko uresničujejo ter kakšni sta načrtovana 

in dejanska podoba univerze. V primeru, da univerza uspešno dosega zastavljene in 

predstavljene cilje, je to lahko močno orodje za ustvarjanje visoke kredibilnosti in 

pozitivne podobe. Opozarjamo pa na naslednje. Ker spletišče UNG ni namenjeno 

lastnemu samostojnemu obstoju, temveč podpori UNG, je smiselno, da se na njem 

jasno predstavijo predvsem cilji, vizija in poslanstvo ustanove, medtem ko so cilji, 

vizija in poslanstvo samega spletišča lahko le jasni ustvarjalcem spletišča in ne 
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predstavljena javnosti. Zato pri obravnavanju ciljev, vizije in poslanstva v tem 

diplomskem delu te razumemo kot opredelitve ustanove in ne samega spletišča.  

Z opredeljenim ciljnim občinstvom, cilji, vizijo in poslanstvom, je potrebno določiti, 

katere vsebine ţelimo s spletiščem predstaviti. To so na primer študijski programi, 

pedagogi, pomembna obvestila in drugo. Predstavljene vsebine morajo pritegniti 

pozornosti ciljne publike in omogočiti doseganje zastavljenih ciljev. Med ključne 

vsebine spletnih strani univerz oziroma fakultet uvrščamo predstavitev študija in 

študijskih programov. Kako podrobno bodo predstavljene, je odvisno npr. od potrebe 

po podrobni predstavitvi, od pogostosti spreminjanja informacij, od stroškov 

vzdrţevanja spletnih strani ipd. Menimo, da je za (bodoče) študente zelo koristna 

predstavitev programov s predmetniki in številom ur trajanja posameznega predmeta, 

števila kreditnih točk (angl. European Credit Transfer and accumulation System, 

ECTS), prikaz izvajalcev predmetov, ciljev predmetov, načina izvajana predmetov in 

opravljanja izpitov ter potrebne literature za izvajanje predmetov, pogojev za vpis 

oziroma nadaljevanje študija, vpisnine in šolnine itd. Tako se zagotovi boljša 

obveščenost ciljne publike, boljša informiranost na informativnih dnevih in večja 

povezanost z zunanjimi sodelavci.  

Med pomembne vsebinske sklope uvrščamo tudi predstavitev pedagogov in drugih 

sodelavcev izobraţevalne ustanove. S tem je mišljena predstavitev njihove vloge na 

univerzi, kontaktni podatki, čas govorilnih ur, izvajanje predmetov in predstavitev 

drugih pomembnih vlog, npr. sodelovanje s tujimi raziskovalnimi ustanovami. Ob 

predstavitvi sodelavcev je lahko priloţena tudi slika, saj se tako poveča 

prepoznavnost npr. profesorjev med študenti. Poleg kontaktnih podatkov zaposlenih 

na fakulteti priporočamo tudi navedbo teh podatkov za zunanje sodelavce fakultete, 

ter podatkov o sodelujočih univerzah, raziskovalnih inštitutih in podjetjih. To pokaţe 

odprtost in povezanost univerze z drugimi akademskimi ustanovami in 

gospodarstvom.  

Za boljše razumevanje in jasnejšo predstavitev vsebine lahko uporabimo slike, grafe, 

tabele in ostale dodatke. Vendar naj uporaba grafičnih elementov popestri vsebino, 

nikakor pa je ne sme zadušiti. Poleg tega morajo biti ti elementi zaradi dolţine 

nalaganja spletne strani optimizirani in objavljeni v primernem zapisu (.jpg ali .gif) 

(Skrt, 2003).  
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Na spletnih straneh lahko predstavimo tudi druge pomembne vsebine, kot so nagovor 

dekana, pomembni dogodki, obvestila, dokumenti in urniki za študij, informacije o 

obštudijskih dejavnostih, raziskovalni dejavnosti, sodelovanju s podjetji in drugimi 

organizacijami, razni oglasi itd. Z nagovorom dekana pravzaprav utrjujemo 

postavljene cilje in povečujemo kredibilnost fakultete. Objava pomembnih dogodkov 

in redno obveščanje zagotavlja informiranost tako študentov, zaposlenih kot drugih 

posameznikov. V primeru, da se objave izkaţejo za kredibilne in pravočasne, lahko 

to pripomore k razbremenitvi zaposlenih na fakulteti, npr. z zmanjšanjem števila 

telefonskih klicev. Predstavitev obštudijskih in drugih dejavnosti pripomore k širši 

informiranosti zaposlenih, študentov in drugih posameznikov ter utrjuje ugled 

izobraţevalne ustanove.  

Za hitrejše pridobivanje informacij, predvsem tistih, za katere ne vemo, kje točno se 

nahajajo, se lahko na spletnih straneh uvede iskalnik (angl. search engine). Iskalnike 

lahko usmerimo v samo spletišče ali pa uporabimo širše iskanje tudi na drugih 

spletnih straneh, npr. s pomočjo spletnega iskalnika Google.  

Predvsem v povezavi z drugimi institucijami ali obštudijskimi dejavnostmi lahko 

preuredimo obveščanja glede omenjenih vsebin. Včasih ni smotrno obveščati vseh o 

vseh dejavnostih, zato lahko selektivno obveščamo npr. po razredih ali letnikih, 

vpisanih smereh itd. Lahko pa uvedemo tudi prostovoljne prijave na prejemanje 

obvestil. Tako se lahko interesenti vpišejo v seznam za prejemanje izbranih 

informacij. Primer takšnega delovanja je vpis v bazo CERŠ (Center za svetovanje in 

razvoj študentov) na spletnih straneh Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani.  

Da so objavljene informacije zagotovo uporabne, je potrebno poskrbeti, da so 

popolne, ustrezne po obsegu, pravočasne, primerno dostopne, kakovostne in 

razumljive ter zanesljive (Turk in drugi, 2003). Šele s takšnimi informaciji je obstoj 

spletnih strani pravzaprav smiseln. Tako kot z drugimi dokumenti imamo tudi s 

spletno stranjo odgovornost pri posredovanju podatkov, zato je še toliko 

pomembneje upoštevati navedena pravila.  

Ko se na sporočila ne pričakuje odziva poslušalca, je komuniciranje enosmerno. 

Primer so ukazi ali prometni znaki. Dvosmerno komuniciranje pa vključuje povratno 

informiranje. Slednje je bolj kompleksno, vendar omogoča uspešnejše komuniciranje 
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(Bateman in Snell, 2004). Komuniciranje prek spletišča nekateri zmotno označujejo 

kot enosmerno. Izobraţevalne ustanove naj bi aktivno vključevale vse posameznike. 

To je izvedljivo npr. s podajanjem telefonskih številk ali naslovov elektronske pošte 

za dodatne informacije, z dodatnimi povezavami ipd. Eden od načinov za 

vzpostavitev učinkovite dvosmerne komunikacije je tudi uporaba forumov in spletnih 

dnevnikov (blogov).  

Internetni forum (angl. internet forum, message board) lahko opredelimo kot spletno 

stran za javne diskusije. Pogosto je za sodelovanje v diskusiji potrebna registracija. 

Forum je lahko zelo koristen na primer za sodelovanje med študenti, za neformalno 

pridobivanje nasvetov od drugih študentov, prodajo literature in zapiskov in 

podobno. Nekateri forumi so tudi nadzorovani s strani izobraţevalnih ustanov, npr. 

glede objavljanja raznih gesel. Takšen primer so študentski forumi Ekonomske 

fakultete Univerze v Ljubljani.  

Študentom je lahko v veliko podporo tudi lastna spletna stran na univerzitetnem 

spletišču. Ta je lahko zavarovana z geslom, vsebuje pa lahko ţe bolj osebne podatke 

posameznega študenta, kot so na primer ocene, osebna sporočila, status študenta, 

zgodovina dejavnosti študenta in podobno.  

Slovenija kot majhno odprto gospodarstvo sodeluje z raznimi tujimi organizacijami. 

Tudi mi smo priča naraščanju študentskih izmenjav s tujino, ne le z drţavami EU, 

temveč tudi drugimi, npr. azijskimi drţavami (Foreign university students, 2010). 

Zato priporočamo, da se omogoči prevod vsebine strani tudi v angleški ali še kateri 

drug tuj jezik, saj tako spodbujamo mednarodno sodelovanje in vključevanje.  

S takšnim delovanjem se spodbuja ustvarjanje socialnega kapitala univerze. S 

socialnim kapitalom označujemo odnose (predvsem z zunanjim okoljem), mreţe 

stikov oziroma prijatelje (Dimovski in drugi, 2009). To pripomore k identifikaciji 

glavnih prenašalcev informacij, boljšemu merjenju učinkov spletnih aktivnosti ter 

njihovemu aktivnemu spremljanju (CRM and social networking, 2009). Socialni 

kapital je tema, ki sicer prihaja v ospredje v novejšem času, vendar je primerno 

zasnovano spletišče lahko dobro orodje za njegovo ustvarjanje in vzdrţevanje.  
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Za oblikovanje spletišča se odsvetuje uporaba okvirjev. Okvirji lahko povzročijo 

teţave, kot so onemogočanje delovanja gumba nazaj, onemogočenje dodajanja med 

priljubljene, teţave pri tiskanju, občutek ujetosti s strani uporabnikov, onemogoči pa 

se lahko tudi optimizacija spletnih strani (Kako izdelati uporabno spletno stran?, 

2010).  

Preden začnemo z investiranjem in izdelovanjem spletnih strani, se je potrebno 

zavedati potrebnih virov in zahtevanih stroškov (Wigglebits, 2007). Ob tem ne gre le 

za zagotovitev sredstev, potrebnih za vzpostavitev spletnih strani, temveč tudi za 

njihovo obnavljanje, vzdrţevanje in odpravljanje morebitnih napak. Poleg nastanka 

stroškov je potrebno primerjati slednje s koristmi, ki jih spletne strani prinašajo. 

Tako se lahko na primer zmanjšajo stroški tiskanja, število telefonskih klicev, 

porabljen čas za obveščanje študentov in drugo. V primeru, da imamo s spletiščem 

več stroškov kot koristi, spletišča ni smiselno uporabljati ali pa ga je potrebno 

učinkoviteje organizirati.  

3.4.2 Estetski vidik spletnih strani 

Osnovna oblika spletne strani je odvisna od njene vsebine in namena (Hribar, 1999). 

Slednji sta različni glede na to, ali predstavljamo sebe, izdelke, ali bomo sprejemali 

naročila oziroma imeli celo spletno prodajalno. V našem primeru gre za spletišče 

izobraţevalne ustanove, zato je priporočljivejši formalen, urejen izgled spletišča. 

Poleg tega, da upoštevamo pomembne elemente z našega vidika, je pomembno 

obliko prilagoditi tudi ciljnemu občinstvu. Tako lahko obliko prilagodimo otrokom, 

ţenskam, moškim, najstnikom, športnikom in drugim (Jenkins, 2007). 

Pri oblikovanju spletnih strani lahko uporabimo različne sloge. Tako lahko pride do 

konflikta med slogi, ki jih ţelimo uporabiti. Vendar ta problem lahko rešimo z 

ustreznim zaporedjem (angl. cascade) (DeBolt, 2007). S kaskado določimo vrstni red 

veljavnosti. Gre pravzaprav za določanje stopnje nasledstva (angl. inheritance) in 

specifičnosti (angl. specificity). To pomeni, da uporabljamo sloge pri oblikovanju 

spletne strani v pravilnem vrstnem redu in se pri tem prilagajamo uporabnikom. S 

poznavanjem teh nastavitev lahko ustvarimo nadzorovan in uporabniku prijazen slog 

spletišča. Obvladovanje nastavitev slogov spletne strani pomaga pri ohranjanju 
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enotne podobe vseh podstrani. Zaradi preglednosti naj dolţina posamezne spletne 

strani ne presega treh zaslonov (Hribar, 1999).  

Dobro vizualno zasnovano spletišče ima nekaj pomembnih osnovnih vizualnih 

elementov (Sklar, 2006). Te elemente prikazujemo na primeru spletne strani 

(Wikipedija, 2011) na sliki 3. 

 

Slika 3: Osnovni vizualni elementi spletne strani 

V glavi dokumenta je prikazan logotip, po katerem je mogoče takoj prepoznati 

organizacijo. Spletišče naj bi imelo tudi ustrezno predstavljene in delujoče osnovne 

povezave z drugimi stranmi v navigacijski vrstici, prikazani na sliki 3 s številko 2. 

Številka 3 prikazuje sredino prve strani, kjer prikaţemo le najpomembnejše podatke. 

Številka 4 pa predstavlja zaključek dokumenta s pomembnimi elementi, kot so spletni 

naslov, avtorske pravice, naslov elektronske pošte in datum zadnje spremembe. 

Pomembnost predstavljenih elementov se lahko razlikuje med spletišči, vendar 

obstaja nek splošen dogovor glede njihove pomembnosti. Na sliki 3 je 

najpomembnejši osrednji del (številka 3), sledijo logotip (številka 1), zaključek 

dokumenta (številka 4) ter navigacijska vrstica (številka 2). Ta razporeditev je 

povzeta po Sklarju (2006), vendar nekateri avtorji zagovarjajo drugačno 

razporeditev. Tako Macedoni (2010) zagovarja, da je potrebno pomembnejše 

elemente razporediti na levo stran, saj se tam začne branje spletne strani.  
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Zelo pomemben je poloţaj glavnega menija. Ta naj bi bil vertikalno v levem stolpcu. 

Tam naj bodo postavljeni tudi drugi elementi, ki jih ţelimo poudariti. V primeru 

uporabe tako leve kot desne strani naj se v levem stolpcu nahajajo tisti elementi, ki 

so pomembnejši. Primer takšne uporabe je pogosto viden pri spletnih trgovinah, kjer 

je v levem stolpcu običajno meni in prijava na e-novice, v desnem kotu pa košarica, 

primerjava artiklov in drugo (Macedoni, 2010).  

Zaradi preglednosti je pomembno, da so naslovi na spletnih straneh prikazani na 

ustrezen način. Tako je bralcu laţe ločiti glavni naslov od podnaslova, teksta in 

dodatnih povezav oziroma podatkov. Na sliki 4 je prikazan primer postavitve in 

velikosti različnih naslovov (Hribar, 1999, str. 21).  

 

Slika 4: Primeri velikosti in razporeditev naslovov na spletni strani 

Takšna hierarhija naslovov naj bi omogočila laţje orientiranje obiskovalcu spletnih 

strani. Poleg ustrezne postavitve naslovov pa je pomembno tudi primerno poravnati 

besedilo (DeBolt, 2007). Tako lahko na primer besedilo s pomočjo ukazov 

pomaknemo nekoliko bolj na sredino spletne strani. Na sliki 5 prikazujemo primer 

estetskega učinka skrajno levo poravnanega besedila (levo) in v sredino 

premaknjenega besedila (desno).  
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Slika 5: Primera različnih poravnav besedila 

Okrog besedila naj bo vedno dovolj praznega prostora, ki ne zmanjšuje preglednosti 

in razumevanja. Besedilo naj bo predstavljeno s primerno velikostjo in tipografijo 

(Skrt, 2003). V besedilu lahko določene besede poudarimo kot ključne besede 

branega odstavka oziroma določimo besedo, s katero se bralec lahko poveţe na 

drugo stran (Hribar, 1999). Pri ustvarjanju spletnih strani moramo biti pozorni, da ne 

uporabljamo enakih oznak za poudarjanje besed in ustvarjanje povezav. V praksi je 

mogoče pogosto zaslediti podčrtano besedilo za povezavo z drugimi stranmi.  

Da so informacije dobro vidne, lahko uporabimo izstopajoče elemente, kot so 

naslovi, povezave, krepka pisava in alineje (Kako izdelati uporabno spletno stran?, 

2010). Velikokrat so bralcu v pomoč pri razumevanju dolgega besedila tudi tabele, 

slike, video in drugi dodatki, kot so opombe ali ključne besede. Te dodatke je 

potrebno primerno postaviti in zagotoviti njihovo delovanje, npr. predvajanje videov 

ali zvokov, zaporedje slik itd. Za boljšo preglednost lahko drugače obarvamo 

poudarjene besede oziroma besede, ki povezujejo druge strani in povezave. Včasih 

pa si pomagamo z opombami (angl. footnotes). Pri uporabi opomb moramo biti 

pozorni, saj jih bralci lahko ne preberejo, vključene pa so lahko pomembne 

informacije, kot so povezave drugih strani, pravne zadeve in podobno (DeBolt, 

2007). Opombe zato primerno prilagodimo z manjšo pisavo ali svetlejšim odtenkom 

barve pisave.  

Berljivost in razumljivost besedila pa lahko omejuje tudi neprimerno izbrana barva 

besedila in ozadja oziroma njuna kombinacija. V primeru temnega ozadja je tako 

potrebno priskrbeti svetlejšo pisavo besedila in obratno v primeru svetlega ozadja. 

Preveč barvito ozadje oteţi izbiro ustrezne barve besedila (Hribar, 1999). Večina 

računalnikov prikazuje milijone barv, vendar je le 216 barv označenih kot spletno 
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varne (angl. web safe). To pomeni, da bi na različnih računalnikih morale biti 

prikazane v pribliţno enakem odtenku. Sicer pa je danes to pravilo med manj 

pomembnimi pri ustvarjanju spletnih strani. Vendar pa nekateri avtorji nadalje 

poudarjajo, da naj se s števili barv ne bi pretiravalo, ozadje pa naj bo ves čas enako in 

ne izstopajoče (Skrt, 2003). Pri nastavitvah ozadja lahko uporabimo slike, enotno 

barvo, vzorce in drugo. Pri vzorcih je potrebno biti posebej pozoren, saj jih različni 

brskalniki lahko prikaţejo na različnih mestih. Primer prikazujemo v sliki 6.  

 

Slika 6: Različna poravnava ozadja pri oblikovanju in prikazu v brskalniku 

Povezave lahko vzpostavimo prek klikov na besede, slike in druge elemente. Ob tem 

pri uporabi slik lahko za boljše usmeritve bralcev to izpostavimo tudi v tekstu 

(Hribar, 1999). Tekst, vezan na sliko, naj bo nekoliko bliţji sliki kot ostalo besedilo 

(DeBolt, 2007). V primeru teksta pa se lahko uporabi funkcijo, da se uporabljena 

povezava ob kliku nanjo obarva drugače. Tako obiskovalec takoj razpozna, kaj je ţe 

pregledal in kaj ne.  

Na tem mestu je potrebno dodati, da je zaradi laţje uporabe spletne strani 

priporočljivo omogočiti enostavno navigacijo, na primer z jasnimi gumbi za 

nadaljevanje naprej ali vrnitev nazaj, s postavitvijo navigacijskih gumbov zmeraj na 

enakih točkah in podobno. Poleg tega odsvetujemo zapletene načine navigacije, npr. 

s ponovnim odpiranjem dokumentov v novem oknu (Kako izdelati uporabno spletno 

stran?, 2010). Navigacija je olajšana s prikazom zaporednih klikov, ki jih je bilo 

treba narediti, da smo prišli do trenutnega mesta na spletišču. Poleg tega se lahko 

posluţujemo tudi kazal vsebine spletnih strani.  

Popolno delujoče spletišče vključuje hitro nalaganje, kar je ravno tako pomemben 

element v današnjem času. O povezavah in nalaganjih spletnih strani je bilo govora 
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ţe v predhodnih poglavjih, zato bomo v tem delu le ponovno opozorili na pomen 

dovolj hitrega nalaganja spletnih strani. Hitrost nalaganja se lahko spodbudi tudi z 

uporabo npr. primerno velikih slik in multimedijskih elementov.  

V tem podpoglavju smo predstavili kriterije raznih avtorjev glede vsebinske in 

estetske primernosti spletnih strani. Zaradi preglednosti kriterije povzemamo v 

tabelarični obliki v prilogi 1.  
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4 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH SPLETIŠČ 

V okviru Univerze v Novi Gorici delujeta dve spletišči: spletišče celotne UNG in 

spletišče VŠU. Opozoriti velja, da gre za dve spletišči, ki ne predstavljata dveh 

istovrstnih organizacij. V prvem primeru gre za spletišče celotne univerze, v drugem 

pa za spletišče posamezne šole, to je VŠU, ki je del univerze. Ker pa v delu 

ugotavljamo uporabnost spletišča za študente oziroma njegovo sestavo, obliko, 

logičnost in druge lastnosti, je primerjava spletišč smiselna. Njuno ocenjevanje 

temelji na dejstvu, da lahko dobre ideje z enega spletišča prenesemo tudi na drugo.  

4.1 Spletišče Univerze v Novi Gorici 

V tem podpoglavju predstavljamo spletišče Univerze v Novi Gorici (2010) s 

poudarkom na uvodni spletni strani in strani za študente. Predstavitev je v tem delu 

izključno normativna, saj le opisuje dejansko stanje. Na osnovi te predstavitve pa 

bomo v nadaljevanju tudi ocenili spletišče.  

4.1.1 Zgradba in namen 

Uvodna spletna stran UNG je prikazana na sliki 7. Na levi strani zgoraj je navedeno 

ime ustanove. Pod njim se nahaja horizontalni glavni meni, ki se razprostira proti 

desni. Glavni meni je sestavljen iz gumbov, ki predstavljajo povezave do drugih 

podstrani. Prvi je gumb za kazalo spletnih strani, poleg njega pa meni kontakti. 

Sledijo še gumbi o univerzi, raziskave, študijski programi, študentski vodnik ter 

trgovina. Na desnem delu strani nad glavnim menijem se nahaja meni v obliki 

hiperpovezav do strani bodoči študenti, študenti, sodelavci univerze in alumni. Poleg 

njega pa je povezava, ki prikaţe uvodno stran v angleškem jeziku. Pod glavnim 

menijem je na desni strani logotip UNG, poleg njega pa ob vsakem obisku druga 

slika. Pod logotipom se nahaja iskalnik, ki išče informacije po spletišču.  

V osrednjem delu pod glavnim menijem so navedene naslednje rubrike: novice, 

dogodki, zaposlitve in vpis. Vse rubrike razen vpisa imajo na kratko razloţeno 

vsebino skupaj z datumom objave. Povezave do podstrani so pravilne in dostop hiter.  
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Ozadje uvodne spletne strani je bele barve, naslovi in besedilo pa črne. Povezave do 

drugih spletnih strani so dokaj berljive oranţne barve. V sredini se vodoravno razteza 

slika za popestritev uvodne strani. Ker vsebinsko ni natrpana z vsemi informacijami, 

ki jih vsebuje spletišče, je vsebina spletišča podrobneje prikazana v rubriki kazalo.  

 

Slika 7: Uvodna spletna stran Univerze v Novi Gorici 

4.1.2 Spletne strani za študente 

Do spletne strani za študente dostopamo preko povezave na uvodni spletni strani, ki 

se nahaja zgoraj desno. Stran je namenjena le študentom UNG, saj dostop nanjo 

mogoč le z imenom in geslom. Oblika strani je podobna obliki uvodne strani, saj ima 

belo ozadje, črno besedilo, oranţne hiperpovezave in vodoraven meni.  

Prvi gumb v meniju odpre začetno stran, sledijo še gumbi s povezavami obvestila, 

predmeti, izpitni roki, indeks ter pravilniki in obrazci. Podstran z obvestili je 

pravzaprav na kratko predstavljena ţe na uvodni strani študentskega spleta. V rubriki 
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predmeti so predstavljeni le tisti predmeti, katerih obveznosti študent še ni opravil. 

Podstran izpitni roki je namenjena prijavam na izpite za razpisane izpitne roke. V 

indeksu so prikazani predmeti, ki jih je študent opravljal, ter nekateri statistični 

podatki, kot so povprečna ocena oziroma število prijav na izpit, nosilci predmetov in 

sorodne informacije. Podstran pravilniki in obrazci je bila ob preverjanju prazna.  

Nad menijem na desni strani je gumb, s katerim se študent odjavi, nakar se 

samodejno odpre na uvodna spletna stran UNG. Pod menijem je naslov strani, pod 

njim še zadnjih pet obvestil, ki se nanašajo na študentov program. Sledijo še 

povezave na različne podstrani, ki so ţe v meniju, vendar so tu še dodatno opisane s 

kratkim besedilom. Podoba študentske spletne strani je prikazana na sliki 8.  

 

Slika 8: Začetna spletna stran za študente Univerze v Novi Gorici 

4.2 Spletišče Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici 

Pred kratkim je bilo na novo ustvarjeno spletišče Visoke šole za umetnost (2010), ki 

so ga poimenovali  e-Platforma. Ker je na njem dostopnih več sodobnih orodij, 

namenjenih študentom, je smiselno podrobneje preučiti sestavo, obliko in druge 

elemente tega spletišča, ki bodo lahko osnova za primerjanje, ugotavljanje in 

izboljšanje uporabnosti spletišča UNG za študente.  
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4.2.1 Zgradba in namen 

Povezava do spletišča VŠU je ob vsakokratnem obisku delovala, strani pa so se hitro 

nalagale. Uvodna stran spletišča je prikazana na sliki 9. 

 

 

Slika 9: Uvodna stran spletišča Visoke šole za umetnost 
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Na vrhu strani je navedeno ime fakultete v slovenskem in angleškem jeziku 

(VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST / SCHOOL OF ARTS). Na levi strani se nahaja 

animacija, ki so jo ustvarili študenti fakultete in je namenjena popestritvi logotipa 

šole. Na desni strani se nahaja logotip in naslov UNG. Vsi omenjeni elementi se 

nahajajo v skupnem sivem pravokotniku, kar kaţe na uvodni oziroma vstopni del 

spletišča. Pod njim se nahaja glavni meni v vodoravni obliki, ki predstavlja slogan 

šole: Šolamo Skupnost Ustvarjamo Povezave. Posamezna beseda predstavlja 

podskupino povezav. Pod besedo Šolamo so povezave do informacij o šoli, 

programih, ljudeh ter vpisne in kontaktne informacije. Beseda Skupnost vsebuje 

povezave na dogodke, forume in bloge. Za uporabo slednjih dveh se mora 

obiskovalec prijaviti, za prijavo pa ni pogoj študij na VŠU. S pomikom kurzorja na 

besedo Ustvarjamo se odprejo povezave do galerije, projektov in portfelja. Portfelj je 

uporabljen za predstavitev tako profesorjev kot študentov, za predstavitev pa poskrbi 

vsak posameznik sam. Zadnja beseda v tem sklopu, Povezave, prikaţe izbrane in 

nabrane povezave do uporabnih spletnih virov. Desno od menija je vgrajen še 

iskalnik po spletišču.  

V osrednjem delu uvodne strani so različne rubrike. Najprej so predstavljene 

najaktualnejše novice s slikami in kratkim tekstom. Ta del strani je tudi najbolj 

vpadljiv zaradi velikosti slik, pisave, barvitosti in prostora, ki ga obsega na strani. 

Pod tem se nahajajo še novice, dogodki in interaktivni video Glej TV. Na koncu 

uvodne strani pa je informativen zaključek z bistvenimi informacijami o šoli, s 

povezavami, raznimi logotipi in z iskalnikom.  

4.2.2 Spletna stran za študente 

Za vstop v spletno stran za študente (VŠU-Moodle) potrebujemo uporabniško ime in 

geslo. Študentom sta dodeljena ob začetku študija. S klikom na ikono v obliki črke M 

rumene barve, ki se nahaja v zaključku uvodne strani VŠU, se odpre nova stran, 

kamor študent vpiše zahtevano ime in geslo. Stran je prikazana na sliki 10. 
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Slika 10: Začetna spletna stran za študente Visoke šole za umetnost 

Spletne strani za študente so oblikovane drugače od spletnih strani šole. Na vrhu 

strani je prikazano ime šole, na desni strani pa ime vpisanega študenta. Pod glavo 

uvodne strani se na levi strani nahaja okvir Moj meni, v katerem so povezave VŠU-

Moodle, Moj profil, Moji predmeti, Moja sporočila in Moj blog. Pod njim se nahaja 

še okvir Hitre povezave, v katerem so uporabne povezave s stranmi, povezanimi s 

študijem. V osrednjem delu strani je seznam povezav do e-pisarn in e-učilnic VŠU. 

Tu najemo tudi povezave posameznih predmetov, oglasne deske, knjiţnice in 

podobnih rubrik. Na desni strani uvodne strani za študente se nahaja okvir Koledar, 

pod njim pa še Prisotni uporabniki, kjer je seznam vseh trenutno prijavljenih 

študentov, pod njim pa še Sporočila, v katerem so sporočila za uporabnika.  

V okviru Moj meni se s klikom na VŠU-Moodle vrnemo na uvodno spletno stran za 

študente. Moj profil je namenjen urejanju profila študenta in pregledu nad sporočili, 

ki jih je študent objavil v forumih in blogih. Moji predmeti predstavlja enako vsebino 

kot osrednji del na uvodni strani za študente, le da tu deluje kot navpični meni. S 

klikom na povezavo za izbrani predmet se v osrednjem delu prikaţe opis predmeta, 

nosilce predmeta, vire, dokumente in še razne elemente v povezavi s tem predmetom. 

S klikom na Moja sporočila se odpre manjše okno, preko katerega lahko študent 

komunicira z ostalimi študenti. Povezava Moj blog odpre stran, na kateri študent 

https://moodle-vsu.ung.si/
https://moodle-vsu.ung.si/
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pregleduje, dodaja in ureja vsebino blogov. Na dnu vsake strani se ponovno nahaja 

povezava na uvodno stran za študente. 

Za uporabo spletnega indeksa in prijavljanje na izpite se morajo študenti prijaviti z 

imenom in geslom na spletni strani za študente UNG, ki je bila predstavljena ţe v 

predhodnem poglavju. 

Oblika je spletnih strani za študente je preprostejša kot oblika spletnih strani VŠU. 

Ozadje je enotno in sive barve, besedilo pa črne ali modre barve. Besedilo je tudi 

ločeno z okviri, ki so bele in sive barve. Slik na tej strani ni. Dolţina posamezne 

spletne strani je daljša od treh zaslonov. 
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5 OCENA IN PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH SPLETIŠČ 

Sedaj, ko imamo opredeljene glavne elemente vsebinskega in estetskega vidika 

ocenjevanja spletnih stani ter podane osnovne informacije o spletiščih UNG in VŠU, 

se lahko lotimo njihovega objektivnega ocenjevanja in primerjave. Ocenjevanje 

poteka na podlagi kriterijev, opisanih v podpoglavju 3.4 in povzetih v prilogi 1. V 

nadaljevanju sta najprej ocenjeni spletišči UNG in VŠU, nato pa opravljena njuna 

primerjava. Pri ocenjevanju in primerjavi kot osnovo privzamemo neko idealno 

stanje, ki ga opredeljujejo razni avtorji (DeBolt, 2007; Gradišar in drugi, 2005; 

Hribar, 1999; Macedoni, 2010).  

5.1 Ocena spletišča Univerze v Novi Gorici 

Najprej ocenjujemo spletišče UNG in to tako, da ga najprej ovrednotimo z 

vsebinskega in nato z estetskega vidika.  

5.1.1 Ocena z vsebinskega vidika 

Najprej ocenjujemo primernost vsebine spletišča za ciljno občinstvo. Spletne strani 

so sicer namenjene tako študentom, kot zaposlenim na fakulteti in širši javnosti. 

Vendar so z vidika dela izpostavljeni študenti kot ciljno občinstvo, saj proučujemo 

uporabnost spletnih strani zanje. Spletne strani UNG večinoma predstavljajo s 

študijem povezane vsebine, kot so programi, ljudje na univerzi, predmeti, pogoji za 

vpis in sorodne zadeve. Mogoče je najti tudi rubriko trgovina, kjer pa so prodajni 

izdelki povezani s študijem. Tako lahko zaključimo, da je vsebina zelo primerna za 

ciljno občinstvo, saj v prevladujočem obsegu predstavlja študijske vsebine, ob njih 

pa tudi podporne obštudijske dejavnosti.  

Glede aţurnosti vsebine spletnih strani ugotavljamo naslednje. Glede novic, obvestil, 

dogodkov in zaposlitev, prikazanih na uvodni strani UNG, lahko rečemo, da je 

aţurnost dokaj dobra, saj se je tudi v poletnem času objavljenih dosti novosti. 

Nekoliko manj aţurne so podstrani. Takšen primer so urniki govorilnih ur. Ker je na 

te spremembe na nek način vseeno potrebno opozoriti, npr. prek oglasne deske ali na 

predavanjih, lahko sklenemo, da nekateri komunikacijski kanali niso usklajeni.  



36 

 

Na spletnih straneh lahko opazimo jezikovno ustreznost predstavljenih vsebin. 

Slednje velja tako za besedilo v slovenskem kot v angleškem jeziku. Jezik je 

primerno formalen. Za izobraţevalno ustanovo, ki predstavlja več fakultet in je 

namenjena širši mnoţici študentov, je jezikovna pravilnost zahteva, formalnost pa 

priporočljiva. Neformalne načine komuniciranja je smotrneje uporabljati v primeru 

manjše skupine ljudi ali tesnejših odnosov z znanci.  

Črno besedilo je pregledno na svetlem ozadju, desno poravnano, uporabljeni so tudi 

elementi za poudarjanje pomembnih besed. To je vidno na primer s krepkim tiskom 

(npr. na fakulteti za humanistiko se bodo izvajali lektorati angleškega, 

francoskega, italijanskega ... jezika), s poševnim tiskom (npr. iz tega izhaja tudi 

ime Inženirska fizika), ter z velikimi tiskanimi črkami (npr. študijska smer 

JEZIKOSLOVJE). Poudarjene besede so prisotne v primernem obsegu, kar 

pomeni, da jih ni preveč in ne ogroţajo razumevanja besedila. Okrog besedil je 

dovolj praznega prostora.  

Na podlagi doslej povedanega lahko povzamemo, da je razumljivost tako prve strani 

kot njenih podstrani zelo dobra. Razumljivost je ponekod podprta z grafičnimi 

predstavitvami, kot je na primer prikaz organizacijske strukture univerze. Da je neka 

stran razumljiva, mora, kot smo ţe omenili, izpolnjevati več pogojev. Na tem mestu 

le ponovno opozorimo, da je razumljivost lahko slaba zaradi prevelikega obsega slik 

in drugih manj primernih vsebin, ogroţajo jo tudi neustrezno organizirana 

predstavitev vsebine, slabo berljiva pisava, neprimerne barve in nepravilno delovanje 

povezav. Skratka, da bo razumljivost strani na zadovoljivi ravni, mora biti ustrezna 

kombinacija vseh elementov.  

Ker so predstavljene predvsem ključne informacije, ponekod pa so tudi popestrene s 

slikami (npr. rubrika trgovina), lahko rečemo, da je spletišče jasno in jedrnato 

zasnovano. Ponekod je opaziti sicer le bistvene podatke, estetsko pa so te podstrani 

nekoliko monotone. Primerjamo lahko podstran študentski vodnik – prehrana, kjer 

imamo zgolj belo ozadje, in podstran študentski vodnik – zdravstveno varstvo 

študentov, kjer je opazna popestritev z logotipi raznih organizacij.  

Na posamezni strani spletišča UNG je besedilo dokaj logično razdeljeno v odstavke. 

Med odstavki je dovolj prostora. Besedilo, ki predstavlja več vsebin, strnjeno pa je v 
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en sam odstavek, lahko bralca zmede. Njegova kompaktnost bralca odvrne od branja 

ali pa ta obupa, preden prebere celotno besedilo. Razdeljenost v odstavke tako ne le 

pripomore k lepšemu estetskemu videzu, temveč tudi k boljšemu razumevanju in 

spodbujanju k branju. To je na spletišču UNG zagotovljeno. 

Glede razdelitve besedila na posamezne strani lahko rečemo naslednje. Ponekod je 

besedilo preveč podrobno razdeljeno na strani, tako da so nekatere podstrani dokaj 

prazne. Primer za to je ločena predstavitev organizacijske sheme, vodstva in 

študentskega sveta. Sicer pa je besedilo logično razdeljeno na strani. To pomeni, da 

se izbrana tema predstavi na eni strani in celovito, njej sorodne teme pa se 

nadaljujejo na sosednjih straneh. Obseţnejše vsebine tako niso natrpane na eni strani, 

temveč so predstavljene na podstraneh. Vendar mora biti delitev na podstrani 

smiselna, saj prevelika razdrobljenost, predvsem s skromnim tekstom, omejuje 

preglednost.  

Na spletišču UNG ni mogoče zaslediti rubrike s predstavitvijo ciljev univerze. 

Predstavljeni so le cilji posameznih programov. To lahko zmanjšuje podobo 

povezanosti in sodelovanja med študijskimi programi (razen v primeru, da univerza 

ne ţeli imeti povezanih in sodelujočih študijskih programov) in ciljne usmerjenosti 

univerze. Cilje je sicer moţno zaslediti v Poročilu o delu Univerze v Novi Gorici 

2009, objavljanem na spletišču. Tako lahko na primer zasledimo cilj zaposljivosti 

(90 %) in o ustvarjanju novega znanja ter njegovega prenosa v sodelovanju z raznimi 

institucijami. Vendar ti cilji niso eksplicitno prikazani ter niso enostavno in hitro 

dostopni. 

Vizijo UNG je v okviru spletišča teţe najti. Razlog je v neprimerni in teţko 

dosegljivi lociranosti na podstraneh univerze, to je v poročilu. Vizija je omenjena na 

primer v okviru novega podiplomskega študijskega programa Jezikoslovje, vizija 

UNG pa je predstavljena v okviru programske samoevalvacije. Vizija predstavlja 

privlačno sliko prihodnosti, ki naj bi spodbujala tako zunanje kot notranje člane neke 

organizacije k motiviranem delovanju. Skrita vizija ima učinek neobstoječe vizije, 

zato je vizijo potrebno predstaviti na vidnem mestu.  

Poslanstvo UNG je na spletišču prav tako pojasnjeno v Poročilu o delu. Iz njega 

izvemo, da UNG ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in 
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raziskovalci ter da se to znanje prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje. 

Poslanstvo odgovarja na to, zakaj je obstoj neke organizacije smiseln. Ker je lahko 

povezano s cilji in vizijo, je primerno, da ga na spletnih straneh predstavimo ob 

omenjenih dopolnjujočih elementih.  

Glede predstavitve študija, pogojev za vpis oziroma nadaljevanje študija ter drugih 

elementov lahko rečemo naslednje. Ti elementi so dovolj podrobno in jedrnato 

predstavljeni. Lahko jih tudi enostavno poiščemo v rubriki študijski programi v 

glavnem meniju. Ni pa naveden kontakt za te študijske zadeve. Za posamezen 

študijski program je kratko predstavljena njegova vsebina, študijsko področje, ime 

listine, strokovni naslov, ki ga študent pridobi, in njegova okrajšava, obstoj 

zaključnega izpita, dekan ter koordinator ECTS. V odstavkih so predstavljeni še opis 

programa, vpisni pogoji, temeljni cilji študija, moţnosti nadaljevanja študija, oblike 

preverjanja in ocenjevanja znanja ter tabelarično tudi predmetnik. Predmetnik navaja 

predmete po letniku študija, skupaj s številom ur in točk ECTS. Klik na predmet vodi 

na podstran s predstavitvijo izbranega predmeta. Ob strani (levo zgoraj) so prikazane 

povezave do elementov opisa študijskega programa na trenutni podstrani. 

Ko izberemo nek predmet, izvemo za naslednje njegove elemente: namen, zahtevano 

predznanje, preverjanje znanja, vsebina predmeta in priporočena literatura. Desno 

zgoraj so na kratko predstavljeni tudi naslednji podatki: predavatelj, šifra predmeta, 

letnik študija, semester, predavanja (v številu ur), ECTS, vrsta predmeta (obveznost), 

učni jezik ter metode poučevanja.  

Pedagogi so predstavljeni z imenom in priimkom, nazivom, kontaktom (telefon, 

naslov elektronske pošte in ponekod tudi lastna spletna stran). Navedeni kontaktni 

podatki so aţurni. Dosegljivost pedagogov, npr. preko elektronske pošte, pa je 

srednje dobra. Odgovori so ponavadi posredovani v nekaj dneh. UNG ima na 

spletnih straneh navedene tudi kontaktne podatke sodelujočih organizacij. Glede teh 

povezav lahko rečemo, da vse brezhibno delujejo.  

Na spletni strani UNG je mogoče uporabiti tudi interni iskalnik, lociran na uvodni 

strani na levi strani pod logotipom. Iskalnik se nahaja tudi na podstraneh na levi 

zgornji strani. Deluje podobno kot iskalnik Google. Dodatno ima na primer pri 

iskanju imen prikazano število zadetkov tega imena v imeniku sodelavcev.  
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Posebnega selektivnega obveščanja študentov (npr. tistih, ki posredujejo svoj 

elektronski naslov pošte) ni. Obstaja le splošno obveščanje za posamezen študijski 

program, tudi v okviru študentske strani posameznega študenta (študentska stran, na 

katero se študent prijavi z imenom in geslom).  

Na spletišču UNG in na spletnih straneh za posameznega študenta, dostopnih po 

vpisu imena in gesla, so dosegljivi predvsem le viri za študij. Prosojnic s predavanj 

in drugih gradiv za posamezen predmet ni.  

Študenti na UNG imajo dostop do svojih spletnih strani, za katere je potrebno vpisati 

ime in geslo. Dostop je torej omejen. Na teh spletnih straneh za študente, ki so 

pravzaprav spletni indeks, se lahko pridobijo informacije o opravljenih izpitih, 

prijave na izpit, obvestila in druge študijske zadeve.  

Spletišče UNG je dostopno tudi v angleški različici, kar je zelo dobra spodbuda za 

mednarodno sodelovanje. Prevod besedil na spletišču v tuje jezike namreč zelo 

koristi tujim študentom, saj se nekateri predmeti tudi izvajajo v tujih jezikih.  

Spletišče UNG ne uporablja okvirjev. Kot povedano, ti lahko negativno vplivajo na 

dojemanje strani zaradi omejenosti, estetske neustreznosti in podobno. Tako je 

opustitev okvirjev skoraj priporočljivejše od njihove uporabe.  

V zaključku posamezne spletne strani UNG najdemo zapis © Univerza v Novi 

Gorici. Te navedbe na uvodni strani ni. V zaključku praviloma zapišemo spletni 

naslov, avtorske pravice, naslov elektronske pošte in datum zadnje spremembe. To 

ustvari resnejšo in popolnejšo podobo spletišča.  

Vse povezave na spletnih straneh UNG, tako notranje kot zunanje dobro delujejo. Ob 

pregledovanju nismo zaznali nikakršnih motenj ali počasnega nalaganja. 

5.1.2 Ocena z estetskega vidika 

Spletišče UNG je oblikovno primerno ciljnemu občinstvu, saj je oblika primerno 

formalna, umirjena, lepo razporejena in primerna za izobraţevalno ustanovo.  

Slog uvodne strani in podstrani spletišča UNG je enoten. Na vrhu sta povsod logotip 

univerze in povezava do uvodne strani. Na sredini se nahaja osnovno besedilo, levo 



40 

 

so kontakti in dodatne rubrike. Levi meni se spreminja v odvisnosti od podstrani. 

Zaključek dokumenta (razen na prvi strani) je enoten. Tudi barve ozadja in teksta so 

enake. Prav tako je isti slog enoten uporabljen tudi na študentskih straneh. 

Dolţina spletnih strani je pribliţno eno stran na zaslonu, se pa spreminja glede na 

podstran količino informacij na njej. Načeloma pa ne presega treh strani. S 

spreminjanjem velikosti besedila v brskalniku se širina posamezne spletne strani ne 

spreminja, torej ne pojavi se vodoravni drsnik. Se pa v tem primeru spreminja 

dolţina spletne strani.  

Estetsko je spletišče UNG pregledno. Barva besedila in ozadja sta v primernem 

kontrastu, odvečne slike, grafi, videi in podobni elementi ne oteţujejo razumevanja. 

Kot je bilo ţe omenjeno, so posamezne podstrani nekoliko monotone in bi 

potrebovale popestritev z nekaterimi predhodno omenjenimi elementi. V tem 

primeru ni nujno, da gre na primer za sliko, ki pomaga pri razumevanju besedila, 

temveč za sliko, ki prazno stran napolni in poţivi. Spletišče je dokaj statično, enako 

velja za spletne strani študentov, saj se razen nekaterih dogodkov in obvestil oziroma 

novic nič ne spreminja.  

Logotip UNG je na spletišču viden in primerno lociran – levo zgoraj. Na uvodni 

strani je še nekoliko večji. Klik nanj omogoča premik na uvodno stran spletišča. 

Znotraj spletišča so prikazani tudi logotipi sodelujočih organizacij, v okviru besedila 

oziroma ob imenu organizacije, kot na primer pri Zdravstvenem varstvu študentov.  

Glavni meni se nahaja na vrhu strani in ima vodoravno razporeditev. Načeloma so ti 

meniji vertikalni in postavljeni levo oziroma tudi desno. Vendar je njegova 

preglednost ustrezna tudi v obstoječi izvedbi. Meni vsebuje kazalo in kontakte ter 

rubrike o univerzi, raziskave, študijske raziskave, študentski vodnik in trgovino. Na 

desni strani pa se nahaja stranski meni s spreminjajočo se vsebino, v odvisnosti od 

trenutne podstrani. Z izjemo uvodne strani, ki ima stranski meni visoko desno, se 

stranski meni na ostalih podstraneh razprostira po celotni desni strani. Njegova 

dolţina in vsebina se med podstranmi razlikujeta. Glavni meni na straneh za študente 

je tudi v vodoravni obliki in je zelo pregleden in s tem dosega svoj namen. 
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Naslovi na spletnih straneh so jasno izpostavljeni in berljivi. Večinoma so 

odebeljeni, nekateri pomembnejši pa so napisani tudi z velikimi črkami. Naslov, 

napisan s krepkimi tiskanimi črkami, načeloma predstavlja podstran spletišča, na 

kateri se nahajamo. Naslovi so napisani v temni barvi, podobno kot besedilo, ki je 

črne oziroma temno sive barve. Razen uvodne strani, ki je nekoliko poravnana na 

desno stran, so po ostalih straneh tako naslovi kot besedilo levo poravnani. Način 

pisanja je enoten na vseh straneh spletišča.  

Poudarjanje ključnih besed je bilo v predhodnem delu ţe predstavljeno. Na tem 

mestu dodajamo, da so povezave do drugih spletnih strani obarvane oranţno in 

podčrtane. Razumevanje besedila je ponekod podkrepljeno tudi s slikami oziroma 

shemami. Tak primer najdemo pri predstavitvi organizacijske sheme univerze.  

Glede primernosti barv spletišča lahko rečemo, da je prej monotona kot barvita. Ta 

slog sicer povečuje resnost in formalnost, vendar so zato nekatere podstrani z manj 

teksta bolj puste. Ozadje je v večini primerov bele barve, brez vzorcev. Le uvodna 

stran ima prikazano podolgovato sliko, ki spletišče nekoliko popestri. Tekst je 

kontrastne črne oziroma sive barve, povezave pa oranţne. Slednje se ravno tako 

prebarvajo v temno barvo, ko so enkrat bile uporabljene. Takšna kombinacija barv 

ustvari občutek prazne strani, primer tega pa je rubrika prehrana. Takšnemu učinku 

praznine se je mogoče izogniti npr. s slikami, kot je predstavljeno v rubriki 

Zdravstveno varstvo študentov.  

Robovi pri tiskanju spletnih strani UNG so primerni in v mejah za pomembne 

zadeve. To so zadeve, za katere obstaja velika verjetnost, da jih bodo študenti 

natisnili, kot so obrazci za vpis, potrdila in podobno.  

Navigacija po spletišču UNG je enostavna kljub odsotnosti gumbov za pomik naprej 

in nazaj. V ta namen mora obiskovalec uporabljati ukaze spletnega brskalnika. S 

klikom na logotip organizacije se odpre uvodna spletna stran. Logotip je prisoten na 

vsaki podstrani spletišča. Povezave na druge podstrani so jasno zaznamovane s 

podčrtanim oranţnim besedilom. V primeru, da smo na nekatero povezavo ţe 

kliknili, se le-ta obarva sive barve. Navigacija po spletišču je nekoliko olajšana 

zaradi kazala, prikazanega na uvodni strani. Tako si lahko obiskovalec spletišča takoj 

ogleda okvirno strukturo strani. S klikom na ţeleno povezavo je mogoče takoj preiti 
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na ţeleno spletno stran, tudi iz kazala. Hitrejšo navigacijo omogoča tudi iskalnik po 

spletišču UNG. Povezave do posameznih podstrani so omogočene tudi prek izbranih 

slik oziroma multimedijskih elementov. Na straneh UNG je tudi lepo prikazano, kje 

znotraj spletišča se natančno nahajamo oziroma po kakšni poti smo s kliki prišli do 

trenutnega mesta. Tako imamo na vrhu strani prikazano zaporedje klikov (primer za 

študijski program Okolje):  

Domov > Študijski programi > Univerzitetni študijski program Okolje 

Koraki klikov so ločeni s puščicami, podčrtano besedilo predstavlja neposredno 

povezavo do navedene podstrani, nepodčrtano besedilo pa predstavlja podstran, ki jo 

trenutno pregledujemo (klik ni omogočen).  

Spletne strani se hitro in brezhibno nalagajo. Hitro nalaganje je dodatno omogočeno 

zaradi enostavne strukture strani in manjšega obsega slik, multimedijskih elementov 

ter drugih elementov, ki bi sicer lahko upočasnili nalaganje.  

5.2 Ocena spletišča Visoke šole za umetnost 

V tem podpoglavju predstavljamo spletišče VŠU. To spletišče sluţi za primerjavo 

zaradi pripadnosti UNG, vendar je njegova zasnova zelo sveţa, saj je tudi njihov 

študijski program novejši. Pri novejših spletnih straneh je moţno pričakovati, da 

bodo upoštevane nove in sveţe ideje, ni pa nujno.  

5.2.1 Ocena z vsebinskega vidika 

Spletišče VŠU je predstavljeno s slikovito in dokaj pisano uvodno stranjo. Poleg 

barvnih in dokaj velikih naslovov vsebine poudarjajo tudi slike. Na levi strani je 

priloţena povezava Glej TV, ki deluje hitro in brezhibno. Če upoštevamo študente 

VŠU kot ciljno občinstvo, je stran sicer primerna. Vendar se novim študentom ali 

tistim, ki prvič obiščejo stran, posredovane informacije lahko zdijo preveč slikovito 

predstavljene.  

Vsebine, predstavljene na vsem dostopnih straneh spletišča VŠU, so dokaj aţurne. 

Poleg novic so na straneh prikazane tudi aktualne teme in zanimivi dogodki. Ob 

vsakokratnem obisku (na naključno izbran dan) je bilo opaziti stalno osveţene 

http://www.ung.si/si/
http://www.ung.si/si/studijski-programi/
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novosti. Glede na to, da so tudi v koledarju sproti označeni pomembni dogodki, 

poleg tega pa so na spletni oglasni deski prikazane aktualne novice, lahko rečemo, da 

je spletišče dokaj aţurno.  

Spletišče je predstavljeno v ţivahnejšem slogu in z več neformalnimi vsebinami, kot 

so Glej TV ali blog. Vendar je spletišče jezikovno ustrezno zasnovano in ni opaziti 

nerodnih, nestrokovno napisanih stavkov.  

Preglednost je za nove in neredne obiskovalce spletišča nekoliko slabša. To velja 

predvsem za uvodno stran. Vendar nepreglednost ni na zelo nizki ravni in 

obiskovalec se lahko nato hitro znajde. Stalni obiskovalci imajo verjetneje manj 

teţav s preglednostjo, saj dobro poznajo razvrstitev vsebine, postavitev slik in drugo.  

V povezavi s preglednostjo lahko zaključimo, da je tudi razumljivost sporočil sprva 

nekoliko slabša, saj novi obiskovalec strani ne ve, kakšna je razporeditev vsebine. 

Zmedejo ga lahko tudi slike, saj lahko poudarijo pomen sicer manj pomembne 

zadeve. Ko posameznik spozna sestavo spletnih strani, je razumljivost visoka in 

porazdelitev vsebin samoumevna.  

Spletišče je zelo jedrnato predstavljeno, ne le z besedilom, temveč tudi z dodatnimi 

vsebinami, kot so slike, videi in drugo. Ponekod, kot na primer v predstavitvi ciljev 

šole, so informacije nekoliko skromnejše in citirane v kontekstu drugega besedila. 

Posameznik tako ne more hitro ugotoviti, kje so ţelene informacije, ne da bi prebral 

celotno besedilo. Ponekod so informacije predstavljene le v oţjem obsegu in z 

nadaljnjimi kliki lahko dostopimo na stran, kjer so te informacije podrobneje 

predstavljene, kot na primer predstavitev študijskih programov.  

Besedilo je na posamezni spletni strani primerno razdeljeno v odstavke. Strani niso 

prenatrpane z raznovrstnimi informacijami oziroma, če so, so ponujeni krajši osnutki 

in hiperpovezave do daljših opisov. Tako lahko rečemo, da so vsebine na posamezni 

(pod)strani kompaktne.  

Tudi med stranmi je besedilo primerno porazdeljeno. Kot ţe omenjeno, so strani z 

mnogimi nepovezanimi informacijami oblikovane tako, da so osnovne informacije le 

na kratko predstavljene. Za podrobnejše branje ima obiskovalec na razpolago 

hiperpovezavo na ustrezno podstran.  
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Če gledamo z vidika VŠU kot organizacije, njeni cilji na spletnih straneh niso 

predstavljeni. Predstavljeni so le cilji študijskih programov. Znotraj spletišča je 

mogoče zaznati le cilje posameznih elementov šole oziroma spletišča, kot je na 

primer cilj projekta e-Platforma.  

Tudi vizija ni predstavljena. Pri pregledovanju spletnih strani je sicer mogoče 

zaslediti informacijo, da vizija obstaja, vendar ni mogoče ugotoviti, kakšna je.  

Na spletnih straneh VŠU tudi ni predstavljenega poslanstva šole, ne eksplicitno na 

posamezni strani in ne v kontekstu drugih besedil. Poslanstvo tako ni predstavljeno 

niti za posamezne študijske programe.  

Predstavitev predmetov na spletnih straneh VŠU obsega predvsem letnik in točke 

ECTS, vsebine so predstavljene tabelarično, ponekod tudi v odstavkih, npr. pri 

predstavitvi modulov. Na straneh za študente so predmeti podrobneje opisani. Tu 

najdemo tudi študijsko gradivo, pri nekaterih predmetih pa tudi naloge in navodila za 

učne ure.  

Pedagogi so predstavljeni v rubriki Šolamo – ljudje s sliko, imenom, priimkom in 

nazivom, vlogo na šoli, kariero in nekaterimi drugimi informacijami. Ob tem ni 

navedenih kontaktov, kot so na primer elektronska pošta, telefon in podobno. 

Kontakti nekaterih pedagogov so prikazani v rubriki Kontakt. VŠU spodbuja 

komuniciranje tudi prek nekaterih neformalnih kanalov, kot so Facebook ali blogi. 

Predstavljeni so tudi gostje. Glede odgovarjanja preko spletišča lahko rečemo, da so 

odgovori posredovani dokaj hitro, tudi ţe naslednji dan.  

Na spletnih straneh je ponujeno veliko povezav o raznih obštudijskih dejavnostih. Te 

so prikazane v rubriki Povezave, razdeljene pa so na izbrane in nabrane. Izbrane 

povezave vključujejo povezave Prostori inspiracije, druženja in idej, Festivali in 

dogodki, Galerije, muzeji, kino, Portali in mreže, Časopisi in revije, Šole, Viri in 

Razpisi. To so stalne povezave, medtem pa se na novo odkrite povezave dodajajo v 

rubriko Nabrano. Poleg naslova povezave, je dodano še ime tistega, ki je povezavo 

predlagal ter ključne oznake. S tem študent laţe prepozna uporabnost povezave. Zato 

lahko rečemo, da je spletišče VŠU zelo praktično zasnovano. To velja tudi zato, ker 
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se nove zanimive povezave, ne le organizacij, temveč tudi dogodkov redno 

objavljajo.  

Iskalnik VŠU je vedno postavljen na levi zgornji strani. Enotna postavitev iskalnika 

povečuje enotnost vseh podstrani spletišča. Iskanje se lahko razdeli na content 

(vsebina) in users (uporabniki). Ob poskusu iskanja izbranega sodelavca nismo 

zadetka na njegovo stran, pokazale so se le ostale povezave. 

Obveščanje študentov je enotno in prilagodljivo. Enotna obvestila se nahajajo na 

primer na uvodni spletni strani in strani za študente. Študent pa se lahko sam prijavi 

za prejemanje posameznih vrst novic. V zaključku posamezne spletne strani se 

študenti lahko poveţejo na RSS stran in se naročijo na izbrane informacije.  

Dokumenti za študij so objavljeni na študentskih straneh v okviru posameznega 

predmeta ali drugih rubrik. Tako je na primer na spletni strani predmeta Animacija I 

mogoče pridobiti dokumente o programu modula, terminih in temah, forumih in 

podobno.  

Individualne študentske strani so dostopne študentom preko klika na povezavo v 

zaključku spletnih strani ter z vpisom imena in gesla. Ime in geslo študent pridobi ob 

začetku študija. Z njima se vpisuje na osebno spletno stran, kjer si lahko ureja lasten 

profil, sledi lastnim in drugim objavam na blogih in forumih, ima pregled nad 

predmeti in dokumenti, spremlja koledar z označenimi pomembnimi dogodki ter 

povezave na druge podstrani študentskega spleta.  

Da šola stremi k ustvarjanju socialnega kapitala je razvidno tudi iz moţnosti prijave 

zunanjih uporabnikov na spletišče. To pomeni da tudi posamezniki, ki niso študenti 

VŠU in ne njeni sodelavci, lahko sodelujejo pri razpravah in pripomorejo k boljšemu 

izvajanju študija. Tak primer so lahko strokovnjaki ali umetniki, ki lahko s svojimi 

napotki pomagajo študentom v študijskem procesu. Povzamemo lahko, da je VŠU 

zelo odprta organizacija.  

Spletišče VŠU ne uporablja okvirjev. Ker lahko okvirji povzročijo npr. preglavice pri 

tiskanju oziroma estetsko ne ustrezajo spletišču, je njihova neuporaba pozitivna. 

Poleg tega so nekatere podstrani spletišča VŠU dokaj pisane in popolnoma 

neprimerne za okvirje.  
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Spletišče VŠU podaja vsebine spletnih strani tudi v angleškem jeziku, vendar le 

osnovne informacije o šoli, programih, ljudeh, vpisu in kontaktih.  

Povezave delujejo hitro in brezhibno. Med opazovanjem in ocenjevanjem spletišča ni 

bilo zaslediti motenj ali nedelujočih povezav.  

Zaključek strani VŠU je na vseh podstraneh enak in vsebuje letnico zadnje 

spremembe, kontakte, meni, dodatne povezave, logotipe raznih organizacij in 

iskalnik. V zaključku ima študent na voljo tudi povezavo do študentske spletne 

strani, povezavo do Facebooka VŠU, povezavo do omreţja LinkedIn VŠU, povezavo 

na Vimeo.com in povezavo do novic v zapisu RSS.  

5.2.2 Ocena z estetskega vidika 

Oblikovno je spletišče VŠU bolj neformalno in popestreno z barvitimi naslovi in 

slikami, menjajočimi se slikami, videi, predvsem na uvodni strani. Je pa ta oblika 

primerna za ciljno občinstvo, torej (bodoče) študente VŠU.  

Slogi na vseh podstraneh spletišča VŠU so dokaj enotni, z izjemo prve strani, ki ima 

nekoliko barvitejše naslove in več slik na enem mestu. Popestritev spletišča se 

uporablja na vseh podstraneh in sicer s slikami, multimedijskimi elementi, sivimi 

okviri, slikami in podobnimi elementi. Na študentskih straneh zasledimo drugačen 

slog, ki pa je enoten za vse podstrani. Tu ni dodatnih slik in multimedijske vsebine.  

Dolţina uvodne strani VŠU je pribliţno dve strani na zaslonu računalnika, UNG pa 

eno. Velja, da se preglednost zmanjša, ko dolţina preseţe tri strani. Dolţina strani se 

spreminja po posameznih vsebinah. Ker so skoraj vse podstrani daljše od ene strani, 

se skoraj povsod pojavlja desni drsnik za vertikalno premikanje po strani.  

Glede estetike spletišča VŠU lahko povzamemo naslednje. Uvodna stran je nekoliko 

preveč barvita, kar zmanjša razumljivost. Nekatere slike so postavljene le za 

popestritev strani. Takšen pristop je smiseln v primeru, ko bi bila sicer stran 

monotona oziroma bolj prazna. Na takih podstraneh, kljub dejanski neuporabnosti 

slik za razumevanje, slike ne zmanjšujejo razumevanja temveč popestrijo videz 

strani. Problem monotonosti je v primeru spletišča VŠU rešen še na drug način: z 

okviri, ki označujejo posamezno novico in druge vsebine. Spletišče je zaradi 
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menjajočih se slik, utripajočih naslovov in multimedijskih elementov zelo 

dinamično. Dinamičnost pospešujejo tudi objave blogov in forumov, ki so včasih 

zelo pogoste. 

Stran VŠU ima zgoraj desno še logotip UNG. Logotip predstavlja leţeči pravokotnik, 

ki pa so ga študenti pretvorili v pravokotnik z animirano, spreminjajočo se vsebino. 

Za popestritev logotipa so uporabili znanje iz svojega študija. Logotip se na vseh 

podstraneh nahaja na enakem mestu. Klik nanj sicer ne vodi na uvodno stran, vendar 

ime šole desno od logotipa vsebuje povezavo do uvodne strani. Na skrajni desni 

strani sta tudi logotip UNG in povezava do njenega spletišča. V zaključku strani so 

prikazani nekateri drugi logotipi s povezavami (e-Platforma, Sluţba Vlade Republike 

Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko itd.).  

Glavni meni je oblikovan horizontalno, postavljen je na vrhu strani in vsebuje 

rubrike: Šolamo, Skupnost, Ustvarjamo in Povezave. Meni se ponovi v zaključku 

dokumenta. Ob postavitvi kurzorja nanje se prikaţejo tudi podrubrike. Meni obenem 

predstavlja tudi slogan Šolamo skupnost, ustvarjamo povezave, ki je tesno povezan z 

načinom, po katerem je spletišče VŠU izdelano. Mišljena je objava raznih blogov, 

forumov in drugih vsebin, ki spodbujajo tesnejše sodelovanje med študenti.  

Obstajata tudi dva stranska menija. Prvi se nahaja na desni strani vsake strani 

spletišča, vsebuje pa multimedijske elemente in nekatere sorodne vsebine strani, na 

kateri se nahajamo. Drugi stranski meni se nahaja na dnu strani v zaključku. Tu 

imamo poleg ponovljenega glavnega menija še nekatere druge povezave, kot so 

prijava na študentske strani, novice v zapisu RSS in podobno. Na študentskih straneh 

pa se glavni meni nahaja na levi strani pod imenom šole in je vedno na istem mestu, 

ne glede na obiskano podstran. Razne okrajšave pa naredijo ta meni manj razumljiv. 

Naslovi se skozi celotno spletišče, razen vrste pisave, dokaj razlikujejo. Tako 

najdemo pisane in zelo velike naslove na uvodni strani za aktualne novice, ostale 

novice so naslovljene z zeleno in nekoliko manjšo krepko pisavo, naslovi znotraj 

podstrani so črne in krepke pisave. Če na posamezni strani obstaja več kategorij 

naslovov, se slednje spreminjajo po velikosti pisave, kar je razvidno na primer v 

rubriki Projekti. Nekoliko drugačne naslove najdemo na primer v rubriki Portfelji, 

saj so posamezne vsebine predstavljene v sivih okvirih.  
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Glede poudarjanja ključnih besed opaţamo, da so ponekod poudarjeni celi odstavki, 

na primer pri krajši predstavitvi programov. Tekst se poleg krepkega tiska poudarja 

tudi s poševnim tiskom. Za izboljšanje razumevanja so uporabljene tudi slike, tabele 

in drugi vizualni elementi. 

Prva stran VŠU je zelo barvita, ostale podstrani pa so nekoliko bolj monotone. K 

barvitosti ne prispevajo le številne slike in multimedijski elementi, temveč tudi 

obarvanost besedila ali ozadja okvirov, v katerih se besedilo nahaja. Barvitost 

ustvarja občutek ţivahnosti in dinamičnosti strani. Dodati je potrebno, da se ponekod 

slike in besedilo izmenjavata, kot na primer v aktualnih novicah na uvodni strani. To 

stran dodatno poţivi. Čeprav je ozadje belo in brez vzorcev ter s črnim tekstom, 

naredi spletišče na obiskovalca popolnoma drugačen vtis. To je posledica vseh 

omenjenih vsebin in načinov njihove predstavitve.  

Robovi dokumentov spletišča VŠU so nekoliko oţji, vendar so enostavnejši za 

branje, saj si ni potrebno pomagati s premikanjem levo in desno. Pri tiskanju takšni 

robovi ne povzročajo teţav zaradi preseganja roba listov velikosti A4. Končni izgled 

natisnjene strani je zelo podoben prikazani strani v brskalniku. Študentska stran pa je 

širše prikazana v brskalniku, njeni robovi so široki in je njena natisnjena različica 

drugačna. 

Navigacija je dokaj enostavna in dobro deluje. Podobno kot spletišče UNG, tudi 

spletišče VŠU zahteva uporabo ukazov spletnega brskalnika za premikanje po 

straneh naprej in nazaj. Ne glede na to, katero podstran spletišča ogledujemo, je s 

klikom na ime šole poleg logotipa omogočen prehod na uvodno stran spletišča. 

Navigacija je olajšana zaradi ponovljenega osnovnega menija v zaključku strani in 

iskalnika. Iskalnik se nahaja desno na vrhu in na dnu strani.  

Povezave na druge strani niso enotno in zmeraj jasno prikazane. Nekatere povezave 

so prikazane s sivim podčrtanim tekstom, ki pa se s klikom nanj ne obarvajo. Druge 

povezave je mogoče prepoznati s postavitvijo kurzorja nanje, saj se takrat njihova 

barva spremeni v oranţno, kurzor pa spremeni svojo obliko, značilno za označevanje 

povezav (roka). To vidimo na primer ob kliku na naslov novice. Drugje se tekst 

povezave le podčrta, na primer naslov aktualne novice na uvodni strani. Spet drugje 

povezave zaznamo le s spremembo oblike kurzorja, na primer s klikom na naslov 
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projekta v rubriki projekti. Trenuten poloţaj na posamezni podstrani je nekoliko 

nerodno predstavljen. Sistem prikazovanja zaporedij klikov po povezavah do 

trenutnega nahajališča ni enoten. V tabeli 2 je prikazano nekaj takšnih nedoslednosti.  

Tabela 2: Dejanski in prikazani koraki do izbranega mesta na spletišču Visoke šole 

za umetnost 

Primer Dejansko zaporedje korakov 

(podčrtano besedilo je 

nadpovezava) 

Prikazano zaporedje korakov 

Šola Domov – šolamo - šola Domov – šola 

Vpis Domov – šolamo - vpis Domov – šolamo – vpis 

Dogodki Domov – skupnost - dogodki Domov – dogodki 

Forum Domov – skupnost - forum Domov – forum – forum 

Blog Domov – skupnost - blog Domov – skupnost 

 

V primeru, da obravnavane povezave ne sluţijo prikazu zaporedja klikov do 

izbranega nahajališča, temveč le okvirno obveščajo o trenutnem nahajališču, 

uporabljen sistem ni sporen.  

Kljub barvitosti, obseţnemu številu slik, multimedijskim vsebinam in drugim 

dodatkom se spletišče hitro in brezhibno nalaga. To velja tako za nalaganje uvodne 

strani kot podstrani spletišča. Tudi predstavljene multimedijske vsebine se hitro 

nalagajo, kar pa je seveda odvisno tudi od hitrosti internetne povezave uporabnika.  

5.3 Primerjava spletišč s pomočjo kriterijev 

V tem podpoglavju sledi primerjava spletišč UNG in VŠU na podlagi opredeljenih 

kriterijev. Ob tem bo mogoče ugotoviti, katero spletišče bolje izpolnjuje kriterije in 

katere elemente bi bilo potrebno izboljšati, da bi bila uporabnost spletnih strani UNG 

za študente še boljša.  

5.3.1 Primerjava z vsebinskega vidika 

Spletišče UNG ima v primerjavi s spletiščem VŠU nekoliko bolj formalno vsebino, 

saj je na straneh VŠU prisotnih več slik, naslovi in glavni elementi so različno 

pobarvani in podobno, kar vse ustvari zelo barvit videz strani. To sicer velja 

predvsem za uvodno stran, ostale podstrani so manj barvite. Vendar na tem mestu ne 
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ocenjujemo, ali je bolje, da je spletišče bolj ali manj okrašeno s slikami. Potrebno je 

gledati z vidika primernosti za ciljno občinstvo. In ker so ciljno občinstvo VŠU 

študenti umetniki, je slikovitost upravičena. Poleg tega je na spletišču mogoče 

zaslediti razne netradicionalne rubrike, kot sta blog in forum. Ti dve rubriki sta 

načeloma manj formalne narave, vendar sta zelo dobro orodje za ustvarjanje 

socialnega kapitala šole, za povezovanje med študenti in profesorji in podobno. Obe 

spletišči uporabljata primerno formalen jezik, nekoliko več tujih izrazov (predvsem 

naslovov raznih del) je prisotnih na spletišču VŠU, saj v večji meri in bolj vpadljivo 

(na prvi strani) objavlja pomembna sodobna dela s svojega področja tako tujih kot 

domačih avtorjev.  

Aţurnost uvodne strani obeh spletišč je dobra. Na spletišču VŠU so nekatere novice 

nekoliko pomanjkljivo predstavljene, saj prikazujejo le naslove brez datuma. Ker so 

novice na prvi strani podrobneje predstavljene tudi na podstraneh VŠU, je aţurnost 

tudi na tem področju dobra.  

Obe spletišči imata jezikovno ustrezno besedilo. To velja tako za uvodno stran kot za 

podstrani. Na obeh spletiščih je jezik formalen, vendar je zaradi barvitosti pisave in 

slik, video posnetkov in drugih dodatkov spletišče VŠU nekoliko ţivahnejše. To 

podpirajo tudi navedbe na nekaterih straneh kot na primer: ... prisegamo na oseben 

pristop, podpiramo e-učenje ... 

Glede preglednosti ugotavljamo, da ima spletišče UNG nekoliko boljšo oceno, saj je 

na spletišču VŠU preglednost manjša zaradi barvitosti in prevelikega obsega slik. To 

velja predvsem uvodno stran. Slike zavzemajo več kot polovico uvodne strani, poleg 

tega pa niso nujne za razumevanje, temveč namenjene estetsko okrasitvi. Podstrani 

so nekoliko manj barvite. Primernejši obseg slik je predstavljen v rubriki Ljudje 

fakultete. Za primerjavo, v isti rubriki spletišča UNG slik ni, čeprav bi te lahko 

izboljšale prepoznavnost ljudi, brez ogroţanja preglednosti strani. Velikost nekaterih 

pisav, predvsem v naslovih je na spletišču VŠU na uvodni strani nekoliko prevelika. 

Preveč barvitosti poslabša prepoznavanje pomembnih zadev. Vendar se barve 

kontrastno dokaj ujemajo z ozadjem. Obseţna uporaba slik je verjetno tesno 

povezana z vsebino študijskih programov šole, to je z digitalnimi umetnostmi. Na 

obeh spletiščih je pisava berljiva, dodan je prazen prostor okoli teksta, tudi na 

podstraneh.  
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Razumljivost je nekoliko boljša na straneh UNG, saj so podane v preprostejšem, 

uradnem, mirnejšem slogu. Za primerjavo je slog spletišča VŠU bolj dinamičen in 

zelo pisan. To velja predvsem za uvodno stran, kar sprva lahko vpliva na slabše 

razumevanje.  

Obe spletišči sta zelo jedrnato zasnovani, sicer pa je VŠU predstavljena v nekoliko 

ţivahnejšem slogu. Skoraj vse vsebine, ki so na kratko predstavljene, imajo 

povezavo na obširnejšo razlago. S tem so strani laţe berljive in preglednejše.  

Na obeh spletiščih je besedilo logično razdeljeno na lepo vidne odstavke. Nekoliko 

zanimivejši način razdeljevanja besedila je na spletnih straneh VŠU v rubriki 

Dogodki, kjer so posamezni dogodki ločeni s sivimi okviri (slika 11). To pripomore k 

boljšemu razumevanju, da gre za medsebojno neodvisna obvestila.  

Obe spletišči imata logično razdeljeno besedilo po straneh. Nekatere preveč 

podrobne členitve so v manjši meri le na straneh VŠU, na primer v opisu projektov. 

Vsi projekti so predstavljeni na eni stran. Nekatere podstrani, kjer je besedila manj, 

so okrašene s slikami, kot na primer podstran o vpisu. 

Glede predstavitve ciljev je potrebno opozoriti na naslednje. V delu je sta 

obravnavani spletišči UNG in VŠU. Vendar to nista neodvisni organizaciji, saj je 

druga del prve. Tako primerjamo spletišča organizacije s spletiščem enega od 

sestavnih delov organizacije. Vendar je ta del novejši in z izvirnim spletiščem, zato 

je primerjava smiselna, saj se iz česarkoli novejšega lahko veliko naučimo. Nobena 

od obeh organizacij pa nima jasno in hitro dosegljivo predstavljenih ciljev. Kot 

omenjeno, so cilji UNG sicer skromneje predstavljeni v poročilu, podrobneje pa so 

predstavljeni cilji študijskih programov. Tudi VŠU nima jasnih ciljev celotne 

organizacije. Predstavljeni so sicer cilji programov, vendar jih je potrebno razbrati iz 

predstavitev posameznih programov. 

Na obeh spletiščih je vizija organizacije omenjena, a ne jasno in lahko dostopno. 

Primer predstavitve vizije UNG je bil ţe omenjen, za VŠU pa lahko zasledimo 

omenjeno, a ne eksplicitno predstavljeno vizijo. Na primer: ... prenove programov, ki 

so blizu vizije šole ..., v rubriki Šolamo – šola. 
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Slika 11: Prikaz dogodkov na spletni strani Visoke šole za umetnost 

Poslanstvo je predstavljeno le na spletnih straneh UNG. Na spletnih straneh VŠU ni 

najti opisa poslanstva, morebiti zaradi njegovega neobstoja ali pa zaradi neprimerne 

lociranosti.  

Študijski programi VŠU so predstavljeni v krajši in daljši obliki, za razliko od 

predstavitve programov UNG, ki je enovita. V obeh primerih je predstavitev ţivahna 

in slikovita. V daljši različici, ki jo odpremo z ustrezno povezavo, so vključene tudi 

tabele za nazornejši prikaz predmetov. Študijski programi so predstavljeni na primer 

z njihovim trajanjem, s smermi, perspektivo delovanja študentov, opisom predmetov 

v odstavkih itd. 



53 

 

Predstavitev predmetov UNG je v primerjavi s predstavitvami predmetov VŠU bolj 

temeljita in jedrnata. VŠU predstavlja predvsem letnik in ECTS, vsebine so 

predstavljene tabelarično, ponekod tudi v odstavkih, npr. pri predstavitvi modulov. 

Širša predstavitev programov VŠU je dostopna le na študentskih straneh. 

Pedagogi VŠU so nekoliko obširneje predstavljeni v primerjavi s pedagogi na UNG 

in sicer z imenom in priimkom, nazivom, s sliko, z opisom vloge na šoli, z opisom 

kariere in doseţkov. Manjka pa informacija o kontaktu do posameznega sodelavca 

šole. Predstavljeni so tudi gostje.  

Obe obravnavani spletišči imata navedene kontakte sodelujočih organizacij oziroma 

organizacij, katerih sta sami članici. V primeru UNG so te povezave namenjene 

spletnim stranem IUIES (International University Institute of European Studies), 

oziroma IUC Dubrovnik, EUA in drugih. Na spletišču VŠU pa zasledimo povezave 

do Animateke, Ars Electronice in podobno.  

Obe spletišči imata interni iskalnik. Lociranost iskalnika UNG je bila ţe 

predstavljena, iskalnik VŠU pa je postavljen vedno na levi zgornji strani. Enotna 

postavitev iskalnika povečuje enotno podobo spletišča na vseh podstraneh. Iskanje se 

deli na content (vsebina) in users (uporabniki).  

Spletišče VŠU ima nekoliko drugače zasnovano obveščanje od spletišča UNG, saj 

uporablja tudi orodja, kot so blogi in forumi.  

Dostopnosti dokumentov in gradiv je boljša na spletišču VŠU. Večinoma so 

dokumenti dosegljivi na študentskih spletnih straneh, razvrščeni pa so po straneh 

predmetov, kamor sodijo.  

Študentske spletne strani VŠU nudijo več informacij kot študentske strani UNG. 

Poleg koledarja z označenimi dogodki, predstavitev vseh predmetov in drugih rubrik, 

kot so oglasna deska in knjiţnica, imajo študenti VŠU na voljo tudi uporabo sporočil, 

urejanje lastnega profila, informacijo o prisotnih uporabnikih ter hitre povezave.  

Na obeh spletiščih nismo zasledili uporabe okvirjev. Kot omenjeno, je ta 

oblikovalska odločitev ustrezna, saj lahko okvirji povzročijo občutke omejenosti in 

estetske neprimernosti. 
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Spletišče VŠU za razliko od spletišča UNG ni v celoti prevedeno v tuj jezik. Prevod 

v angleški jezik je v današnjem času skoraj nujen.  

Obe spletišči imata dobro in hitro delujoče povezave. To velja tako za povezave 

znotraj spletišča, kot za povezave do zunanjih spletišč.  

Spletišče VŠU ima v primerjavi s spletiščem UNG nekoliko bolje zasnovan 

zaključek strani. Ta je na vseh podstraneh enak in vsebuje tudi letnico zadnje 

spremembe, kontakte, meni, dodatne povezave, logotipe raznih organizacij in 

iskalnik. 

5.3.2 Primerjava z estetskega vidika 

Vsebine na obeh spletiščih so sicer predstavljene v formalnem jeziku, vendar je 

oblika spletnih strani VŠU veliko bolj neformalna in popestrena z barvitimi naslovi 

in slikami, menjajočimi se slikami, videi, predvsem na naslovni strani. Je pa ta oblika 

primerna za ciljno občinstvo, torej (bodoče) študente VŠU.  

Slog spleta je enoten na vseh podstraneh obeh spletišč. Tekst se nahaja v osrednjem 

delu, povezava na uvodno stran je na vrhu, zaključek pa na dnu. Le spletišče VŠU 

ima na desni strani poleg nekaterih povezav tudi moţnost gledanja TV. Enotnost ne 

vključuje le barve teksta in ozadja, temveč tudi način predstavitve besedila, 

naslovov, uporabo slik in drugih elementov. Študentske strani UNG so v istem slogu 

in barvah kot spletišče UNG, študentske strani VŠU pa so v povsem drugačnem 

slogu in barvah kot spletišče VŠU. 

Nobeno od spletišč ne presega dolţine treh strani na zaslonu na posamezno spletno 

stran, ne na uvodni strani, ne na podstraneh. Spletišče VŠU ima dolţino uvodne 

strani za dva zaslona, UNG pa pribliţno enega. Preglednost se zmanjša, ko strani 

preseţejo dolţino treh zaslonov. Podstrani na obeh spletiščih imajo skoraj vedno 

prisoten desni drsnik za vertikalno premikanje po strani. Na spletišču VŠU se po 

potrebi pojavi tudi vodoravni drsnik. Sicer pa je dolţina strani obeh spletišč dokaj 

primerna.  

Estetsko je spletišče VŠU barvitejše in bolj dinamično. Pretirana barvitost lahko 

omeji razumevanje, predvsem novim obiskovalcem, ki spletišča še ne poznajo. 
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Vendar ima VŠU nekatere podstrani lepše urejene, predvsem kar se tiče reševanja 

problema monotonosti zaradi kratkega besedila. To je rešeno z vključitvijo slik, 

blogov, forumov, multimedijskih vsebin in podobno.  

Na obeh spletiščih je logotip primerno lociran – levo zgoraj. VŠU ima zgoraj desno 

še logotip UNG. Logotip VŠU je zanimiveje predstavljen zaradi animacij. Logotip 

UNG na obeh spletiščih vodi do uvodne strani spletišča UNG. Logotip spletišča VŠU 

ne vodi na njegovo uvodno stran, vendar je v neposredni bliţini imena šole, ki pa 

takšno hiperpovezavo vsebuje.  

Obe spletišči imata glavni meni oblikovan horizontalno in postavljen na vrhu. 

Spletišče UNG ima ob tem podrobneje prikazano vsebino v rubriki kazalo, VŠU pa 

ponovi meni v zaključku dokumenta. Stranski meniji se nahajajo na obeh spletiščih 

na straneh desno. Oba stranska menija se spreminjata v odvisnosti od podstrani, ki jo 

naloţimo. Obe vrsti menijev se zdita zanimivejši v primeru spletišča VŠU. Glavni 

meni prikaţe vsebine s postavitvijo kurzorja na izbrano rubriko. Poleg tega besede v 

meniju tvorijo slogan šole. Prvi stranski meni je popestren z multimedijskimi 

elementi, predvajanje pa se prekine med preskakovanjem med podstranmi. 

Študentske strani UNG imajo glavni meni tudi oblikovan horizontalno. Meni se 

ponovi v obliki povezav v spodnjem delu uvodne strani. Stranskih menijev na teh 

straneh ne najdemo. Študentske strani VŠU imajo vertikalni glavni meni na levi 

strani uvodne strani in na vseh podstraneh. Pod njim je vedno postavljen stranski 

meni, ki se spreminja glede na obiskano podstran. 

Naslovi so na obeh spletiščih poudarjeni in ločeni od ostalega besedila. Vendar ima 

VŠU naslove, predvsem na uvodni strani, bolj barvite in tudi zelo velike. Naslovi so 

na spletnih straneh UNG bolj enotni skozi celotno spletišče. To velja tudi za njihovo 

velikost in spreminjanje sloga naslova glede na nivo naslova. Ta sistem najdemo tudi 

na spletišču VŠU, vendar z izjemami na posameznih podstraneh, kot je razvidno iz 

primerjave uvodne strani, strani programov in strani dogodkov.  

Na obeh spletiščih so uporabljeni poudarki ključnih besed. UNG poudarja predvsem 

ključne besede, medtem ko ima VŠU ponekod poudarjene cele odstavke, na primer 

pri krajši predstavitvi programov. Na obeh spletiščih se za poudarjanje teksta poleg 
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krepkega tiska uporablja tudi poševni tisk. Za izboljšanje razumevanja se uporabljajo 

tudi slike, tabele in drugi vizualni elementi.  

Spletišče VŠU je predvsem z uvodno stranjo neprimerljivo bolj barvitost spletišča 

UNG. Ponekod slike popestrijo stran, ponekod pa poslabšajo njeno predstavitev. V 

obeh primerih je upoštevano načelo kontrasta barve ozadja in teksta. Tudi v primeru, 

ko je ozadje na primer temnejše barve, je na spletišču VŠU barva besedila primerno 

prilagojena.  

Kljub barvitosti spletne strani VŠU se njena oblika pribliţa obliki spleta UNG, saj se 

v primeru tiskanja ne prikaţejo vse slike. Glede robov za tiskanje ugotavljamo, da 

ima VŠU primerneje zasnovano spletišče, saj so strani oţje. V primeru UNG lahko 

obiskovalec pri tiskanju npr. uvodne strani naleti na teţave, npr. zaradi preširoke 

strani za liste velikosti A4. Vendar zaradi standardiziranih robov pri pomembnih 

dokumentih takšnih teţav na tej strani ni.  

Na obeh spletiščih je navigacija enostavna. Obe uporabljata ukaze internetnih 

brskalnikov za premikanje po straneh naprej in nazaj. VŠU ima dodatno olajšano 

navigacijo zaradi ponovljenega glavnega menija in brskalnika v zaključku strani. 

UNG pa ima olajšano navigacijo zaradi kazala na uvodni strani in iskalnika. UNG 

ima tudi nekoliko bolj enotno prikazane povezave, kar novemu obiskovalcu olajša 

navigacijo po spletišču. VŠU ima povezave prikazane nekoliko bolj raznoliko in 

samoumevno. Na primer, povezava do nekega celotnega članka je navedena z 

naslovom članka na uvodni strani. UNG ima vključeno funkcijo, ki obiskane 

povezave obarva sivo. Na straneh VŠU bi dodatne barve lahko vnesle zmedo v ţe 

tako dokaj barvito spletišče. UNG uporablja boljši sistem prikazovanja zaporedij 

korakov do izbranega mesta na spletišču. To se ujema tudi s kazalom na uvodni 

strani.  

Glede nalaganja strani ni večjih pripomb, saj slednja potekajo dokaj hitro. To velja za 

obe spletišči. Hitro nalaganje je opazno tako pri uvodni strani kot pri podstraneh in 

multimedijskih elementih. Kljub večjemu številu raznovrstnih dokumentov, hitrost 

nalaganja strani VŠU ni ogroţena. Tudi pri odpiranju dokumentov za branje, na 

primer v zapisu .pdf, ni bilo zaznati motenj.  
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE SPLETIŠČA UNIVERZE V NOVI GORICI 

V tem poglavju na podlagi ocene in primerjave spletišč podajamo povzetek 

predlogov za izboljšave spletišča UNG tako, da bo slednje uporabnejše za študente. 

Ob tem je seveda potrebno ugotoviti, ali je mogoče vse spremembe uvesti s 

sprejemljivimi stroški ter ali bodo spremembe morda zmanjšale primernost spletnih 

strani za druge uporabnike. A ker so ocene podane z dovolj širokega vidika, na 

osnovi strokovne literature in primerjave spletišč, takšnih teţav ne bi smelo biti.  

6.1 Predlogi za vsebinske izboljšave 

Glede vsebinske primernosti občinstvu ocenjujemo, da je ustrezna. Vendar iz 

primerjave s spletiščem VŠU lahko vidimo, da določena stopnja neformalnosti lahko 

zelo pripomore npr. k ustvarjanju socialnega kapitala, povezovanju študentov in 

profesorjev in podobno. Zato predlagamo uvedbo npr. študentskega foruma. 

Priporočamo tudi objavljanje npr. pomembnih del tako tujih kot domačih avtorjev 

(knjig, člankov, del profesorjev) s področij, ki jih pokriva UNG, kar bi pripomoglo k 

dvigu splošne razgledanosti študentov. Naj poudarimo, da ni mišljena le objava 

enega dela vsakih nekaj mesecev, temveč pogosteje.  

Glede aţurnosti predlagamo več osveţitev znotraj spletnih strani UNG, kot so na 

primer urniki, spremembe glede prostorov in podobno. Naj opozorimo, da je 

zahtevana aţurnost nekaterih novic, dogodkov in podobno običajno posledica 

prihajajočega novega študijskega obdobja in priprave nanj, čeprav je bilo opaziti 

objavljanje novic tudi v času poletnih počitnic.  

Glede jezikovne pravilnosti ni pripomb. Jezikovna pravilnost kaţe na skrbno 

pripravo vsebine strani ter pripomore k formalnosti in dobremu razumevanju.  

Razumljivost strani je ocenjena zelo dobro, zaradi primerne vsebine, berljivosti, 

kontrasta barv teksta in ozadja in drugih predstavitvenih dejavnikov.  

Z vidika jedrnatosti ocenjujemo spletišče kot dobro, ker pa zgolj jedrnati napisi niso 

dovolj za prijetno in privlačno stran, priporočamo popestritev z dodatnimi logotipi, 

slikami, vendar v primernem obsegu.  
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Besedilo je na posamezni strani logično in primerno razdeljeno. Priporočamo 

morebitno objavo krajših obvestil v drugače obarvanih okvirih.  

Sklenemo lahko, da je besedilo med stranmi dobro in logično porazdeljeno, nekatere 

podstrani z manj teksta pa bi lahko zdruţili v enotno stran, kadar so podstrani 

vsebinsko povezane, sicer pa predlagamo dodatke slik ali logotipa za popestritev. 

Ocenjujemo, da so cilji UNG nekoliko nerodno predstavljeni, zato priporočamo, da 

se uvede dodatna rubrika z njimi v okviru predstavitve univerze. Jasna in takoj 

razvidna predstavitev ciljev ustanove bo pripomogla k razumevanju njene 

usmerjenosti.  

Vizija je na spletišču UNG ravno tako pomanjkljivo in teţko dostopno predstavljena. 

Predlagamo njeno predstavitev v rubriki, kjer naj bi bili predstavljeni tudi cilji 

univerze. Vizija je privlačna slika prihodnosti, ki naj bi spodbujala vse v organizaciji 

in izven nje, z našega vidika pa predvsem študente.  

Tudi poslanstvo je opredeljeno le v Poročilu o delu, zato svetujemo njegovo 

predstavitev skupaj s cilji in vizijo. Cilji, vizija in poslanstvo so elementi, ki lahko 

najbolje predstavijo neko organizacijo ob prvem stiku. Če so primerno predstavljeni, 

jih bodo ljudje tudi resneje jemali in bodo posledično bolj motivirani za delo. Poleg 

tega to spodbuja pripadnost univerzi. 

Predstavitev študijskih programov je zelo dobra, dodali bi lahko kontakt za dodatne 

informacije in perspektive študentov, moţnost zaposlitve in podobno.  

Glede predstavitve predmetov ni večjih pripomb. Navedene so vse bistvene 

informacije, kot so kontakt nosilca in asistentov vsebina in izvajanje predmetov v 

vsakem semestru za posamezno študijsko leto. 

Na spletišču UNG pri predstavitvi sodelavcev priporočamo dodajanje slik, tudi 

zaradi večje prepoznavnosti sodelavcev med študenti.  

Spletna stran UNG ima v primernem obsegu navedene kontakte sodelujočih 

organizacij, vezanih predvsem na študij in raziskave. Predlagamo logotipe 

organizacij s povezavami do ciljnih spletnih strani. 
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Iskalnik je dobro delujoč, nanj ni pripomb.  

Obveščanje na spletnih straneh bi lahko bilo selektivnejše. Rešitev je lahko vpis v 

ustrezno bazo in posredovanje elektronskih naslovov npr. za tematiko zaposlitve, 

okolja, tujih in domačih projektov in podobno. Tako bi se obvestila pošiljala le 

prejemnikom, ki jih izbrane novice zanimajo. Priporočamo tudi uvedbo. forumov za 

spodbujanje tudi neformalnega sodelovanja med študenti.  

Priporočamo objavo gradiv za posamezen predmet ali celo posamezno učno uro, saj 

se tako študenti lahko predčasno pripravijo na predavanja, poleg tega pa to pomeni 

manjše stroške tiskanja gradiv, ki se jih razdeli med učno uro. Posredovanje gradiv 

na takšen način poudarjamo zato, ker je danes z globalnega vidika zelo razširjeno in 

zaradi naraščanja količine in spreminjanja podatkov skoraj nujno. Od leta 2005 se je 

namreč na globalni ravni eksponentno povečevalo posredovanje dokumentov in 

ostalih pretočnih vsebin (A virtual counter-revolution, 2010), takšno rast pa lahko 

pričakujemo tudi v prihodnje.  

Spletne strani za študente sicer obstajajo, vendar priporočamo dodajo nekaterih 

rubrik, kot so imenik študentov, pošiljanje sporočil med študenti, zgodovina 

dostopov in podobni podatki za posameznega študenta.  

Trenutno je prevod strani v angleški jezik zadovoljiv, a če se bo v prihodnosti 

izkazalo, da je na UNG npr. več italijanskih študentov ali pa se bo vzpostavilo tesno 

sodelovanje z italijanskimi univerzami, bi bilo priporočljivo strani prevesti tudi v 

italijanščino.  

Neuporaba okvirjev je primerna, saj njihov obstoj poda občutek utesnjenosti in 

omejenosti. Poleg tega se lahko pojavljajo teţave pri tiskanju. 

Na delovanje povezav ni večjih pripomb. Predlagamo, da so zunanje povezave 

opremljene z logotipi organizacij, na katere se nanašajo, tako da bi se ob kliku na 

logotip odprla njihova uvodna spletna stran.  

Zaključek posamezne spletne strani UNG je nekoliko manj dovršen. Predlagamo 

dodatek elementov, kot so datum zadnje posodobitve, kontakt, glavni meni in druge 

ključne informacije. Ker gre za spletišče univerze, je to vsekakor priporočljivo. 
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6.2 Predlogi za estetske izboljšave 

Glede oblike je spletišče ustrezno za ciljno občinstvo (študenti z našega vidika). 

Lahko bi se sicer povečali dinamičnost spletišča s slikami, videi in objavami raznih 

del, vendar v takšnem obsegu, da bi se zadrţala ţelena stopnja formalnosti. 

Umetniški slog spletišča UNG bi ustrezal predvsem VŠU, manj pa na primer 

Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, Fakulteti za znanosti 

o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti ter Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo.  

Slogovno se vse podstrani spletišča ujemajo. Izbran pa je slog, ki nekatere strani 

zaradi krajšega besedila naredi monotone. Namesto menjave sloga predlagamo 

nekoliko drugačno ozadje ali pa dodajanje slik. Za slog javno dostopnega spletišča in 

strani za študente ni nujno, da sta enaka. Pomembneje in lepše je, če so podstrani 

znotraj teh dveh sklopov enotno predstavljene. Primerno pa je, da se javno dostopne 

in interne strani vsaj v nečem ujemajo, na primer v barvi ozadja, logotipu ali slogu 

besedila.  

Dolţina posamezne strani je večinoma primerna, saj ne presega treh strani na 

zaslonu. Ob uporabnikovem povečevanjem velikosti besedila se ne pojavi pomoţni 

drsnik za horizontalno premikanje strani. V kolikšni meri so drsniki moteči, je 

odvisno od posameznega obiskovalca. Ker drsnik pomeni povečevanje spletne strani 

v določeno smer, je vsekakor laţe, da se stran povečuje le v eno smer, na primer 

navzdol. Tako jo lahko hitreje in laţe pregledujemo le z vrtenjem kolesca miške.  

Estetsko je spletišče UNG dobro oblikovano. Če univerza ţeli spletišče popestriti, 

predlagamo nekoliko več grafičnih elementov slik in video povezav. Vendar 

pretirana barvitost in dinamičnost spletišča lahko ustvarita neresno podobo univerze, 

kar je v nasprotju s tistim, za kar si prizadeva.  

Logotip je dovolj velik, primerno lociran in z delujočo povezavo na uvodno stran. V 

primeru, da UNG ţeli popestriti lastno spletišče, predlagamo animacija logotipa, npr. 

s spreminjanjem barve, odtenka logotipa ali drugimi animacijami. Spletišče lahko 

popestrimo z logotipi fakultet s povezavami do uvodnih strani spletišč fakultet, če jih 

imajo.  
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Kljub odstopanja od teoretičnih priporočil glede postavitve je glavni meni spletišča 

UNG dobro viden, razumljiv in praktičen za uporabo. Predlagamo pa prikaz 

podpoglavij posameznih menijskih rubrik ob pomiku kurzorja nanje, brez potrebe po 

kliku, saj to omogoča laţje premikanje po straneh spletišča.  

Ker poteka branje od desne proti levi in od zgoraj navzdol, sta poloţaja glavnega in 

stranskega menija ustrezna. Priporočljivo je, da se glavne vsebine in meni ponovijo v 

zaključku dokumenta v vlogi drugega stranskega menija, saj se obiskovalcu strani 

tako poda občutek odprtosti in dostopnosti. Ker se stranski desni meni lahko zlahka 

spregleda, je priporočljivo, da se ta meni vstavi na primer v okvir ustrezne barve. 

Primerjava stranskih menijev je prikazana na sliki 12.  

 

Slika 12: Primerjava stranskega menija brez poudarka in s poudarkom 

Glavni meni na študentski strani je horizontalno vedno na istem mestu, kar omogoča 

obiskovalcu laţje pregledovanje podstrani. Tak tip menija je tu povsem zadovoljiv in 
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uporaben, saj študentske strani nimajo veliko vsebin, ki bi zahtevale podrobnejše 

razčlenjevanje menija. 

Naslovi v besedilu so primerno oblikovani in ustrezajo slogu spletišča UNG. Glede 

na to, da UNG obsega več različnih fakultet, ne priporočamo pretirane popestritve z 

barvami ali velikostjo pisave po zgledu spletišča VŠU. Sprejemljivo bi bilo 

povečanje pisave vseh naslovov, vendar do sprejemljive mere.  

Na spletnih straneh so ključne besede primerno in v primernem obsegu poudarjene s 

krepko ali poševno pisavo oziroma z velikimi črkami. To izboljša razumevanje in 

prepoznavanje ključnih informacij. Ključne besede so predstavljene drugače od 

hiperpovezav. Hiperpovezave so poleg drugačne obarvanosti tudi podčrtane.  

Namesto menjave obstoječega umirjenega sloga se lahko posamezne podstrani 

popestri barvno s slikami in drugimi multimedijskimi elementi. Ti elementi naj bodo 

smiselni, kot na primer logotip organizacije ali nekaj zanimivega za študente. Na 

spletišču UNG ne predlagamo uporabe številnih barv in nenavadnih elementov, 

temveč le nekoliko popestritve oziroma dinamičnosti. Novice in dogodke je mogoče 

predstaviti ob spremljavi slik oziroma v sklopu izmenjujočih se slik ali ob spremljavi 

kratkega videa.  

Glede robov za tiskanje spletnih strani UNG ni večjih pripomb, saj so slednji pri 

pomembnih zadevah določeni oziroma v skladu z listi velikosti A4. Ker se tiskanje 

strani spletišča pričakuje v manjši meri, je priporočena predstavitev vsebine, ki bi 

lahko zelo koristila študentom (npr. predmetnik) v dokumentih oblike .pdf in .doc, s 

standardnimi robovi tiskanja za velikost listov A4.  

Zaradi tiskanja bi bilo dobro zasnovati dovolj ozke spletne strani, primerno dolge in 

v tem pogledu enotne za vse strani. Tiskanje se sicer lahko preveri in prilagodi, 

vendar je študentu olajšano, če ima elektronske in tiskane dokumente v enaki obliki 

in strukturi.  

Zaradi laţje navigacije po straneh predlagamo enoten poloţaj logotipa s povezavo na 

uvodno stran. Gumbi za pomik naprej in nazaj sicer niso potrebni. Na spletišču UNG 

so enovito in jasno predstavljene povezave na druge strani in sicer s podčrtanim in 

oranţno pobarvanim tekstom. Ker se povezave obarvajo sivo ob kliku nanje, to 
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dodatno olajša navigacijo. Poleg tega ima UNG tudi jasen in nazoren prikaz 

zaporedij klikov do trenutne podstrani spletišča, ki se ujema s kazalom na uvodni 

strani. Ker smo predhodno ţe predlagali objavljanje dodatnih vrst gradiv, ki so 

študentom v pomoč pri študiju (slike, tabele, multimedijska gradiva), je tudi v 

primeru njihove vgradnje potrebno poskrbeti za delovanje povezav in hitrega 

nalaganja podstrani.  
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7 ZAKLJUČEK 

Uvodoma smo ugotovili, da je poslovanje z uporabo internetnih storitev danes skoraj 

nuja. To velja tudi za izobraţevalne ustanove. Po eni strani je uporaba interneta nujna 

zato, ker mlajše generacije v vedno večjem obsegu obvladujejo in uporabljajo 

internetne storitve. Zato jih je potrebno tudi izobraţevati v tej smeri, da ta znanja čim 

bolje, učinkoviteje, uspešneje in etično uporabijo. Po drugi strani pa prinaša takšno 

poslovanje oziroma šolanje številne prednosti, kot so hitrost, zniţanje nekaterih 

stroškov in druge koristi, ki jih tradicionalni način poslovanja nima.  

V diplomskem delu je bila pozornost usmerjena predvsem k spletišču UNG in 

njegovi uporabnosti za študente. Na podlagi tuje in domače strokovne literature smo 

zbrali kriterije za ocenjevanje vsebinskih in estetskih vidikov spletišč. Nato smo 

ocenili spletišči UNG in VŠU in ju primerjali med seboj.  

Na tem mestu kratko predstavljamo ugotovitve in zaključke. Spletišče UNG je sicer 

ustrezno oblikovano za študente, vendar ima v primerjavi s spletiščem VŠU po 

uporabljenih kriterijih nekaj pomanjkljivosti. Najprej je potrebno poudariti, da bi 

lahko študentom ponudili več gradiv, kot so na primer prosojnice za predavanja, 

naloge za vaje, objave zanimivih študentskih del. Študentom bi lahko bili na voljo 

novejši in manj formalni načini komuniciranja, kot so forumi in blogi. Tak način 

komuniciranja med študenti samimi ter med študenti in drugimi udeleţenci spodbuja 

tako sodelovanje z izobraţevalnega vidika kot sodelovanje pri obštudijskih 

dejavnostih ter pripomore k ustvarjanju socialnega kapitala tako ustanove kot 

posameznega študenta.  

Spletne strani UNG so pregledne, vendar nekoliko preveč monotone in statične. Na 

osnovi primerjave s spletiščem VŠU lahko ugotovimo, kateri so moţni in 

najprimernejši načini za izboljšanje videza spletišča UNG in izboljšanje njegove 

dinamičnosti. Nekatere podstrani spletišča so zaradi belega ozadja in kratkega 

besedila videti preveč prazne. Cilj sicer ni ustvariti najlepše spletišče, vendar njegov 

videz lahko pozitivno vpliva na razumevanje in mišljene študentov. Podrobnejše 

praktične predloge, tako glede vsebine kot videza, smo natančneje predstavili v 

predhodnem poglavju.  
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Navedene in morebitne dodatne predloge za izboljšavo spletišča gre upoštevati tudi z 

ekonomskega vidika, saj se tako zmanjšajo nekateri stroški, kot so stroški tiskanja, 

klicanja in pošiljanja navadne pošte. Seveda je treba upoštevati tudi stroške, ki jih 

imamo z izboljšavo spletišča. Ocenjujemo, da jih navedene pridobitve na dolgi rok 

odtehtajo. S tehničnega vidika ne potrebujemo novih orodij za uvedbo sprememb, 

potrebno je le novodobno znanje oblikovalcev in vzdrţevalcev spletišča, ki razumejo 

potrebe univerze in jih pravilno predstavijo. 

V prihodnosti nas lahko čakajo nekatere pomembne spremembe na področju 

interneta. V literaturi zasledimo omembe omejevanja moţnosti brskanja z raznimi 

programi, kot je na primer China`s great firewal, s katerim nekatera kitajska podjetja 

omejujejo dostop do izbranih spletnih strani in spletnih storitev svojim zaposlenim. 

Nekatera podjetja omejujejo tudi internetni dostop na svojih izdelkih. Takšen primer 

so Appleovi iPhoni in iPodi, ki lahko uporabljajo le posebej prilagojene spletne 

brskalnike zaradi izključevanja neprimernih vsebin (A virtual counter-revolution, 

2010). Vidimo, da se odprtost interneta z določenega vidika omejuje. Ukrepi so sicer 

namenjeni predvsem varovanju posameznikov, vendar v primeru rednega in 

nenadzorovanega izvajanja lahko postanejo moteči za normalno poslovanje.  

Ko so spletišča univerz oziroma fakultet primerno zasnovana, jih je potrebno 

spremljati, dopolnjevati in vzdrţevati. Ob tem je potrebno primerjati stroške in 

koristi sprememb. Z dinamičnim spremljanjem sprememb oţjega in širšega okolja ter 

lastne organizacije lahko dolgoročno zagotovimo uporabno in učinkovito spletišče za 

študente.  
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PRILOGA 1: KRITERIJI ZA OCENJEVANJE SPLETNIH STRANI 

Zap. 

št. 

Ime kriterija 

VSEBINSKI KRITERJI 

1.  Vsebina primerna ciljnemu občinstvu 

2.  Aţurnost 

3.  Jezikovna pravilnost 

4.  Preglednost (besedilo, slike itd.) 

5.  Razumljivost 

6.  Jedrnatost (ustrezne informacije v primerno dolgem besedilu) 

7.  Logična razdelitev besedila na posamezni spletni strani 

8.  Logična razdelitev besedila med stranmi 

9.  Predstavitev ciljev organizacije 

10.  Predstavitev vizije organizacije 

11.  Predstavitev poslanstva organizacije 

12.  Predstavitev študija in pogojev za vpis, nadaljevanje itd. 

13.  Predstavitev posameznih predmetov 

14.  Predstavitev pedagogov (kontakt, osveţeni urniki itd.) 

15.  Obstoj povezav in kontaktov sodelujočih organizacij 

16.  Obstoj iskalnikov 

17.  Selektivno obveščanje študentov prek blogov in forumov 

18.  Dokumenti za študij 

19.  Obstoj spletne strani za študente (vstop z geslom) 

20.  Prevod strani v angleški ali še kateri drugi tuj jezik 

21.  Uporaba okvirjev 

22.  Primeren zaključek strani (datum zadnje spremembe, logo itd.) 

23.  Delovanje vseh povezav 

ESTETSKI KRITERIJI 

24.  Oblika primerna ciljnemu občinstvu 

25.  Enoten slog naslovne strani in podstrani 

26.  Primerna dolţina strani 

27.  Preglednost strani (barva pisave in ozadja, oblika besedila itd.) 

28.  Viden in primerno lociran logotip 

29.  Primerno oblikovan in lociran glavni meni (levo ali desno) 

30.  Jasni, vidni, razumljivi naslovi 

31.  Poudarjanje ključnih besed 

32.  Primerna barvitost (slik, teksta, ozadja itd.) 

33.  Standardni robovi za tiskanje 

34.  Enostavna navigacija (postavitev navigacijskih gumbov itd.) 

 

 


