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UVAJANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA PODEŽELJE NA PRIMERU
LOPARJA
Izvleček:
Informacijska tehnologija lahko pomaga pri izboljševanju kakovosti življenja ter promociji
podeželja. Eden izmed načinov je uporaba spletne strani. Lokalna iniciativa iz Loparja je bila
povod za izdelavo spletne strani www.lopar.si v okviru vaj iz Geografije podeželja. Po
vzpostavitvi strani pa je nekoga iz vasi potrebno naučiti uporabe in vzdrževanja le-te in jo s
tem dokončno predati vaščanom. To je tudi namen diplomske naloge. Izdelana so bila navodila
za uporabo spletne strani, ponujena je bila pomoč pri učenju. Z osebo iz vasi, ki naj bi to delo
prevzela, ni bilo mogoče stopiti v stik. Pokazala se je velika moč nekaterih domačinov, ki v
vasi zavirajo uspešen prenos znanja. Menimo, da je za zagotovitev uspeha bilo narejenega
dovolj. Pokazalo pa se je, da je ključna motivacija, sodelovanje in računalniško predznanje
ljudi. Pomanjkanje tega je razlog za neuporabo in še nedokončan prenos strani. Za uresničenje
namena sta predlagani dve možnosti: ena izkorišča hitro širjenje govoric na podeželju, druga pa
Twitter – spletno aplikacijo, ki omogoča objavljanje kratkih objav na spletni strani z uporabo
mobilnega telefona. Prihodnost spletne strani je odvisna predvsem od nekoga v vasi in
spoznanja, da je za njeno uporabo in vzdrževanje nujno sodelovanje.
KLJUČNE BESEDE
informacijska tehnologija, internet, podeželje, spletna stran, Koprsko primorje, Lopar
INTRODUCING INFORMATION TECHNOLOGY TO RURAL AREAS IN CASE OF
THE LOPAR VILLAGE
Abstract:
Information technology can help with improving the quality of life and at the same time
promote rural areas. This can be done with a webpage. The idea for the Lopar webpage, which
originated from a local initiative, was realized during the rural geography course practice. The
essential part of every sustainable web application is teaching its users how to use and maintain
it. This is the purpose of the B. A. paper. Detailed written instructions and face to face help
were provided. No contacts could be made with a local person who was said to be prepared to
work as an administrator. Certain village individuals made the transfer of the necessary
knowledge difficult. The page is still not used nor completely owned by the village. Main
reasons for failure are the lack of motivation, basic computer knowledge and collaboration
between one person and other villagers. Two suggestions for solving the problem are
presented. One uses fast spreading of gossip in rural areas, the other uses Twitter - a web
application which enables updating the webpage from a mobile phone. The future of the
webpage depends on a villager. He has to recognize the fact, that collaboration is necessary for
successful usage and maintenance of the village webpage.
KEYWORDS
information technology, internet, rural areas, webpage, Lopar, Koprsko primorje region
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1. Uvod
Steze so zato, da po njih kam pridemo. Zelo pomaga, če vemo tudi, kam bi radi prišli. Če nam
to ni najbolj jasno, se hitro zgodi, kar se je Alici v Čudežni deželi, ko je za nasvet o izbiri poti
povprašala Režečo mačko na drevesu. Ta ji je odgovorila, da pravzaprav ni važno, katero pot
uberemo. Kadar nam je vseeno, kam bomo prišli, in je pomembno le, da nekam pridemo,
potem je izbira poti popolnoma nepomembna. Samo dovolj dolgo je potrebno hoditi in vedno
nekam pridemo.
Če se oddaljujemo od mesta, res prej ali slej pridemo na podeželje, ki je od preostalega sveta
pogosto precej odrezano, odklopljeno in pozabljeno. Daleč je, ceste in ostala infrastruktura pa
slabše. Zaradi tega in zaradi manjših možnosti zaposlitve se ljudje, predvsem mladi, odseljujejo
v mesta z višjo stopnjo centralnosti. Za odpravo občutka odrezanosti je bila kot uspešna
spoznana informacijska tehnologija. S pomočjo kabla se oddaljene vasi da povezati in
omogočiti komunikacijo s svetom, opravljanje različnih storitev in nasploh izboljšati kakovost
življenja ljudi, ki na takih območjih živijo.
Med naselji so od vedno vzpostavljeni različni tokovi: ljudi, prometa, blaga, v zadnjem času pa
tudi vedno več informacij. Informacijska družba je zaznamovana z veliko količino hitro
potujočih informacij. Splošna razširjenost računalnikov in nižanje cen opreme, potrebne za
vzpostavitev takih mrež povezav, vsakomur omogočajo relativno enostavno in hitro oddajanje
in sprejemanje informacij. Še vedno pa ima velik pomen prostor, kjer se nahajamo, saj
tehnologija ne izniči pomena lokacije.
Uporaba informacijske tehnologije za reševanje problemov podeželja niti ni tako nova. Z
odseljevanjem s podeželja so se že pred triindvajsetimi letu ukvarjali Švedi, ki so tudi vpeljali
telecentre. Ti naj bi na podeželju zadržali ljudi, saj bi jim s telefonom, faksom, videotelefonijo
in kasneje internetno povezavo omogočali življenje na podeželju, hkrati pa delo na daljavo in
dostop do različnih storitev, ki so le v mestih.
Tehnologija pa je lahko precej strah vzbujajoča stvar, če se z njo ne ukvarjamo ravno pogosto.
Zato mora, če jo želimo uspešno predstaviti ljudem in zagotoviti njeno trajnostno rabo, biti
prilagojena in narejena za ljudi, ki jo bodo uporabljali. S tem se ukvarja informatika skupnosti,
ki pri svojem pristopu uporablja pristop "od spodaj navzgor".
Spletne strani kot ena izmed tehnologij, ki se jih da uporabiti za promocijo in izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju, so v raziskavah omenjene tako malokrat, da za preštetje
zadostujejo prsti obeh rok, pa še ne porabimo vseh: Akca et al., 2007; Ramirez, 2007; Mathur,
Ambani, 2005; Musgrave, 2004; Malecki, 2003; Tindell, 2002; Loader et al., 2000. Posledično
samo z geografsko literaturo ne moremo biti zadovoljni, ker je je tako malo. Potrebno je iskati
kar globoko po arhivih elektronskih revij, dostopnih preko servisov in po zelo različnih
disciplinah (sociologija, antropologija, ekonomija, prostorsko planiranje, telekomunikacije,
geografija). Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani je tu v veliko pomoč, saj omogoča prav
takšno navzkrižno iskanje. Hitro tudi ugotovimo, da je večina raziskav osredotočena na
uporabo informacijske tehnologije v manj razvitih delih sveta ter na zmanjševanje digitalnega
razkoraka.
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Predeli razvitih držav, ki bi prav tako imeli koristi od informacijske tehnologije, so pa
mnogokrat pozabljeni. Zato je potreben premik, sprememba v razmišljanju, občasno pa tudi v
lokaciji.
Če se hočemo premakniti z enega mesta na drugo, lahko uporabimo reko, cesto ali železnico,
lahko pa potujemo le navidezno - po kablu. Potovanje po rekah, cestah in železnicah lahko
opazujemo, štejemo vozila in tovor, preučujemo in narišemo na karto. Premikanje informacij
po kablih, včasih tudi kabli sami, pa je nevidno. Ponavadi so zakopani pod površjem ali
obešeni visoko nad našimi glavami. Informacije, ki po njih potujejo, so naključnemu
opazovalcu skrite. Geografija kot veda, ki preučuje tisto, kar se v pokrajini vidi, se zato s
potovanjem informacij ne ukvarja precej zavzeto (Hillis, 1998), saj kot pravi Hillis (1998, str.
544): "Če je nevidno, ni geografija".
Informacijska tehnologija je "tehnologija, ki omogoča zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
razpošiljanje ter uporabo podatkov, informacij" (Slovar informatike, 2008). Tehnologije se
naglo razvijajo, zato je geograf v še večji težavi, kako preučevati nekaj, kar se tako hitro
spreminja. Appleton (1962, cv: Hillis, 1998, str. 544) je to primerjal z risanjem portreta
nekoga, ki nikakor noče sedeti pri miru, da bi risbo lahko v miru dokončal.
Med tem pa optična vlakna spreminjajo odnose med prostorom in časom na hiter, tih in večini
neviden način. Največji učinek tehnologije, ki ta vlakna uporablja, se pojavi takrat, ko postane
tudi tehnologija sama nevidna, ko postane nekaj tako vsakdanjega in samoumevnega, da je
sploh ne opazimo več. Zato so geografi informacijsko tehnologijo najraje predstavljali kot
steze, vóde ali kanale, saj je drugače v pokrajini namreč neopazna (Hillis, 1998).
Čeprav si informacijsko tehnologijo lahko predstavljamo s stezami, to še ne pomeni, da tudi
zares povsod obstajajo in da vodijo, kamor si želimo. Če torej hočemo tja priti, moramo stezo
narediti kar sami. Takšno početje zahteva določeno mero zaupanja in zavedanja, da obstaja
nevarnost bolečega pristanka in novih izkušenj, ki si jih nismo nikoli želeli. Je pa nujno. Brez
sprememb, izzivov in novih priložnosti, ki jih prinaša informacijska tehnologija, se kakovost
življenja slabša, četudi tega morda ne opazimo na prvi pogled. Zato včasih rabimo nekoga
drugega, ki nam priložnost pokaže in pri njenem uresničevanju pomaga.
Ali se bodo spremembe obdržale pa je odvisno od ljudi samih in njihove pripravljenosti
ubiranja novih poti, verjetja v prihodnost in pripravljenosti za prevzem tveganja in reševanja
novih nalog (Lanner, 1993).
Namen diplomske naloge je zato precej praktično naravnan: nekoga iz vasi naučiti uporabe in
vzdrževanja loparske spletne strani (www.lopar.si), ki je bila izdelana v okviru vaj iz
Geografije podeželja v študijskem letu 2006/2007. To se bo doseglo z izdelavo podrobnih
navodil za domačina, ki želi urejati spletno stran, in s pomočjo pri morebitnih težavah.
Hipoteza se tako glasi: Spletne strani so učinkovito orodje za promocijo podeželja. Ker je bila
ideja za stran sprožena s strani skupnosti, je želja po čim hitrejšem zagonu strani velika. Ko se
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ljudi nauči njene rabe, bo stran zaživela. Objavljali bodo vaške novice in s tem pokazali, da je
tudi podeželje vir znanja, ki se ga da uspešno širiti s pomočjo informacijske tehnologije.
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2. Kaj se dogaja s podeželjem
2.1. Kaj je podeželje
SSKJ podeželje opredeljuje kot "področje zunaj večjih mest", Geografski terminološki slovar
kot "kultivirano pokrajino, kjer je v rabi prostora in pokrajinskem videzu opazna prevlada
najpomembnejših dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, z nadpovprečnim deležem kmečkega
prebivalstva, ki je bolj preprosto socialno razčlenjeno in tradicionalno, s poudarjeno
prilagojenostjo položaja naselij in oblik hiš naravnim razmeram, kmetijskim opravilom",
Leksikon geografije podeželja (Kladnik, 1999) pa že takoj na začetku opisa gesla priznava, da
je podeželje "v bistvu dokaj nejasen pojem [...]."
Po Ravbarju (2006) obsega dve tretjini slovenskega ozemlja, na katerem prebiva 400 000
prebivalcev v 3942 naseljih. V Programu razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 je kot
podeželje opredeljeno 77 % ozemlja Slovenije, na katerem živi 41 % prebivalcev. Na ravni
SKTE 2 * je cela Slovenija podeželsko območje (Program razvoja podeželja ..., 2007).
Perpar in Kovačič (2002) sta podeželje v Sloveniji razdelila na tri osnovne tipe: obmestna
območja, značilna podeželska območja in območja praznjenja. Značilna podeželska območja se
dalje delijo še na gričevnata, hribovita in gorska ter ravninska, območja praznjenja pa na
območja intenzivnega, zmernega in potencialnega praznjenja.
tip
obmestna območja
značilna podeželska območja
območja praznjenja

delež površine
5,7 %
50,5 %
42 %

delež prebivalcev
14,8 %
31,2 %
14,7 %

Preglednica 1: Delež površine in prebivalcev posameznega tipa podeželja v Sloveniji (Perpar, Kovačič,
2002).

*

SKTE: Statistična klasifikacija teritorialnih enot (ang. NUTS).
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Slika 1: Tipološka členitev podeželja v Sloveniji (Perpar, Kovačič, 2002).

2.2. Spremembe podeželja
Prebivalci se s podeželja odseljujejo v bližino mest, kar povzroči razpad infrastrukture in
spreminjanje kulturne pokrajine (zaraščanje). Odseljujejo se predvsem mladi, zato so območja
demografsko ogrožena. S tem se zmanjšuje moč in kakovost socialnih stikov v vasi (Kovačič,
1995).
Na podeželje se ljudje tudi priseljujejo, a predvsem na območja v bližini večjih mest (Program
razvoja podeželja ..., 2007). Z doseljevanjem neavtohtonega prebivalstva se spreminja
poselitveni vzorec, vas pa postaja vedno bolj podobna spalnemu naselju. Veliko naselij je tako
sestavljenih iz dveh delov, starejšega in novejšega. Središče vasi odmira, na robu naselja pa se
nadaljuje dograjevanje z novimi stanovanjskimi hišami, ki niso v skladu s tlorisno zasnovo
naselja. Tudi nove prometnice so širše in prilagojene sodobnim oblikam prometa (Kladnik,
Ravbar, 2003). To vodi v razpad vaške skupnosti in zamiranje kulturne dejavnosti naselja. Če
se priseljenci vključijo v skupnost, je to zanjo lahko tudi pomembna pridobitev novih znanj
(Malecki, 2003). Z dnevnimi delovnimi migracijami je razbit življenjski ritem, s čimer se
izgubljajo vrednote in tradicije naselja. Hkrati z ljudmi pa se v večja, centralna, naselja selijo
tudi oskrbne in druge dejavnosti (Kovačič, 1995).
Z zmanjševanjem števila prebivalcev in manjšanjem deleža kmečkih prebivalcev se zmanjšuje
tudi obseg kmetijske dejavnosti. Naselja niso več odvisna od pripadajočih zemljišč, vedno bolj
pa so povezana z zaposlitvenimi središči. Pojavljajo se nove dejavnosti (turizem, obrt), saj
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kmetijstvo ni več edini vir dohodka, naselja pa pridobivajo številne nove funkcije (Kladnik,
Ravbar, 2003). Razvoj podeželskih območij torej ni več odvisen le od kmetijstva. Posledično
se je spremenila tudi politika Evropske unije glede dodeljevanja sredstev za podeželje. Na
začetku so bila namenjena zgolj kmetijski proizvodnji, zdaj pa se vedno bolj poudarja celostni
razvoj podeželja (Richards, 2004) ter diverzifikacija podeželskega gospodarstva in izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju (Program razvoja podeželja ..., 2007).
Podeželje se modernizira, s čimer se zmanjšuje tudi meja med njim in mestom. Z
zabrisovanjem meja se izgubljajo tudi nekoč značilno mestni oz. podeželski elementi
(Halfacree, 2005, cv: Klemenčič, 2005, str. 161). Podeželje postaja na nek način virtualno
(Cloke, 2006, cv: Klemenčič, 2005, str. 162) in izgublja svoje posebnosti.
Posebnost je nekaj, kar ima poseben pomen in je nezamenljivo. Nasprotje temu je lahko
udobnost. Lahko se jo kupi ali zamenja za kaj drugega, preprosto zato, ker nanjo ni vezan
noben poseben simbolni pomen ali občutek. Podeželje se počasi premika iz posebnosti v
udobnost, kar s sabo prinaša izgubo nanj vezanih simbolov (Kopytoff, 1986, cv: Hidle et al.,
2006, str. 195).

2.3. Priložnosti podeželja
Za podeželje je značilna velika pestrost. Prav to je potencial, ki se ga da izkoristiti po načelu
"veliko isker zaneti ogenj" (Vogel, 1990, cv: Mešl, 1995, str. 112).
Iskre slovenskega podeželja so v tem primeru pestra naravna in kulturna dediščina, obrt,
kulinarika, običaji in lokalna znanja ter samoiniciativnost prebivalcev. Ponudba pa ni dovolj
razvita in prepoznavna (Program razvoja podeželja ..., 2007). V SWOT analizi o "danosti in
stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva in njihovi vpetosti v dogajanje na podeželju"
(Program razvoja podeželja ..., 2007, str. 55) so kot priložnosti naštete:
• naklonjenost potrošnikov k domačim proizvodom,
• ustvarjanje lokalnih trgov,
• prepoznavna blagovna znamka ekoloških proizvodov,
• povpraševanje po ekoloških in drugih živilih višje kakovosti,
• širitev na trg EU in trge tretjih držav,
• sodelovanje med ključnimi partnerji razvoja na podeželju,
• krepitev večnamenske funkcije kmetijstva,
• aktivno in zdravo preživljanje prostega časa na podeželju in
• prepoznavnost Slovenije kot države z visoko stopnjo ohranjenosti narave.
Informacijske tehnologije, presenetljivo, med navedenimi priložnostmi ni. Omenjena je v
razlagi kratic na začetku dokumenta, v ugotovitvi, da Slovenija zaostaja po vlaganju vanjo
glede na EU in v opisu tretje osi (izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija
podeželskega gospodarstva), a zgolj kot opravičljiv strošek nakupa opreme pri naložbah v
nekmetijske dejavnosti, izboljševanju obstoječe nekmetijske dejavnosti in ustanavljanju mikropodjetij (Program razvoja podeželja ..., 2007).
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Richards (2004, str. 235) bi bil nad tem dejstvom verjetno presenečen, saj pravi, da so poročila
o razvoju podeželja, ki ne omenjajo priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija, redka.
Tudi Kovačič (1995) je v svojem prispevku zapisal, da so za razvoj podeželja nujne ustvarjalne
rešitve. Te pa dobimo s povezovanjem nasprotij, tradicije in napredka, kar podeželje in
informacijska tehnologija nedvomno sta.
Nasprotno pa je v Programu razvoja podeželja za občine Koper, Izola, Piran precej dolg
seznam potencialnih izvedbenih projektov. Med njimi je tudi "promocija podeželja z uporabo
komunikacijskih orodij" (PRP Koper, Izola, Piran, 2006, str. 137). Ta naj bi vključevala
"postavitev internetnih strani za promocijo ponudbe, tisk brošur in drugega promocijskega
materiala, oglaševanje v časopisih, izdelava CD-jev, prisotnost na sejmih." Nosilci takih
projektov naj bi bile občine in Regionalni razvojni center Koper, pri tem pa bi pomagale
krajevne skupnosti, lokalna akcijska skupina, Univerza na Primorskem in zasebniki.

2.4. Informacijska družba
Za opis trenutnega stanja družbe obstaja veliko različnih izrazov. Pravijo, da smo del
informacijsko-tehnološke revolucije, digitalne revolucije, na pragu informacijske družbe ali da
se premikamo v informacijsko dobo (Richards, 2004).
Informacijsko družbo lahko definiramo s petih različnih vidikov (Webster, 1995):
• tehnološkega,
• ekonomskega,
• zaposlitvenega,
• prostorskega in
• družbenega.
Tehnološki vidik: informacijska tehnologija je povsod – v igračah, vozilih, strojih. Cena
računalnikov se niža, zato so tudi vedno bolj razširjeni. Z razširjenostjo pa postaja vedno bolj
očitno, da je za čim boljšo izkoriščenost potrebna povezanost računalnikov v mreže.
Informacijski tokovi v takšnih mrežah postanejo avtoceste modernega časa, podobne cestam,
železnicam in vodnim potem v industrijski dobi. Slednje so bile pomembne za prenašanje blaga
in tovora, ključnega za industrijsko revolucijo, ISDN pa je infrastruktura za prenašanje
informacij, ki definirajo informacijsko družbo.
Ekonomski vidik: glede na prispevek različnih vej gospodarstva k BDP-ju se lahko ugotovi, ali
imajo sektorji, ki se ukvarjajo z informacijami (izobrazba, mediji, proizvodnja strojev,
informacijske storitve) vedno večji pomen. Znanje je postalo temelj modernega gospodarstva
(Drucker, cv: Webster, 1995, str. 11).
Zaposlitveni vidik: o vstopu v informacijsko družbo lahko govorimo, ko je večina poklicev
takšnih, ki imajo opravka z informacijami (ko je več npr. učiteljev in odvetnikov kot pa
rudarjev in zidarjev). Poklici so razdeljeni na tri skupine: skupina, ki proizvaja in prodaja
znanje (znanstveniki, učitelji, pisatelji, novinarji, ...), skupina, ki zbira in širi informacije
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(tajnice, odvetniki, bankirji, ...) ter skupina, ki upravlja s stroji in tehnologijo, ki omogočajo
obstoj prejšnjih dveh skupin (serviserji, administratorji, ...).
Prostorski vidik: obstoj tehnologije je omogočil navidezno izginjanje meja in povezovanje
krajev med sabo. Omejitve, ki jih ima prostor, so se zelo zmanjšale, a niso povsem izginile (o
pomenu prostora glej tudi poglavje o informacijski tehnologiji).
Družbeni vidik: družbeni vidik informacijske dobe je verjetno najopaznejši. Veča se število
televizijskih kanalov, radijskih postaj. Glasbo lahko s pomočjo prenosnih predvajalnikov
poslušamo kjer koli, filme si lahko izposodimo in gledamo kadar želimo, vse več je časopisov,
knjig in vse več je nezaželene pošte. Vsak dan se srečujemo z ogromnim številom informacij.
Naše življenje je pravzaprav izmenjavanje informacij o nas in drugih ter ustvarjanje smisla iz
vseh dobljenih informacij. Zaradi njihovega velikega števila, nekakšne eksplozije, je iskanje
pomena v kopici informacij težavno.
Umberto Eco je že leta 1988, ko si je kupil novo uro, ugotovil, da mu ponuja preveč podatkov.
Kazala je plimovanje, položaj sonca in lune, temperaturo, vzhod in zahod sonca, merilec
hitrosti in, če si je lastnik zaželel, tudi čas in datum. Ta ura ni, "[...] tako kot informacijska
doba, sporočala ničesar, zato ker je sporočala preveč" (Eco, 1994, str. 58). To je tudi glavni
problem informacijske družbe: število informacij je tako veliko, da jim je težko slediti, simboli,
ki smo jim včasih pripisovali velik pomen, pa to funkcijo izgubljajo. Vedno več informacij
nam sporoča vedno manj (Webster, 1995).
Ljudje so vedno bolj mobilni: lahko so prisotni kjer koli, lahko se ukvarjajo s čimer koli in so,
s stalno prisotnostjo na spletu, zmožni komunicirati s praktično komer koli. S hitrimi
prevoznimi sredstvi lahko dosežejo oddaljene kraje, z uporabo informacijskih tehnologij pa od
doma poizvedujejo o tistih še bolj oddaljenih. Z drugimi lahko vzpostavljajo stike ne glede na
svojo lokacijo (Ellegård, Vilhelmson, 2004).
Podeželje, na drugi strani, tudi zaznamuje mobilnost, bolje, pomanjkanje le-te. Ljudje se zaradi
želje po večji mobilnosti selijo v mesta. Stvari, ki niso mobilne in jih torej ne moremo vzeti s
sabo, ko se s podeželja preselimo v mesto, z odseljevanjem prebivalcev izginjajo. To so
podeželske vrednote, običaji, kultura. Obstoj in varstvo teh vrednot je tisto, kar ljudi privlači v
ponovno selitev na podeželje (Hidle et al., 2006, str. 191).
Spletna stran torej lahko pomaga najti smisel v kupu informacij, saj jih organizira in predstavi
na urejen način ter jim s tem pripiše pomen. Tako ohranja informacije o življenju na podeželju,
ki so kasneje lahko dostopne velikemu krogu ljudi. Informacije o nemobilnih stvareh
(vrednotah, običajih, ...) se predstavi na način, ki ustreza vedno bolj mobilnim ljudem. Da pa je
to izvedljivo, je potrebno določeno znanje.
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3. Možnost uporabe IT za rešitev problema
3.1. Informacijska tehnologija
Informacijska tehnologija je tehnologija, ki omogoča zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
razpošiljanje ter uporabo podatkov, informacij (Slovar informatike, 2008).

Slika 2: Tabla (levo) pred Univerzo v Pensilvaniji, ZDA, označuje mesto, kjer je bil leta 1946 izdelan prvi
računalnik za splošno rabo – ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer (desno) (ENIAC,
2008; ENIAC2, 2008).

Mnogi (Benedikt, 1991, cv: Kitchin, 1998; Hauben, 1995, cv: Kitchin, 1998; Mitchell, 1995,
cv: Kitchin, 1998; Hollifield, Donnermeyer, 2003; Valentine, Holloway, 2001) zagovarjajo
dejstvo, da naj bi tehnologija izničila pomen prostora, saj se na splet lahko priklopimo od koder
koli. Mitchell (cv: Kitchin, 1998) pravi, da se interneta ne da opisati s koordinatami, ne da se
razložiti, kje je in kako se lahko tja pride. Internet ni nikjer in je hkrati povsod. Vanj ne
moremo kar tako oditi, ampak se prijavimo z uporabniškim imenom in geslom od tam, kjer se
trenutno fizično nahajamo.
Domneva, da je zaradi informacijske tehnologije svet ploščat (tj. da je vseeno, kje se
nahajamo), ni najboljša. Prav prostorske razlike v dostopu do spleta so eden izmed
najosupljivejših paradoksov informacijske dobe, saj tehnologija naj ne bi bila vezana na
prostor. Kljub temu pa je verjetnost (po ameriških raziskavah), da bo prebivalec imel dostop do
interneta dvakrat večja, če živi v mestu (Castells, 2003). Zato svet bolj spominja na ježka, saj
ga Florida (2008) opisuje z bodicami oz. konicami, kjer je nakopičeno svetovno prebivalstvo,
kjer se inovacije patentirajo kot po tekočem traku in kjer pride do izraza ekonomija velikosti.
Konice predstavljajo največja mesta, ki so središča svetovnega gospodarstva, medtem ko je
podeželje obsojeno na "kanjone", kjer je poselitev redka in se nič ne dogaja.
Na svetu so še vedno območja, ki so izklopljena, nepovezana in odrezana od ostalih (Castells,
2003), nekatere storitve, ki so v mestih izjemno uporabne, pa tam enostavno ne delujejo
(Venkatachalam, McDowell, 2002, cv: Akca et al, 2007). V Sloveniji je to npr. UMTS. Njegov
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signal je omejen zgolj na avtocestni križ oziroma večja mesta (Slika 3) (Pokritost s signalom
UMTS, 2008).
Prostor oz. fizična lokacija ima tako še zmeraj velik pomen. Pasovna širina (hitrost prenosa
podatkov) dostopa do spleta je neenakomerno razporejena po državah in med njimi, odvisna pa
je tudi od infrastrukture (Kitchin, 1998). Kako zelo velik pomen ima lokacija ugotovimo, ko
želimo dostopati na splet preko širokopasovne povezave in izvemo, da je to nemogoče zaradi
naše prevelike oddaljenosti od centrale. V Koprskem primorju je tak dostop možen le v treh
obalnih mestih in ožjem zaledju Kopra (Slika 4). Drug ponudnik pa omogoča dostop preko
optičnih kablov samo v določenih ulicah Lucije, Izole in Žusterne (Razpoložljivost optičnega
..., 2008). V veliko primerih informacijska tehnologija torej ne spodbuja decentralizacije, saj je
vezana na komunikacijsko infrastrukturo, ki pa je bolj razvejana v mestih (Castells, 2003).
Kraji z večjo zgostitvijo infrastrukture postanejo vozlišča in med njimi se izoblikujejo tokovi.
Castells (2003, str. 440) tako organizacijo prostora imenuje "prostor tokov" (space of flows).
Sestavljen je iz treh slojev:
1. Infrastruktura, ki omogoča prenašanje informacij.
2. Kraji s pomembnimi funkcijami postanejo vozlišča. Vezani so na
infrastrukturo.
3. Elitne skupnosti se oblikujejo na podlagi skupnih interesov. Elite so svetovljanske,
ljudje pa vezani predvsem na lokalno okolje, na njegovo kulturo in zgodovino. Za
elite je značilno tudi to, da se oblikujejo prostori, neodvisni od okolja, kjer se
nahajajo. Zato so po vsem svetu enaki.
Za pospeševanje gradnje širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebno pa na
podeželju, Slovenija izvaja projekt Nacionalne širokopasovne mreže. Cilj projekta je do leta
2010 vsakemu prebivalcu omogočiti, da se na splet poveže s hitrostjo vsaj 512 kbit/s, najmanj
90 % prebivalcev pa s hitrostjo vsaj 2 Mbit/s. Dolgoročni cilj je 90 % prebivalcem do leta 2020
omogočiti optične povezave do doma (Nacionalna širokopasovna mreža, 2008).

Slika 3: Mobitelov signal UMTS (obarvano z roza) pokriva dve tretjini Slovenije – predvsem večja mesta.
(Pokritost s signalom UMTS, 2008).
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Slika 4: Dostop do T-2 širokopasovnega interneta v Koprskem primorju je možen le v treh obalnih mestih
in njihovem ožjem zaledju (Shema omrežja T-2, 2008).

Kljub zgoščevanju informacij, inovacij in znanja v mestih pa podeželska naselja še vedno
obstajajo. Nekatera so povezana na splet, druga ne. Zakaj jih mesta ne "povozijo", je ugotavljal
Abler (1974, cv: Hillis, 1988) s svojim razmišljanjem o obstoju Manhattna in majhnega mesta
sredi Minessote. Njegovo razmišljanje je bilo naslednje: zakaj Manhattan (svetovno središče)
sploh še obstaja, če lahko nekdo iz majhnega mesta v Minessoti dostopa do popolnoma enakih
informacij kot Newyorčan? Prišel je do zaključka, da obstaja zaradi njegovih posebnosti, ki se
jih ne da najti nikjer drugje.
Kraji niso zamenljivi med sabo, čeprav informacijska tehnologija morda daje takšen občutek
(Gottman, 1977, cv: Hillis, 1998, str. 550). Lokalne posebnosti imajo še vedno velik pomen in
so v vedno bolj uniformiranem svetu (Castells, 2003) nekakšni žepi priložnosti (Klemenčič,
2003) (glej poglavje o Informatiki skupnosti in Spletu 2.0).

3.2. Informacijska tehnologija in podeželje
Že leta 1988 je Evropska komisija v svoji publikaciji The future of rural society (1988, str. 53)
zapisala, da je informacijska tehnologija na podeželju "priložnost, ki jo je treba izkoristiti".
Uporaba novih tehnologij je slabo razširjena, v mnogih podeželskih območjih pa je
infrastruktura v zelo slabem stanju in neustrezna. Ključni dejavnik za prihodnost podeželja je,
po mnenju Evropske komisije, dostop do osnovnega in poklicnega izobraževanja, ki ga
omogočijo telekomunikacije. Menijo, da so za čim širši doseg informacij najboljši sateliti, ki se
jih izstreli v orbito, ti pa potem prenašajo različne informacije. Francozi so tako npr. preko
satelitov, ponoči, v času cenejše tarife, prenašali kmetijske izobraževalne programe, ki so jih
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kmetje doma lahko posneli na videorekorder in pogledali čez dan. Uspešna je bila tudi
skandinavska ideja telecentrov.
Čeprav so se strinjali, da je napredek v uporabi informacijske tehnologije na podeželju očiten,
so se zavedali, da stanje še ni zadovoljivo. V prihodnosti naj bi tako izboljšali telefonsko
omrežje, čimbolj izkoristili možnosti, ki jih ponujajo sateliti, predvsem pa opozorili lokalno
prebivalstvo na priložnosti, ki jih tehnologija ponuja, jim ponudili ustrezna izobraževanja in s
tem spodbudili povpraševanje po informacijski tehnologiji. Posebno omembo so si zaslužili
skandinavski telecentri, ki naj se jih podrobno preuči in premisli o njihovi uporabi.
Leta 2003 je Evropska komisija, kot rezultat evropske konference o informacijski tehnologiji
kot ključnem dejavniku razvoja podeželja, sprejela Valencijsko deklaracijo (The Valencia
declaration, 2003). V njej so ponovno ugotovili, da je podeželje prihodnost Evrope in da lahko
svoj potencial najbolje izkoristi z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Objavili
so tri spoznanja:
• Za zagotovitev osnovnih pogojev za enakopravno tekmovanje med mesti in
podeželjem mora infrastruktura povsod zagotavljati enako kakovost prenosa
podatkov. Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture naj bo prioriteta, saj je prav
njeno pomanjkanje marsikje vzrok za depopulacijo podeželja.
• IT prinaša prednosti vsem dejavnostim na podeželju, zato naj se njena raba
promovira v vseh sektorjih.
• Znanje uporabe IT se med posameznimi območji zelo razlikuje, zato je treba
zagotoviti usposabljanje lokalnih prebivalcev. Znanje uporabe pripomore k
odpravljanju občutka izolacije.
Podeželje pa se, dvajset let po spoznanju priložnosti, ki jih informacijska tehnologija ponuja
podeželju, še vedno sooča z različnimi ovirami, ki preprečujejo njeno boljšo in bolj razširjeno
rabo. Leta 1988 (The future of rural society) so bili razlogi za nižjo rabo informacijske
tehnologije naslednji:
• oddaljenost podeželja od raziskovalnih centrov in posledično pomanjkanje lokalne
iniciative,
• težava z uporabo tehnologije, ki je bila izdelana drugje in zato ni bila prilagojena
potrebam podeželja oz. so bili prebivalci premalo izobraženi za njeno uporabo ter
brez finančnih sredstev in dostopa do omrežja.
V 21. stoletju so ovire pravzaprav enake kot v prejšnjem stoletju. Prebivalci nimajo potrebnega
znanja in veščin, potrebnih za uporabo sodobnih tehnologij (Malecki, 2003; Strover, 2001). V
nasprotju s televizijo in radiem internet namreč za uporabo zahteva določeno znanje (Mathur,
Ambani, 2005). Pomanjkanje znanja in strah pred uporabo sodobnih tehnologij sta prisotna še
posebno med srednjo in starejšo generacijo (Pristovnik, 2004).
Pomembna ovira je tudi slaba zmogljivost telekomunikacijske infrastrukture. Ta je navadno
boljša v mestih, kjer imajo meščani ponavadi tudi možnost izbire med različnimi ponudniki
storitev. Posledica tega je, da je podeželska infrastruktura navadno zastarela in se ne
posodablja. Hitro pridemo do situacije, ko je infrastruktura v mestih najnovejša, najboljša in
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najhitrejša, tista na podeželju pa vedno slabša. Zaradi večanja razlik je vedno težje na podeželje
pripeljati najnovejšo tehnologijo (Strover, 2001).
Podeželje je odmaknjeno in slabo dostopno, razvoj in inovacije pa so navadno vezani na mesta.
Zaradi boljših možnosti za življenje se prebivalci selijo v mesta (Grimes, 2000). Podeželje se
prazni, z manjšo gostoto prebivalcev pa se manjša tudi povpraševanje po informacijski
tehnologiji (Hollifield, 2003). Podeželska telekomunikacijska infrastruktura zato za mestno
navadno zaostaja za eno generacijo, njeno vzdrževanje pa je dražje (Malecki, 2003). Ena izmed
možnosti izboljšanja stanja, privabljanje podjetnikov z znanjem, je bila z raziskavami Beyersa
in Lindahla (1996, cv: Malecki, 2003) ovržena kot neuspešna. Nenavaden primer posledice
odmaknjenosti opisujeta Valentine in Holloway (2001). Otroke neke angleške šole takoj po
končanem pouku domov odpelje avtobus. Šola ima dostop do interneta in možnost uporabe
računalniške učilnice, a je otroci, ki živijo na podeželju, po pouku ne morejo uporabljati zaradi
odvisnosti od avtobusnega prevoza. Doma tako nimajo dostopa do interneta zaradi oddaljenosti
in nezanimivosti območja za vzpostavitev potrebne infrastrukture, v šoli pa ga prav tako ne
morejo uporabljati, saj jih, spet zaradi oddaljenosti, avtobus takoj po pouku odpelje domov.
Hite (1997, cv: Malecki, 2003, str. 201) temu pravi "kazen podeželja".
Slab dostop do informacijske tehnologije je tudi posledica nezanimanja lokalnega prebivalstva,
ki v informacijski tehnologiji vidi le orodje za lažje opravljanje določenih opravil, ne vidi pa
konkretnih prednosti, ki jih prinaša njim samim. Zato so tista lokalna podeželska podjetja, ki
niso videla takojšnje prednosti njene uporabe oziroma, kjer se jim je cena izobraževanja in
nakupa nove opreme zdela previsoka glede na pričakovane prednosti, niso odločila za uporabo
informacijske tehnologije. Želja in zanimanje za rabo informacijske tehnologije se ne pojavita
zaradi različnih reklamnih kampanj. Glavni razširjevalci prednosti njene uporabe so sorodniki,
prijatelji, znanci, ki to tehnologijo že uporabljajo, so z njo zadovoljni in želijo, da bi jo
uporabljali tudi ostali (Richards, 2004). Ugotovljeno je bilo, da podeželsko prebivalstvo najbolj
zanimajo tiste tehnologije, ki jim omogočajo in olajšujejo stike z ljudmi, ki živijo v njihovi
okolici (Patterson, Kavanaugh, cv: Hollifield, Donnermeyer, 2003).
Zagotovitev infrastrukture in programske opreme je nujna, da pa bi podeželje imelo od
informacijske tehnologije koristi, je pomembno predvsem povpraševanje in ustrezna znanja za
njeno uporabo. Predvsem zaradi pomanjkanja zadnjih dveh dejavnikov so podeželska območja
najbolj "izklopljeni deli informacijske družbe" (Grimes, 2000, str. 16). Podeželje mora
dokazati, da je privlačen trg z dovolj velikim povpraševanjem (Malecki, 2003). To pa se
doseže z opozarjanjem potencialnih lokalnih uporabnikov na možnosti, ki jih tehnologija
ponuja (The future of rural society, 1988).
Zaradi premajhnega povpraševanja so razlike tudi v širokopasovnem dostopu do spleta, ki po
nekaterih državah že postaja del osnovne infrastrukture (Ramirez, 2007; Sawada et al., 2006).
V letu 2001 je tak dostop do spleta v ZDA imelo 12,2 % podeželskih in 43,2 % mestnih
gospodinjstev. Počasne hitrosti otežujejo učinkovito uporabo spleta. Hitrost dostopa do
informacij vpliva na uporabo informacijskih tehnologij in tisti s počasnim dostopom se
znajdejo v slabšem položaju (Hollifield, Donnermeyer, 2003).
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Kadar je dostop do informacijskih tehnologij uspešno omogočen, se lahko zgodi, da ga
prebivalci ne uporabljajo. Relativno pozno je bilo ugotovljeno, da dostop in uporaba nista
povezana (Hollifield, Donnermeyer, 2003). Samo obstoj infrastrukture zato ni vsemogočno
zdravilo za razvoj nekega območja. Takšno stanje so primerjali (Cornford et al., 2006) s
cestami, ki povezujejo uporabnike, le-ti pa nimajo avtomobilov, da bi po njih lahko prišli drug
do drugega. Možno je tudi, da imajo ceste in avtomobile, nimajo pa potrebnega znanja in želje
za njihovo uporabo.
Hollifield in Donnermeyer (2003) sta izvedla raziskavo uporabe spleta in elektronske pošte
med podeželskimi prebivalci ZDA. Ugotovila sta, da več kot polovica prebivalcev nikoli ni
poslala ali dobila elektronske pošte in da 48 % prebivalcev nikoli ni uporabljalo spleta.
Primerjala sta rabo elektronske pošte in spleta doma in na delovnem mestu. Ugotovila sta, da
ima raba informacijske tehnologije v službi velik vpliv na rabo tehnologij doma. Tisti
prebivalci, ki so delali v okolju, ki uporablja elektronsko pošto in splet, so ju pogosteje
uporabljali tudi doma. S tem sta dokazala, da je vzpodbujanje rabe informacijske tehnologije
na delovnem mestu pomembno za vzpodbujanje rabe v domačem okolju, saj se večina prvič
sreča z njimi prav v službi. Tako se z njo seznanijo tisti prebivalci, ki je sami nikoli ne bi začeli
uporabljati in ki, kot pravita avtorja, "padajo skozi mrežo" (str. 145). S širjenjem rabe se z
delovnega mesta na domove širi tudi povpraševanje. Zanimiva ugotovitev raziskave je, da
dostop do spleta na javno dostopnih točkah (knjižnice, e-kavarne) ni tako učinkovit za
spodbujanje domačega dostopa, kot je dostop v službi. Iz tega avtorja sklepata, da javno
dostopne točke za dostopanje na splet pri odraslih niso dovolj učinkovite za večanje
povpraševanja.
Na drugi strani pa mladim informacijska tehnologija prinaša možnost pobega s podeželja v
"zunanji svet". Omogoča jim, da uživajo v prednostih življenja v majhni skupnosti, hkrati pa
raziskujejo ostali svet (Valentine, Holloway, 2001). Recimo temu princip korenin in kril. Svoje
korenine otroci podaljšujejo z življenjem v skupnosti, krila pa razprostirajo z rabo interneta in
raziskovanjem ostalega sveta izven domače skupnosti.
Otroci, ki so bili del raziskave o rabi spleta na podeželju, so nanj gledali predvsem z vidika
manjšanja razdalj med ljudmi. "Uporaba e-pošte in spletnih klepetalnic ti da občutek, da je svet
čisto majhen, ker se ti, ko se pogovarjaš z nekom v Ameriki, zdi, kot da sta oba na istem kraju"
(Valentine, Holloway, 2001, str. 391). Drugi je bil mnenja, da "splet da večji občutek svobode,
nimaš občutka, da živiš v odročnem kraju, ker lahko izveš stvari o drugih delih sveta – tudi če
si ne moreš privoščiti letalske karte" (Valentine, Holloway, 2001, str. 391).

3.2.1. Dosedanji poskusi uvajanja IT na podeželje
"Kiberprostor je elitni prostor, igrišče za privilegirane" (Hess, 1995, cv: Valentine, Holloway,
2001, str. 391), ki je navadno najbolj dostopno v mestih. Z oddaljevanjem od mest je nanj
vedno težje priti, če pa že uspe, ostanejo na voljo samo najmanj zanimiva in rahlo polomljena
igrala. In še vedno obstaja veliko število ljudi, ki zanj ne ve. Najboljše zasedejo tisti, ki tja
pridejo prvi.
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Kdo je prišel prvi, ni zanemarljiv podatek, saj splet, nasprotno od radia in televizije, oblikujejo
uporabniki. Veliki zamiki v prihodih na splet imajo zato trajne posledice na prihodnjo kulturo
in komunikacije. Prvi so v izjemni prednosti, saj imajo edinstveno priložnost in pomembno
vlogo oblikovanja informacij (Castells, 2003, str. 388).
Da bi se skupaj lahko igralo čim večje število ljudi od vsepovsod, ne samo iz mest, se je za
tiste s podeželja izmislilo različne načine, kako jim omogočiti čim lažje vključevanje.
3.2.1.1. Telecentri
Telecentri (tudi telekoče, telehiše; kasneje, zaradi centralnega pomena za skupnost, pa
telecenter) so skandinavski poskus rešitve problema izseljevanja mladine s podeželja severne
Švedske v mesta na jugu. V ta namen so leta 1985 v švedski vasi Vemdalen postavili prvi
telecenter (Harjedalens Telestuga). Henning Alberchtsen, avtor ideje, je bil prepričan, da je
nazadovanje odmaknjenih in redko poseljenih območij posledica oddaljenosti od centrov
izobraževanja. To pa se da rešiti z vzpostavitvijo telecentra, kjer je na voljo brezplačna
informacijska tehnologija in možnost izobraževanja za njeno uporabo. Ideja je bila tako
uspešna, da je v naslednjih treh letih na Švedskem nastalo še 50 takih centrov, razširila pa se je
tudi v ZDA, Kanado ter druge evropske države (Vintar, 2004). Dobro zamisel je prepoznala
tudi Evropska komisija (The future of rural society, 1988).
Švedski in zahodnoevropski telecentri so bili ustanovljeni predvsem za pomoč odmaknjenim
podeželskim skupnostim z zagotavljanjem poceni javnega dostopa do interneta in
izobraževanjem za njegovo uporabo. V ZDA pa so služili predvsem za zmanjševanje
vsakodnevne vožnje na delo iz suburbaniziranega obrobja v mestno središče. Nastal je pojav
telecommuting (Vintar, 2004) (commute: redno se voziti v šolo, službo) oziroma delo na
daljavo, ki so ga prebivalci lahko opravljali iz telecentra (Kitchin, 1998).
V Sloveniji točnega podatka o številu telecentrov ni (Zavadlal, 2007). Med bolj znanimi pa so
trije primeri: telehiša v Kobilju, telehiša v Dobrovniku in neuspel poskus telecentra v Štanjelu.
Telehiša v Kobilju je bila prva v Sloveniji, nastala pa je po madžarskem vzoru. Finančno jo je
podprla EU s programom Phare CREDO * , z namenom razvoja turizma in podjetništva v kraju.
Deluje v obnovljeni domačiji in ima tri računalnike, fotokopirni stroj in drugo informacijsko
tehnologijo. Pri nastajanju telehiše so bili izpostavljeni različni strahovi o samem delovanju in
uspešnosti (zavračanje, visoki stroški, ...), soočali pa so se tudi s pomanjkanjem sredstev in
zaposlenih. V nasprotju z vsemi strahovi pa so za dejavnosti, ki naj bi v hiši potekale, imeli
velike načrte. V njej naj bi omogočali opravljanje različnih administrativnih poslov (sestanki,
fotokopiranje, skeniranje), organizacija seminarjev, predavanja, usposabljanja (tečaji
računalništva in uporabe interneta, tečaj angleščine in nemščine, dodatni pouk iz matematike in
slovenščine), delavnice, študijske krožke (kvačkanje, risanje), načrtovali in izvajali izlete,
posredovali turistične informacije, prodajali domače izdelke, organizirali prostočasne
*

Program Phare CREDO omogoča čezmejno sodelovanje med Srednje in Vzhodno Evropskimi državami, ki so
prejemnice pomoči programa Phare. Slovenija je imela tako možnost sodelovanja z Madžarsko, kasneje tudi s
Hrvaško (Programi čezmejnega sodelovanja, 2008).
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dejavnosti ter nenazadnje promovirali domači kraj. Telehiša nima spletne strani in je večinoma
zaprta, kar pomeni, da tudi nima rednih uporabnikov. Uporabljajo jo predvsem za razstave in
društvene dejavnosti (Zavadlal, 2007).
Dobrovniška telehiša je v lasti občine, deluje pa v okviru knjižnice. Opremljena je s tremi
računalniki in ADSL-povezavo. Uporabljajo jo predvsem mladi, v turistični sezoni pa tudi
turisti. Svoje spletne strani nima, za promocijo dejavnosti uporablja kar spletno stran občine
(www.dobrovnik.si). Največji problem telehiše je pomanjkanje osebja, ki bi s hišo in spletno
stranjo upravljalo in ju vzdrževalo (Zavadlal, 2007).
Štanjelski telecenter je primer, ko bi telecenter lahko nastal kot nadgradnja raziskovanja in na
novo pridobljenega znanja v okviru Pilotnega projekta Kras (PPK). Pobudo za raziskovanje je
dala lokalna skupnost, ki je želela pomoč pri oblikovanju razvoja Štanjela na temelju bogate
kulturne dediščine naselja. Prav to bogastvo pa domačinom predstavlja oviro za obnavljanje
naselja in otežuje življenjske razmere. Lokalna iniciativa je doživela pozitiven odziv Sveta
Evrope, ki je predlagal oblikovanje PPK in ga vključil v svoj program svetovanja in
sodelovanja. Nastal je Skupen razvojni program Kraške regije, Štanjel pa se je v času izvajanja
projekta spremenil v pravi laboratorij, v katerem so strokovnjaki sodelovali z domačini.
Nastale so številne povezave med ljudmi, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni,
vključili so se tudi tuji partnerji. Uporabljena sta bila oba pristopa: "od spodaj navzgor" in "od
zgoraj navzdol". Rezultati so bili kakovostni in predstavljeni širši javnosti in bi lahko bili
osnova za vzpostavitev razvojnega jedra (oziroma telecentra). Telecenter je bil s strokovno
pomočjo v desetih letih tu vzpostavljen že štirikrat. Zaradi pomanjkanja stalne strokovne
podpore pa se ni obdržal. Samo informacijska tehnologija namreč ni dovolj, čeprav bi z njeno
pomočjo lahko povezali naselja s podobnimi problemi in omogočili prebivalcem, ki z
dediščino živijo, komuniciranje z ostalimi (Rener, 2004).
3.2.1.2. Brezžični dostop do interneta
Širokopasovni dostop do spleta je na podeželju navadno nemogoč zaradi dveh razlogov:
prevelike oddaljenosti od centrale in zelo visoke cene vzpostavitve take povezave. Na primeru
podeželske skupnosti v Montani (ZDA) so preizkušali, ali se uporaba brezžičnega interneta za
širokopasovni internet splača. Ključne so zmerne cene opreme, storitev in dovolj veliko število
uporabnikov (Zhang, Wolff, 2004). Primeren je predvsem zaradi potencialnega velikega
dosega in nudenja dostopa do spleta vsem tistim, ki živijo na območjih, ki so preveč oddaljena,
da bi do njih lahko pripeljali kable. Razdalja oz. doseg je za posamezno tehnologijo dostopa
namreč različen (Preglednica 2). Optični kabli imajo izjemno velik doseg, so pa precej dragi in
jih zato postavljajo le tam, kjer je dovolj veliko povpraševanje. Če izločimo dostop preko
satelitov, podeželju za širokopasovni dostop do spleta ostane samo še brezžična tehnologija
(Sawada et al., 2006).
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tehnologija
DSL
kabel
optika
satelit
brezžični internet

območja
najpogostejše rabe
mesta
mesta
mesta
podeželje/oddaljeno
podeželje/mesta

doseg
7,2 km
48 km
120 km
celotna država
50 km

Preglednica 2: Primerjava različnih širokopasovnih tehnologij dostopa na splet, njihovih območij
najpogostejše rabe in njihovega dosega (Sawada et al., 2006).

Tisti, ki še vedno živijo predaleč stran, si brezžični internet včasih vzpostavijo kar sami.
Oddajnike nameščajo na vrh radijskih anten, dreves in sosednjih hiš tako, da signal pripeljejo
do sebe. Tako pridobljenemu internetu se pogosto malo kolca in na primer vsako popoldne ob
17.30 preneha delati. Vzrok? Sosed, ki po košnji traktor parkira tako, da zmoti signal antene.
Nekomu drugemu pa je brezžični internet deloval le, če so bila vrata sosedovega senika na
stežaj odprta (Chandler, 2006).
Za določanje položaja anten, da dosežejo kar največje število uporabnikov, so zelo primerni
geografski informacijski sistemi (GIS-i) in analiza vidnosti (Sawada et al., 2006).
Raziskava uporabe interneta v slovenskih gospodinjstvih v prvem četrtletju leta 2007 je
pokazala, da je oddaljenost (oz. nedosegljivost) pravzaprav večji problem, kot pa strošek.
Število gospodinjstev v redko poseljenih naseljih * , ki so za razlog navedli visoke stroške, je
večje kot število gospodinjstev v gosto poseljenih naseljih, ki so navedli isti razlog (Graf 1).
Redko poseljena naselja zato za dostop do spleta pogosteje uporabljajo ozkopasovno povezavo
oziroma brezžične tehnologije.

*

Naselja z manj kot 100 prebivalci na kvadratni kilometer. Gosto poseljena naselja so tista z nad 500, srednje
poseljena pa tista z nad 100 in pod 500 prebivalci na kvadratni kilometer (Statistični urad RS, 2008).
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Gospodinjstva brez širokopasovnega dostopa na
splet glede na gostoto poselitve naselja: vzroki
(2007)
www.stat.si
100%
80%
drugo

60%

ni dosegljiv
ni potrebe

40%

stroški

20%
0%
gosto poseljeno

srednje
poseljeno

redko poseljeno

Graf 1: Na podeželju (redko poseljeno) je glavni razlog za neobstoječi širokopasovni internet (če odmislimo
pomanjkanje interesa ljudi zanj) njegova nedosegljivost (Statistični urad RS, 2008).

Vrsta dostopa do interneta v gospodinjstvih
glede na gostoto poselitve naselja (2007)
www.stat.si
100%
80%

optika
kabel

60%

brezžično
40%

xDSL
modem/ISDN

20%
0%
gosto poseljeno

srednje
poseljeno

redko poseljeno

Graf 2: Prevladujoč način dostopa do spleta na podeželju je ozkopasovna povezava: modem, ISDN, xDSL
in različne vrste brezžičnega dostopa (Statistični urad RS, 2008).
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Za spodbujanje vključevanja slovenskega podeželja v informacijsko družbo je Ministrstvo za
gospodarstvo objavilo razpis za vzpostavitev javnih e-točk s fiksnim in brezžičnim dostopom
do svetovnega spleta. Cilj razpisa je bil omogočiti dostop do svetovnega spleta vsem
zainteresiranim prebivalcem in obiskovalcem slovenskega podeželja. Izbranih je bilo 64
projektov, prikazanih na spodnji karti (Karta 1). Največ projektov je iz občin: Cerknica,
Postojna, Brežice, Moravske Toplice, Cankova, Beltinci, Dobrova-Polhov Gradec, Kozje,
Ilirska Bistrica. Poleg občin so dostop dobila tudi nekatera društva (Rezultati javnega razpisa
za postavitev javne e-točke z brezžičnim dostopom, 2008).

Karta 1: Razporeditev vzpostavljenih e-točk. Največ jih je v občinah Cerknica, Postojna in Moravske
Toplice.

3.2.1.3. IT-družine
Projekt (Gripenberg et al., 2004) je potekal na JV Finske. Njegov cilj je bil razvijanje znanja
uporabe informacijskih tehnologij na podeželju. Na podlagi prijave in razgovora je bilo
izbranih petdeset mladih družin. Glavna kriterija izbire sta bila:
• družina doma ni imela računalnika,
• dovoljenje raziskovalcem, da so pridobili podatke o vrstah in načinih
dostopanja članov družine do informacij z novo pridobljenim računalnikom.
Vsaka družina je dobila v izposojo računalnik, tiskalnik, internetno povezavo preko modema in
elektronski naslov za vsakega člana družine, starejšega od 6 let. Dve leti so družinam
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zagotavljali tehnično pomoč in učenje uporabe ponujene informacijske tehnologije. Po preteku
projekta so družine računalnik lahko za simbolično ceno odkupile ali ga vrnile.
Težava, s katero so se srečali, je bila predvsem v različnih pričakovanjih posameznih skupin, ki
so v projektu sodelovale (Preglednica 3). Poleg projekta IT-družin so bile podobne razlike v
pričakovanjih tudi pri treh drugih projektih.
Oblikovanje in prilagajanje okolju, kjer se uporablja informacijsko tehnologijo, je dolgotrajno
in zahteva precej izkušenj. Predvsem na začetku zahteva izjemno zaupanje nepoznanim
ljudem, razumevanje uporabljane tehnologije ter rabo skupnega jezika za sporazumevanje med
posamezniki. Premostitev takih ovir od udeležencev zahteva veliko dobre volje in
pripravljenosti za učenje, oboje pa zahteva čas. Slednji je tudi razlog, zakaj so rezultati takih
projektov vidni šele po nekaj letih.
odnos
pobudnik – izvajalec
izvajalec – skupnost
pobudnik – skupnost
tehnologija – skupnost
izvajalec – tehnologija
pobudnik - tehnologija

problem
pričakovanja glede rezultata projekta
pričakovanja glede znanja in uporabe IT
pričakovanja glede začetnih znanj uporabe IT in motivacije
za projekt
znanje uporabe IT
pričakovanja in znanja glede tehnologije
pričakovanja in znanja glede tehnologije

Preglednica 3: Razlike v pričakovanjih so se nanašale predvsem na predhodno znanje uporabe
informacijske tehnologije (Gripenberg et al., 2004).

3.2.1.4. MoDi
Projekt MoDi (iz it. Montagna Digitale; digitalna gora) je evropski projekt v okviru
INTERREG IIIC * South programa. Njegov cilj je bil pokazati, da se da odmaknjenost in slabo
razvitost perifernih regij premagati z uporabo informacijske tehnologije in s sodelovanjem
različnih evropskih držav. Sodelovale so štiri države (Italija, Španija, Poljska in Slovenija),
znotraj katerih so bila izbrana tri periferna območja.
Izbrana območja so se zaradi svoje odmaknjenosti srečevala s težavo dostopa do javnih
storitev. Precej opravkov pa se da urediti tudi preko interneta (Slovenija ima npr. e-upravo
(http://e-uprava.gov.si/e-uprava), kjer lahko uporabnik naroči različne dokumente, podaljša
prometno dovoljenje, omogočen je vpogled v zemljiško knjigo, ... ), a le, če imamo zagotovljen
dostop. Periferija takega dostopa pogosto nima, zato se čuti zapostavljena s strani inštitucij, ki
take možnosti ponujajo.
Rezultat projekta je spletna stran (www.mo-di.net), na kateri so zbrani vsi ponudniki javnih
storitev, ki omogočajo opravljanje le-teh tudi preko spleta. Postavljene so bile tudi internetne
točke za dostop do spleta (MoDi Analysis Report, 2008).

*

INTERREG IIIC je program Evropske unije za sodelovanje med regijami pri skupnih projektih. Regije so za
izvajanje tega programa razdeljene na 4 skupine: sever, jug, vzhod in zahod (INTERREG IIIC, 2008).
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3.2.1.5. Leader+ primeri dobre prakse
Pri Leader+ projektih tema "uporaba novega znanja in izkušenj ter novih tehnologij na
podeželskih območjih" ni pogosto izbrana. Pravzaprav je najmanjkrat izbrana tema, čeprav je
internet in z njim povezane tehnologije priložnost za inovativno rabo lokalnega znanja in
vključevanja prebivalcev v vaško in informacijsko družbo (Leader+ magazine, 2005).

3.2.1.5.1. New media know-how (Nemčija)
Enajst skupnosti je imelo skupen problem: vsaka je imela drugačen pristop predstavljanja in
promoviranja. Spletna stran, če jo je skupnost imela, je vsebovala npr. samo informacije za
turiste, stran druge skupnosti je imela informacije samo za prebivalce, nekatere skupnosti pa
spletne strani sploh niso imele. Vse spletne strani so delovale po istem principu: spletno stran
je oblikoval, jo vzdrževal in dodajal vsebino nekdo, ki ni bil iz skupnosti. Vse so ponujale tudi
turistične informacije o širši regiji, v kateri se skupnost nahaja. Ker pa je vsaka stran delovala
zase, so bile tudi iste turistične zanimivosti na vsaki strani opisane drugače. Vseh enajst
skupnosti je zelo očitno potrebovalo skupno spletno stran.
Za izdelavo so uporabili odprtokodno programje in naredili skupno stran, na kateri so se
skupnosti lahko enotno predstavile. S tem je bilo omogočeno lažje iskanje informacij in lažje
vzdrževanje spletne strani, saj jih ni bilo več enajst ampak le še ena. Vsaka skupnost je imela
administratorja, ki je bil odgovoren za vsebino, s katero se je skupnost predstavljala na spletu.
Poleg enajstih administratorjev, zadolženih za skrb podstrani posamezne skupnosti, je stran
imela še več kot 150 urednikov, ki so lahko spreminjali manjše odseke strani. K sodelovanju so
bile povabljene tudi šole, ki so na strani dobile prostor za predstavitev svojega dela (New
media know-how, 2008).

3.2.1.5.2. Regionalna informacijska strategija (Portugalska)
V okviru strategije so bili vzpostavljeni trije projekti, od katerih sta izpostavljena dva: Mreža
obrtnikov (craft network) in Gorske poti (mountain trails). Na začetku je bil cilj projekta
gorske poti objava knjige z opisi poti po regiji, kar pa je kmalu preraslo v izdelavo spletne
strani za promocijo turizma v mejah regije in izven njih. Projekt mreža obrtnikov je bil
vzpostavljen z namenom izboljšanja sodelovanja med obrtniki in promoviranja regije preko
lokalnih obrti in običajev. Narejena je bila baza s podatki o obrtnikih, končni rezultat pa je bila
spletna stran (www.artesanatorede.com). Posebnost te spletne strani je v tem, da so za njeno
izdelavo poskušali stopiti v stik z vsemi obrtniki na določenem območju, kar ni
najenostavnejša naloga. Projekt ima visoko vrednost v možnosti prenosa pridobljenih znanj na
podobna območja, za katera je značilno staranje prebivalcev in odmaknjenost. Spletna stran
lahko služi za promocijo in sodelovanje z drugimi območji v regiji (Regional information
strategy, 2008).
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3.2.1.6. PUSEMOR (public services in sparsely populated mountain regions)
Cilj projekta Pusemor, ki je potekal v okviru Interreg IIIB programa, je bil "razvoj trajnostnih
strategij in inovativnih rešitev za izboljšanje javnih storitev v redko poseljenih gorskih
območjih tako, da bodo tudi ta območja privlačna za razvoj gospodarstva in bivanje" (Ocena
relevantnosti ..., 2007, str. 1). Sodelovalo je šest držav: Avstrija, Švica, Nemčija, Francija,
Italija in Slovenija. Informacijska tehnologija je bila v Sloveniji neposredno uporabljena pri
treh projektih, za vse sodelujoče krajevne skupnosti pa so bile vzpostavljene tudi spletne strani.
V KS Lučine bila vzpostavljena e-točka in dostop do javnih storitev preko širokopasovnega
interneta. Vas Lučine nad Gorenjo vasjo ima 160 prebivalcev, redke avtobusne povezave, slab
telefonski in RTV-signal. E-točka je vzpostavljena v kulturni dvorani v središču vasi. V novo
urejenih prostorih je možnost razvoja tudi drugih aktivnosti. V vasi Podblica je bil vzpostavljen
IT-center in družabno središče. Opremili so enega izmed šolskih prostorov v lokalni osnovni
šoli in s tem prispevali tudi k ohranitvi podružnične šole. Dopoldan so glavni uporabniki
učenci, popoldan pa lahko prostore uporabljajo tudi ostali zainteresirani (Ocena relevantnosti
..., 2007).
Pilotni projekt potujoče e-šole je primer omogočanja dostopa do interneta za prebivalce
oddaljenih podeželskih območij. Zaradi slabe informacijske infrastrukture (brez
širokopasovnega interneta) in pomanjkanja znanja so tamkajšnji prebivalci v slabšem položaju
kot tisti v mestih. Za izboljšanje znanja rabe IT je bila vzpostavljena potujoča e-šola. Za en
teden je v vaškem kulturnem domu ali šoli nameščenih 12 računalnikov s širokopasovnim
dostopom do spleta. Vnaprej je pripravljen tudi urnik, po katerem lahko prebivalci ugotovijo,
kdaj bodo na vrsti. Poleg dostopa so uporabnikom ponujeni tudi tečaji, prilagojeni različnim
stopnjam njihovega znanja (Pusemor Work Package 5, 2008).
Spletne strani vseh petih sodelujočih krajevnih skupnosti so: www.lucine.si, www.podblica.si,
www.dolinakokra.si, www.davca.si, www.sorica.si (Ocena relevantnosti ..., 2007). Odziv
krajanov je bil zelo dober, v Podblici so navdušeni nad forumom, redno tudi objavljajo tekoče
dogodke v vasi (Špehar, 2008). Prav na tej strani je bilo objavljeno tudi obvestilo o tečaju za
administratorje, kar pomeni, da je stran zaživela (Spletna stran Podblica, 2008).
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Slika 5: Na spletni strani Podblice redno objavljajo tekoče dogodke v vasi, za ljudi, ki s stranjo upravljajo,
pa so organizirani tečaji (Spletna stran Podblica, 2008; moj poudarek).

Slika 6: Spletni strani KS Davča in KS Sorica. Enaka zasnova, a drugačna vsebina, ki je odvisna predvsem
od zainteresiranosti prebivalcev (Ocena relevantnosti ..., 2007).

3.3. Informatika skupnosti *
3.3.1. Skupnosti
Skupnost (krajevna, vaška ali mestna) je "oblika lokalne samouprave znotraj občine, v kateri so
združeni občani naselja, dela naselja ali več povezanih naselij" (Statistični urad RS, 2008).
Okolju, kjer živimo, želimo pripadati in biti v njem poznani. Ta potreba po priznani pripadnosti
neki skupini je najlažje uresničljiva na vasi. Tu se lažje vzpostavijo intenzivne in stabilne
čustvene vezi med prebivalci kot pa v gosto poseljenih velikih mestih (Heck, 1993). Predvsem
za vaške skupnosti je značilno, da ostali člani poznajo tvoje ime (Gurstein, 2007) ter da se med
seboj vsi poznajo (Haugen, Villa, 2006). Občutek varnosti, ki iz tega izhaja, je za marsikoga
pomembna vrednota življenja na podeželju, hkrati pa daje občutek, da se posameznik v takem
okolju težko skrije. In ta občutek silno spominja na družbo "Velikega brata" (Haugen, Villa,
2006).
Beale (2000, str. 54) take fizične skupnosti označuje kot "skupino ljudi, ki živijo na skupnem
prostoru" in jih zato poimenuje geografske ali geoskupnosti. Znotraj takih skupnosti se
pojavljajo naslednje značilnosti:
• raznovrstni interesi prebivalcev,
• slaba dostopnost do različnih virov (npr. promet),
• prebivalci so tu večinoma od rojstva,
• različen socialni status prebivalcev,
• visok delež osebnih stikov.
*

Community Informatics
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Za preživetje v lokalni skupnosti je pomembno razumevanje med njenimi prebivalci (Beale,
2000). Za večino ljudi so osebni stiki znotraj skupnosti, v kateri živijo, veliko pomembnejši,
kot pa stiki v virtualnih skupnostih, saj skupnost zagotavlja nekakšen okvir, znotraj katerega se
odvija posameznikovo življenje (Gurstein, 2000). Posameznik tako, kadar se z drugim
prebivalcem skupnosti ne strinja, ne more enostavno klikniti na gumb "Odjava", kot to lahko
stori v virtualni skupnosti. Večina prebivalcev določene geoskupnosti se je vanjo rodila in ni
imela besede pri odločanju, ali bi v njej želeli živeti ali ne. Tam preprosto so (Beale, 2000).
Zato je veliko pogostejši pojav, da se prebivalec take skupnosti ne odloča, ali bi v določeni
aktivnosti skupnosti sodeloval, ampak raje, ali ne bi sodeloval (Gurstein, 2007).
Zaradi kompleksnosti in nespecializacije je zagotavljanje novih tehnologij v takih skupnostih
najslabše (Slika 7). Z urejeno informacijsko infrastrukturo (dostopom do spleta) bi fizične
skupnosti imele priložnost in prostor za izražanje lastnih mnenj, raziskovanja lastne identitete,
zgodovine in interesov (Beale, 2000).

Slika 7: Tipi skupnosti. Geoskupnosti so najbolj splošne in hkrati precej kompleksne, zato je zagotavljanje
novih tehnologij v njih najslabše (prirejeno po Beale, 2000).

Za tradicionalno skupnost je pogosto značilna izločenost, neprilagodljivost, izolacija,
nespremenljivost, homogenost in enotnost. Nova skupnost, na drugi strani, pa se zaveda lastnih
potreb in zmožnosti ter okolja, v katerem se nahaja. Ima znanje, da na inovativen način reši
težave, s katerimi se sooča in uresniči lastne želje (Schuler, 2000).
Skupnost je velikokrat povezana z asociacijami, kot so toplota, mehkoba in varnost,
tehnologija pa je mrzla, nevarna, skrivnostna in trmasta. Obdobje pred računalniki, televizijo in
internetom je velikokrat opisano kot "dobri stari časi", ko je življenje bilo preprostejše
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(Schuler, 2000). Pristop informatike skupnosti je poskus odpravljanja takšnih asociacij ob misli
na tehnologijo.

3.3.2. Informatika skupnosti
Vse več storitev se seli na splet. Določene skupine ljudi takemu razvoju ne zmorejo slediti in se
tudi ne zavedajo prednosti, ki jih predstavlja. Bolj izobraženi uporabniki lahko sami ugotovijo,
kakšne prednosti jim prinaša uporaba informacijskih tehnologij in jih zato tudi s pridom
uporabljajo. Manj izobraženim, revnim, starejšim in "geografsko izoliranim" (Gurstein, 2000,
str. 21) pa tak korak ne uspe. Kako se take ovire premosti in omogoči dostop do aktivnosti na
spletu, pa je naloga informatike skupnosti.
Predpostavlja namreč, da imajo fizične, ali geoskupnosti, značilnosti in potrebe, ki zahtevajo
drugačno rabo informacijske tehnologije, kot je splošno razširjena (Gurstein, 2007). Temelj
informatike skupnosti je torej skupnost – njene želje, potrebe in značilnosti (Day, 2005).
Osredotoča se na rabo informacijske tehnologije v državah v razvoju, predvsem med revnimi,
marginaliziranimi, starejšimi in prebivalci, ki živijo v odročnih predelih razvitih držav
(Gurstein, 2007). Pomaga vzdrževati skupnost ljudi, ki se že poznajo med sabo (Loader et al.,
2000) in poskuša s pomočjo informacijske tehnologije odpraviti občutek izoliranosti in
odmaknjenosti od glavnih centrov dogajanja, ki je prisoten v marsikateri podeželski skupnosti
(Gurstein, 2000).
Informatika skupnosti je inovativen in ustvarjalen odgovor na težave, s katerimi se srečujejo
skupnosti (Gurstein, 2000). Ni torej zbirka navodil, po katerih naj bi se ravnali, je le pristop, s
katerim si lahko pomagamo.

3.3.3. Pristop
Pristop temelji na lokalni iniciativi skupnosti, kjer prebivalci odkrijejo potrebo in potem
začnejo sodelovati s tistimi, ki imajo znanje, da to potrebo uresničijo. Prebivalci so tako tisti, ki
usmerjajo celoten proces uvajanja tehnologije. Tak pristop zagotavlja, da je uvajanje novosti
nekaj, kar se počne na željo skupnosti in z njo in ne le za skupnost. Zato je velik poudarek na
lokalnih virih znanja, strokovnjaki, ki s skupnostjo sodelujejo, pa niso več na vrhu lestvice,
ampak postanejo le eden izmed sodelujočih (Gurstein, 2007).
T. i. bottom-up pristop je prav zaradi tega uspešnejši od top-down pristopa. Pri običajnem
pristopu aplikacijo (npr. spletno stran) naredi za skupnost nekdo drug, ki potem tudi upravlja z
njo. Prebivalci skupnosti so le njeni uporabniki. Pri pristopu od spodaj navzgor pa so
uporabniki hkrati tudi ustvarjalci vsebine (Gurstein, 2000; Clement, Shade, 2000). Prosto
upravljajo z informacijami, ki se tičejo njih samih. Pivec (2004, str. 57) je zapisal, da
"informacijsko mrežo [...] obvladuje informacijska elita." Z zabrisano mejo med uporabniki in
ustvarjalci te elite ni več.
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Tak način ustvarjanja informacij je vedno pogostejši tudi pri drugih spletnih aplikacijah: kdor
koli lahko posname fotografijo, video ali napiše svoje mnenje in ga objavi na spletu. Prosto
upravljanje z informacijami omogoča sodelovanje in oblikovanje stikov med uporabniki, ki jih
zanimajo enake stvari. Med najbolj znanimi aplikacijami, ki uporabljajo tak pristop, so Flickr
(objavljanje slik), YouTube (objavljanje videoposnetkov), Wordpress in Blogger (objavljanje
blogov – spletnih dnevnikov), Digg (ustvarjanje strani z novicami, ki zanimajo uporabnike),
iTunes (objavljanje radijskih oddaj - podcastov), Wikipedia (spletna enciklopedija, ki jo lahko
ureja vsak). To je splet 2.0 (O'Reilly, 2005). Njegove temeljne značilnosti so povzete na Sliki
7.

Slika 8: Značilnosti spleta 2.0: Uporabnost aplikacij se veča z večanjem števila uporabnikov, ki dodajajo
svoje znanje. Programska oprema mora biti taka, da omogoča dostop z različnih naprav (mobitel,
računalnik, iPod). Med uporabniki s podobnimi interesi se vzpostavijo stiki in ustvarijo mreže. Uporabniki
med sabo sodelujejo, gradijo na delu drugih, ga izboljšujejo – za lažje sodelovanje se ponudi možnost
naročanja na RSS-vir. Vsebina ni avtorsko zaščitena, oziroma ima manj omejujočo licenco – dovoljuje
spreminjanje, kopiranje, ponovno uporabo. Aplikacija in storitve niso nikoli v dokončanem stanju, vedno
se spreminjajo in izboljšujejo (so v stanju beta). Dolgi rep uporabnikov je prav tako pomemben kot peščica
najvplivnejših. Majhne spletne strani npr. sestavljajo večino spletne vsebine. Za uspeh so pomembne
unikatne informacije (O'Reilly, 2005).

Pristop informatike skupnosti je celovit (Preglednica 4). To zahteva dobro razumevanje okolja,
v katerega se želi uvesti novo tehnologijo. Iz tega sledi, da je tak pristop precej praktično
naravnan (Gurstein, 2007). Pomembnejša kot oprema, ki se jo uporablja za dosego cilja, je
končni rezultat: enostavna in praktična aplikacija, ki uporabnikom nekaj pomeni in jo znajo
uporabljati in vzdrževati (Preglednica 5). Hkrati se morajo uporabniki učiti njene uporabe, saj
je želja, da s projektom, ki so ga začeli, nadaljujejo tudi, ko ne bodo več sodelovali s
strokovnjaki (trajnost aplikacije) (Gurstein, 2007).
Lastnik končane aplikacije je namreč skupnost. Za večji uspeh je priporočljivo sodelovanje z
lokalnimi partnerji (agencijami). Spletne aplikacije so načeloma lahko "doma" kjer koli na
spletu, iz čisto praktičnih razlogov pa je boljše, če je ta "dom" nekje v okviru fizične regije,
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kjer se skupnost nahaja. To pomeni, da so tam zaposleni ljudje iz regije – poznajo njene
značilnosti in težave, možen pa je tudi osebni stik z njimi. Predvsem pa s tem aplikacija ni več
nekaj imaginarnega in skupnost ima boljši občutek lastništva (Beale, 2000).
informatika skupnosti
lokalno
razpršenost
decentralizacija
sodelovanje
vključenost
učinkovita raba
proizvodnja

običajen pristop
globalno
koncentracija
centralizacija
tekmovanje
izključenost
pasivnost
potrošnja

Preglednica 4: Razlika v pristopih. Pri informatiki skupnosti je v ospredju skupnost, sodelovanje,
vključenost prebivalcev in proizvodnja (Gurstein, 2000).

značilnost
enostavna uporaba
izobraževanje
praktičnost
trajnost
upravljanje

opis
Aplikacija je izdelana tako, da je kar najbolj enostavna za
uporabo – vključno z namestitvijo in vzdrževanjem.
Izobraževanje končnih uporabnikov je del procesa in omogoča, da
z aplikacijo upravljajo tudi tisti, ki pred tem niso imeli o njej
nobenega znanja.
Pomembno je, kaj aplikacija počne, ne pa kako to počne.
Posebna pozornost je namenjena uporabi aplikacije po koncu
projekta, ko za stran ne skrbi več njen izdelovalec, ampak
skupnost.
Z aplikacijo upravlja skupnost sama.

Preglednica 5: Elementi uporabniških programov (aplikacij), ki ločijo pristop informatike skupnosti od
drugih pristopov (Gurstein, 2000).

Za uspešno vključitev informacijske tehnologije v skupnost ni dovolj samo zagotovitev opreme
za dostopanje na splet. Zagotovljen dostop tudi ne pomeni, da bodo prebivalci to možnost
izkoriščali (Beale, 2000). Še vedno je, predvsem med srednjo in starejšo generacijo, prisoten
strah in pomanjkanje znanja za uporabo informacijske tehnologije (Pristovnik, 2004). Loader
(et al., 2000, str. 99) je bistvo strahu, nezaupanja, nezanimanja zajel v enem stavku: "Kadar se
soočimo s strojem, ki nam dopoveduje nekaj, česar ne želimo slišati, v jeziku, ki ga ne
razumemo, je najenostavnejša rešitev to, da odidemo proč." Zato so bolj kot oprema
pomembnejši ljudje, ki s to opremo znajo delati (Lanner, 1993).
Dostop sta Clement in Shade (2000) ponazorila z mavrico (Slika 8). Mavrica je sestavljena iz
sedmih barv, ki se očitno razlikujejo med sabo, med njimi pa ni izrazitih mej. Da barve
dojamemo kot mavrico, je nujno potrebnih vseh sedem barv. Iz tega sledi, da je za dostop
pomembnih vseh sedem slojev (Preglednica 6).
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sloj
vodstvo
spretnosti/znanje

ponudnik
dostopa/storitev
vsebina/storitve
programska oprema
oprema
informacijska
infrastruktura

opis
sprejemanje odločitev o razvoju
in upravljanju infrastrukture
spretnosti, ki jih uporabnik
potrebuje za uspešno uporabo
informacijske tehnologije
organizacije, ki ponujajo dostop
do storitev
storitve, ki so za uporabnika
uporabne
program, ki teče na opremi in se
povezuje s strežniki
oprema, ki jo uporabniki
potrebujejo za delo
obstaja več vrst informacijske
infrastrukture. Včasih analogna,
zdaj vedno bolj digitalna.

primer
zakonodaja, politika
računalniška pismenost,
uporaba spleta, uporaba
različnih programov,
izdelava spletnih strani,
odpravljanje težav
šola, knjižnica, javne točke
dostopa, delovna mesta
spletne strani, baze podatkov
operacijski sistem, brskalnik
telefon, računalnik, tv, radio,
modem, tiskalnik, optični
čitalec
telefonska linija, internet,
brezžična povezava

Preglednica 6: Za učinkovit dostop je potrebnih vseh sedem slojev. Skupaj se sestavijo v mavrico (Clement,
Shade, 2000).

Slika 9: Mavrica dostopa (Clement, Shade, 2000).

Pri uporabi programov lahko veliko težavo predstavlja njihova cena (Gurstein, 2000). Nadalje
so težave lahko, kadar bi program, ki nam ustreza, radi prilagodili lastnim potrebam. To ni
možno, saj imajo programi licence, ki táko spreminjanje izvorne kode prepovedujejo (Gurstein,
2007). Prav tako se ne sme (in v večini primerov tudi ne da) programa, ki ga kupimo, presneti
in namestiti še na prijateljev računalnik. Na nek način nismo lastnik programa, saj z njim ne
smemo početi vsega, kar bi hoteli.
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Obstaja pa alternativa: odprtokodni programi. Ti omogočajo točno to, kar ostali prepovedujejo:
spreminjanje, prilagajanje, kopiranje, izboljševanje (COKS, 2008). Skupnosti, ki izdelujejo
odprtokodne programe, temeljijo na enakem principu kot pristop informatike skupnosti:
sodelovanje uporabnikov brez nekega nadzora "od zgoraj" in lastništvo nad izdelkom
(Gurstein, 2007). Odprtokodni programi in informatika skupnosti sta zaradi enakih vrednot in
načina dela nadvse primerna za skupno uporabo.

3.4. Spletne strani
Podjetje potrebuje spletno stran, saj drugače mnogi ne verjamejo, da zares obstaja (Malecki,
2003). Podobno je z naselji. Za mnoga majhna naselja znotraj lastne države marsikdo še nikoli
ni slišal in zanj torej ne obstajajo. Spletna stran takim naseljem ponuja rešitev.
Informacijska tehnologija prinaša na podeželje določene prednosti. Med njimi so tudi spletne
strani, ki omogočajo e-trgovino, izobraževanje, komuniciranje, objavljanje različnih podatkov
in informacij, predstavljanje lastnih kulturnih in naravnih vrednot, iskanje informacij,
pošiljanje e-pošte, promocijo podeželja in z njim povezanih lokalnih proizvodov ter služijo kot
most za prenos znanja med mestom in podeželjem. Vaška spletna stran je pomembna za
uspešno vključevanje vaščanov v informacijsko družbo in za zmanjševanje digitalnega
razkoraka med urbanimi in podeželskimi območji (Akca et al., 2007).
Ena izmed ponavadi najbolj uporabljenih možnosti, ki jih spletna stran naselju ponuja, je
promocija. Uspešen primer predstavlja spletni portal, ki ga je za hemingforško skupnost
(Hemigford, Nebraska, ZDA) postavil lokalni telefonski ponudnik. Želeli so spletno stran, ki bi
jo ljudje obiskovali vsak dan, da bi izvedeli, kaj se dogaja v njihovi okolici. Zato so nameravali
na strani imeti koledar, vremensko napoved in lokalne, regionalne ter državne novice, ki naj bi
se objavljale dnevno. Po izdelavi portala (www.bbc.net) so novo pridobitev promovirali s
pomočjo lokalnega radia. Naredili so 30-sekundne radijske oglase, ki so na enostaven način
razložili prednosti spletne strani. Po vrtenju oglasov na radiu se je obisk na strani povečal.
Inovativna strategija pa je bila vključitev koledarja na spletni strani v jutranje radijske novice.
Radijski napovedovalec je ob naključnih urah napovedal: "Poglejmo, kaj se danes dogaja na
koledarju strani www.bbc.net," prebral tri ali štiri dogodke in končal z "za več informacij se
povežite na www.bbc.net". Spletna stran je bila velika prednost za radio, saj se je občutno
zmanjšalo število ljudi, ki so klicali na radio, da bi izvedeli več o dogodkih. Sami so namreč
lahko pogledali na splet in prebrali stvari, ki jih zanimajo (Tindell, 2002).
Spletne strani se med sabo razlikujejo, nekateri njihovi elementi pa so skupni vsem. Poskus
ugotavljanja razlik je bil narejen z analizo 70 turških podeželskih strani. Vse so imele
informacije o lokaciji vasi, več kot polovica pa kontaktni naslov, fotogalerijo, knjigo gostov,
števec obiskov, uporabne povezave in vaške novice. Veliko manj jih je imelo anketo, forum,
zemljevid vasi, koledar dogodkov ali arhiv objav (Graf 3).
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Elementi podeželskih
spletnih strani
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vir: Akca et al., 2006
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Graf 3: Na spletnih straneh prevladujejo informacije o vasi in njeni lokaciji, manj je strani, ki bi redno
objavljale vaške novice oziroma skrbele za redno dogajanje na strani (Akca et al., 2006). Najbrž je vzrok
pomanjkanje znanja, časa in večji obseg dela, ki ga tak način skrbi za stran zahteva.

Za čim lažje vključevanje ljudi so strani lahko narejene za različne ciljne skupine (Musgrave,
2004). Najpogosteje so med njimi turisti, redkeje otroci. Primer vključevanja otrok v
sooblikovanje strani je obvestilo oz. poziv otrokom na spletni strani Farmers weekly interactive
(www.fwi.co.uk) za sodelovanje v obliki pisanja bloga (spletnega dnevnika) za stran. S tem bi
življenje na podeželju predstavili vrstnikom iz mesta (Could you be ..., 2007). Štirje otroci,
stari od 10 do 13 let, zdaj redno pišejo in objavljajo slike o življenju na podeželju (Kids
connect campaign blog, 2008).
Pri izdelavi in uporabi spletne strani se pojavi nemalo težav. Začne se že z vzdrževanjem
strani. Spletne strani, ki omogočajo obiskovalcu kaj več kot le branje napisanega, so temu
primerno zahtevnejše za vzdrževanje. Musgrave (2005) je na primeru britanskih spletnih
portalov ugotovil, da je njihova glavna slabost pomanjkanje interaktivnosti. A z izboljšano
interaktivnostjo spletne strani, če sodimo po uporabi Joomle (ki je bila uporabljena za izdelavo
loparske spletne strani), v paketu dobimo še dodatno skrb za njeno varnost. To pa lahko
bodočim skrbnikom spletne strani - vaščanom brez nekaterih znanj, predstavlja velik problem.
Zato je zelo pomembno, da so skrbniki strani seznanjeni z natančnimi postopki ravnanja, ki jih
taka skrb za stran zahteva.
Posledica zahtevnega vzdrževanja je neredno objavljanje novic in zastarelost podatkov na
strani (Tindell, 2002). Ker na strani ni nič novega, je ljudje tudi ne obiskujejo in kmalu je
vzpostavljen začaran krog, ki ga prekine lahko le obveščanje obiskovalcev o novostih preko e-pošte (Gripenberg et al., 2004) ali pa RSS-vir, če ga le znajo uporabljati.
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Uspeh pri izdelavi strani je Musgrave (2004, str. 266) opredelil kot "popolno lastništvo spletne
strani s strani skupnosti". Prav tako se k uspehu šteje tudi, če, po zaključku projekta,
raziskovalci vási oz. skupnosti za sabo pustijo, poleg izdelane spletne strani, tudi vse
navdušenje, ki so ga prinesli s sabo na začetku (Gripenberg et al., 2004).
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4. Loparska spletna stran
Spletna stran za Lopar (www.lopar.si) je skupinsko delo, narejeno v okviru vaj iz Geografije
podeželja v študijskem letu 2006/2007. Izdelana je bila na podlagi želje osebe iz vasi, ki je
želela vas predstaviti tudi širši javnosti.

4.1. Vsebina strani
Z upoštevanjem želja in lastnimi idejami je nastala stran, sestavljena iz naslednjih sekcij:
-

Ogledi: Opisana je vas, njene družbeno- in fizičnogeografske značilnosti ter poti, po
katerih se lahko zapeljemo s kolesom ali jih prehodimo. Opisane so tudi lokacije v vasi,
ki si jih obiskovalec lahko ogleda. Vsak opis spremlja fotografija ter koordinate za
navigacijo s pomočjo GPS-sprejemnika, ki si jih obiskovalec lahko naloži na svoj
sprejemnik.

-

Zvok in slika: Lopar je predstavljen s slikami (v galeriji, s panoramami, z ozadji za
računalnik), s kratkimi videi in zvoki. Uporabnik lahko izbira med desetimi e-razglednicami, lahko se naroči na e-novice ter si na namizje namesti oslička, simbol
Loparja, ki ob kliku zariga.

-

Za otroke: Za najmlajše je poskrbljeno s pobarvankami z motivi iz Loparja, z
osmerosmerkami, s kvizom ter z igrami, ki se jih natisne in sestavi.

-

Življenje: Opisano je življenje v vasi, običaji in navade ob praznikih. Dodan je koledar
prireditev po mesecih ter nekaj lokalnih receptov.

-

Povezave: Naštete so povezave do spletnih strani, ki so tako ali drugače povezane s
Koprskim primorjem, vasjo ali življenjem na podeželju. Registrirani uporabniki lahko
predlagajo tudi svoje povezave, ki bi jih vključili na stran.

-

Koledar: Vzpostavljen je koledar dogodkov, ki vsebuje tako državne kot lokalne
praznike in posebne dogodke v vasi.

Zaradi lege na slemenu vas lahko opišemo tudi z besedno zvezo "vas na oslovem hrbtu".
Podobo oslička se v vasi uporablja že dlje časa na promocijskem materialu, priznanjih,
različnih ročno izdelanih spominkih (npr. svilenih ruticah). Ta simbol se ohranja tudi na spletni
strani. Obiskovalec se z oslom in njegovim pomenom za vas sreča že ob prvem obisku strani,
saj je oslov hrbet del pasice na vrhu strani. Med brskanjem po strani pa lahko odkrije, da ga
osliček usmerja v koledarju prireditev (Slika 9), pri vsaki sekciji (Slika 10), v pobarvanki, na e-razglednici ter nenazadnje tudi kot aplikacija, ki si jo lahko namesti na računalnik.
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Zima

Pomlad

Poletje

Jesen

Slika 10: Oslički v koledarju prireditev (avtorica risb: Ema Kozina).

Ogledi

Zvok in slika

Za otroke

Življenje

Povezave
Slika 11: Oslički, ki so za lažjo navigacijo ob posameznih sekcijah. Nekateri so v večji ločljivosti objavljeni
tudi med pobarvankami (avtorica risb: Ema Kozina).

Za lažje vključevanje v sooblikovanje spletne strani je stran namenjena štirim ciljnim skupinam
(otroci, starejši, turisti, uporabniki sodobne tehnologije). Njim so nekateri deli strani posebej
prilagojeni. Otroci imajo svoj kotiček (glej opis sekcije Za otroke zgoraj), za starejše je na vrhu
strani možnost večanja črk, turistom so namenjene informacije o dostopu do vasi (zemljevidi),
opisi in fotografije posameznih zanimivih lokacij ter možnost izbire jezika. Obiskovalcem, ki
jim sodobna tehnologija ne povzroča težav, je na voljo prijava na e-novice, možnost
prejemanja novic z uporabo RSS-vira * ter koordinate za uporabo z GPS-sprejemnikom.

*

Really Simple Syndication - metoda za distribucijo novic oz. objav na spletnih straneh (Slovar informatike,
2008).
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Slika 12: Izgled spletne strani. Razlaga številk v preglednici 7.

1. večanje črk

4. iskalnik

2. izbira jezika

5. pasica

3. kje je vas,
avtorji strani

6. kolofon

7. ponudnik
gostovanja
8. RSS-vir
9. zadnje
spremembe

10. najbolj
brano
11. prihajajoči
dogodki
12. arhiv novic

13. anketa
14. naročanje
na e-novice
15. tekoče
novice

Preglednica 7: Razlaga številk, ki opisujejo posamezne elemente spletne strani na sliki 11.

4.2. Izdelava strani
Spletna stran je narejena s pomočjo odprtokodnega * sistema za upravljanje spletnih vsebin
Joomla, ki je brezplačno dosegljiv na spletu (www.joomla.org). Uporabljen je bil predvsem
zaradi enostavnosti uporabe in vzdrževanja, največjo prednost takega sistema pa predstavljajo
moduli, s katerimi lahko izboljšamo funkcionalnost strani in jo naredimo bolj interaktivno.
Tako so na spletni strani Loparja uporabljeni moduli za pošiljanje e-razglednic, spreminjanje
velikosti črk, spreminjanje jezika, reševanje kviza, naročanje in pošiljanje e-novic ter koledar.

*

"Odprtokodna programska oprema je naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna in jo
je mogoče prosto uporabljati, raziskovati njeno delovanje, spreminjati in razširjati tako originalne kot dopolnjene
in spremenjene kopije tega programja" (COKS, 2007). Za uporabo takih programov veljajo pravila, zapisana v
licencah, ki so dostopne na spletu (npr. na strani Centra odprte kode Slovenije www.coks.si).
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Musgrave (2005) je tak način izgradnje in izboljšanja funkcionalnosti spletne strani s
sestavljanjem modulov v delujočo celoto primerjal s sestavljanjem LEGO kock.
Slabost tako dodanih modulov je v potrebi po doslednem spremljanju njihovih posodobitev in
nameščanju varnostnih popravkov. Uporaba odprtokodnega programa za postavljanje spletne
strani pa ima tudi prednosti. Najpomembnejša je najbrž prav možnost spreminjanja in
prilagajanja programa lastnim potrebam (COKS, 2007). Za uspešno uporabo spletne strani pa
je prav dejstvo, da je skupnost lahko v celoti njen lastnik, eden izmed ključnih dejavnikov
uspeha (Musgrave, 2004).
Spletna stran je bila postavljena na splet avgusta 2007 * . Lastnik domene je Mestna občina
Koper, ki zanjo tudi plačuje, stran pa brezplačno gostuje na strežniku Multimedijskega centra
Pina v Kopru (www.pina.info).

4.3. Spletne strani naselij v Mestni občini Koper
Mestna občina Koper (MOK), v kateri je tudi Lopar, ima 105 naselij. Od teh ima le Koper
status mesta (Sklep Državnega zbora ..., 2000). Spletno stran imajo tri naselja: Koper, Ankaran
in Lopar (ARNES whois, 2008).

*

Podrobnejši opis postopka v: Abrahamsberg et al., 2008. S klikom do Loparja: promocija vasi ali združevanje
vaške skupnosti? V: Geografski obzornik, 55, 1-2.
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Karta 2: Od 105 naselij jih ima zakupljeno domeno 43, v uporabi so pa samo tri. Tri naselja imajo zasedeno
domeno, kar pomeni, da domeno z imenom kraja uporablja že nek drug slovenski kraj z enakim imenom
(Šmarje, Loka, Škocjan).

Karta 3: Lastnik ene četrtine domen je Mestna občina Koper, ostale imajo v lasti posamezne krajevne
skupnosti, v enem primeru pa zasebno podjetje (ARNES whois, 2008).

Naselje
Abitanti
Ankaran/Ancarano
Belvedur
Bertoki/Bertocchi
Bezovica
Boršt
Brič
Butari
Čentur
Dekani
Fijeroga
Gažon
Glem
Gradin
Hrastovlje
Hrvatini/Crevatini

Domena
www.abitanti.si
www.ankaran.si
www.belvedur.si
www.bertoki.si
www.bezovica.si
www.borst.si
www.bric.si
www.butari.si
www.centur.si
www.dekani.si
www.fijeroga.si
www.gazon.si
www.glem.si
www.gradin.si
www.hrastovlje.si
www.hrvatini.si

Lastnik
MOK
MOK
MOK
KS Bertoki
MOK
KS Boršt
MOK
MOK
MOK
KS Dekani
MOK
MOK
MOK
KS Gradin
MOK
KS Hrvatini
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Koper/Capodistria
Koštabona
Krkavče
Kubed
Labor
Lopar
Manžan
Marezige
Osp
Podpeč
Pomjan
Predloka
Pregara
Rakitovec
Rižana
Rožar
Smokvica
Socerb
Spodnje Škofije
Tinjan
Topolovec
Trsek
Truške
Vanganel
Zanigrad
Zazid
Zgornje Škofije

www.koper.si
www.kostabona.si
www.krkavce.si
www.kubed.si
www.labor.si
www.lopar.si
www.manzan.si
www.marezige.si
www.osp.si
www.podpec.si
www.pomjan.si
www.predloka.si
www.pregara.si
www.rakitovec.si
www.rizana.si
www.rozar.si
www.smokvica.si
www.socerb.si
www.skofije.si
www.tinjan.si
www.topolovec.si
www.trsek.si
www.truske.si
www.vanganel.si
www.zanigrad.si
www.zazid.si
www.skofije.si

MOK
MOK
MOK
MOK
MOK
MOK
Redox d.o.o. Portorož
KS Marezige
MOK
MOK
MOK
MOK
MOK
KS Rakitovec
MOK
MOK
MOK
MOK
KS Škofije
MOK
MOK
MOK
MOK
KS Vanganel
MOK
KS Zazid
KS Škofije

Preglednica 8: Naselja z domenami ter njihovi lastniki. Z zeleno so označena naselja, ki imajo spletno stran
(ARNES whois, 2008).

Iz pregleda stanja spletnih strani v MOK je razvidno, da na spletno predstavitev naselij niso
povsem pozabili. Skoraj polovica naselij ima namreč zakupljeno domeno, od tega je lastnik
večine MOK. Interes za spletne strani očitno je, manjka pa nekdo, ki bi naseljem pri tem
pomagal. Nakup domene je najbrž eden izmed prvih korakov k izdelavi spletne strani. Lopar,
kot prvo podeželsko naselje v občini, ki ima svojo spletno stran, je tako v veliki prednosti.
Hkrati pa je pred njim težka naloga, s katero se soočajo vsi, ki so v nečem prvi in počnejo
nekaj, česar drugi niso še nikoli.

4.4. Iskanje administratorja
Vas ima od avgusta 2007 spletno stran, v katero je bilo vloženih precej ur terenskega in
računalniškega dela. Na začetku je verjetno marsikdo dvomil, da bo izdelava strani sploh
uspela, dvom je bil mnogokrat tudi med člani skupine. Ko je bila stran izdelana, se je dvom
preselil k ideji, da je stran potrebno postaviti na splet. Uspelo je brez večjih težav, a dvom zdaj
živi v misli na uspešen prenos znanja uporabe in vzdrževanja strani k nekomu iz vasi. Tudi
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zaradi količine vloženega časa je med avtorji spletne strani bila namreč želja, da bi se stran
uporabljala in da bi jo vzdrževal domačin. V nasprotju z izdelavo in postavljanjem strani na
splet pa je pri tretji fazi dela ključen dejavnik oseba iz vasi. Uspeh prenosa znanja je v veliki
meri odvisen od nje in njene pripravljenosti učenja in sodelovanja.
Zato se avtorica tega besedila zaveda težavnosti naloge, saj je nekoga potrebno naučiti veliko
novih stvari, tudi takih, ki se njej zdijo samoumevne, imeti neizmerno zaupanje v ljudi, ki jih
poznaš zelo kratek čas, hkrati verjeti, da je vse to možno in izvedljivo ter biti pripravljen v
prihodnosti še kdaj priskočiti na pomoč.

4.4.1. Navodila za uporabo spletne strani
V namen izobraževanja posameznika, ki bo za stran skrbel, so bila pripravljena podrobna
navodila (v prilogi). Zaradi domneve, da bo angleščina, v kateri so napisana vsa navodila na
spletu, predstavljala težavo, so bila obstoječa navodila prirejena in dopolnjena v slovenščini.
Nekateri izrazi so ostali v angleščini, zraven pa je bil podan poskus prevoda. Razloga za
nepopoln prevod navodil sta dva: ozadje spletne strani (del, kamor se prijavi administrator) je v
angleščini, angleški izrazi pa so zelo koristni pri iskanju po spletu v primeru težav. Poleg
opisov so v navodilih tudi slike z ekrana, kar omogoča lažje primerjanje stanja na ekranu in v
navodilih. Za lažje spremljanje so slike dopolnjene s puščicami, oštevilčene, določene
podrobnosti so obkrožene. Na koncu navodil so zbrane tudi vse informacije, ki so potrebne za
upravljanje s stranjo (gesla, e-pošta in naslov ponudnika gostovanja, naslovi strani, kjer so
posodobitve, e-pošta in telefon avtorja navodil, ...). Zaradi zaupnosti nekaterih podatkov (gesla
in podobno) so iz navodil, ki so v prilogi, le-ti bili izbrisani oziroma zakriti.
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5. Razprava in rezultati
Poskus uvajanja tehnologije se je pokazal za dokaj težavnega. Predvsem zato, ker uspešnost
takega poskusa ni več odvisna samo od tehnologije, ampak se v igro vključi tudi človeški
faktor. Ta pa zna biti dokaj muhast in nepredvidljiv; veliko bolj kot računalnik. Na stroju
lahko, kadar njegovo vedenje postane neznosno, enostavno pritisnemo na majhen gumb s
katerim ponastavimo njegove nastavitve. S tem pozabi vse, kar se je maloprej dogajalo in
začne znova. Ljudi pa ne moremo kar tako resetirati. Kaj se je s poskusom zgodilo, kako bi
lahko bilo bolje ter kaj bo z njim v prihodnosti, bo v nadaljevanju analizirano s pomočjo petih
vprašanj.

5.1. Misija: administrator
Iskanje nekoga iz vasi, ki bi prevzel delo administratorja, se je izkazalo za veliko težje
opravilo, kot je bilo pričakovano. Obljubljeno je namreč bilo, da je v vasi nekdo, ki bi to rad
prevzel, iz tega pa je sledilo sklepanje, da ga to veseli, da že kaj zna, da bo poln novih idej in
da bo sodelovanje nasploh imenitno.
Nikakor pa ni bilo pričakovano, da bo od tega bodočega skrbnika tako težko pridobiti
kakršenkoli kontakt, ga spoznati in izvedeti njegovo ime, ki je še vedno neznanka. Prav tako je
vedno večji dvom, da ta oseba sploh obstaja. Sum je namreč, da kontakt iz vasi, ki je s člani
skupine tako lepo sodeloval v času izdelave strani, zdaj želi spletno stran imeti le zase. Zato
moje prošnje o kakršnemkoli stiku z, zaenkrat še vedno neznanim, bodočim skrbnikom niso
bile posredovane dalje in so bile vedno sprejete z izmikanjem in različnimi izgovori. Žal se ta
sum veča ob pregledu spletne strani občine, na kateri je navedeno ime osebe in ob njem naslov
loparske spletne strani, ob prebiranju oglasne deske pred muzejem v vasi ter zloženke s
programom prireditev, kjer se stanje ponovi. Da je veselje še večje, je poleg imena tudi naslov
e-pošte, ki ga oseba ne bere, oziroma ga bere s pomočjo nekoga drugega, kadar se ji prej
sporoči, da bo nanj nekaj prispelo. S takim odnosom pa spletna stran ne bo nikoli zaživela.
Stran je bila postavljena za vas. Narejena je bila z namenom objavljanja tekočih novic,
dogodkov, fotografij, za dokazovanje, da se tudi na podeželju kaj dogaja, da spletne strani niso
samo za mesta, za vzpostavljanje stika z drugimi naselji ter za promocijo vasi. Posameznik
težko skrbi za vse, nujno potrebuje pomoč ostalih. Še toliko bolj, če sam ve, da nima niti
določenih osnovnih znanj, ki so za to potrebna, niti dovolj časa, ki ga tako delo zahteva. Zato
se tudi ob misli, da nekomu, ki ne zna prebrati lastne e-pošte, pošiljaš navodila za namestitev in
uporabo programa za povezavo z oddaljenim strežnikom, ne porajajo ravno lepi občutki. Bolj
je prisotna bojazen o tem, ali bo tak način sploh uspešen. Verjetno pa je občutek na drugi strani
dokaj podoben, saj se zaradi neznanja, strahu, nerazumevanja navodil lahko v glavo prikrade
nezadovoljstvo in občutek manjvrednosti. To bi se enostavno rešilo, če bi bilo omogočeno
sodelovanje z nekom, ki se na delo z računalnikom malo bolje spozna.
Za to pa si mora nekdo priznati, da sam ne zmore vsega, četudi mu je do sedaj z drugimi
projekti to kar lepo uspevalo. Ob priznanju bi dobil pomoč drugih, ki bi prošnji ustregli z
veseljem, tako kot so ustregli vsem prošnjam do sedaj. Najbrž bi se s pomočjo občine in/ali
regionalnega razvojnega centra dalo najti rešitev, ki bi ustrezala vsem. Ljudi, ki bi prevzeli
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skrb za spletno stran verjetno ne bi bilo težko najti, še posebno, če bi v zameno ponudili
manjše plačilo (npr. s tistim denarjem, ki so ga prihranili, ker ni potrebno plačevati gostovanja
spletne strani ali domene). Če take osebe ni v domači vasi, je morda v sosednji. Ni nujno, da
mora biti iz Kopra, Ljubljane ali kateregakoli drugega mesta, kar očitno vzbuja določene
strahove (čeprav je zaradi narave dela to tehnično povsem možno in nič nenavadnega). V
lokalnem programu razvoja podeželja je razvidno, da za take projekte obstaja interes. A spet,
potrebno je sodelovanje. Spletne strani, računalniki in tehnologija so izjemno zanimive stvari,
ki marsikaj dajo, a v zameno tudi marsikaj zahtevajo. Nujno je imeti kar nekaj znanja, da se
srečanje z njimi ne obrne v odpor in občutek napada tehnologije na nič hudega slutečega
uporabnika.
Spletna stran zahteva skrb in redno vzdrževanje. Delo vzdrževalca je precej nehvaležno in
nepoznavalcu skrito. Če se opravlja dobro in vestno, ga nihče ne opazi. Prav tako malokdo ve,
koliko dela in časa se za to porabi, kdo je zanj odgovoren in kaj se pravzaprav dogaja v ozadju
spletne strani. Kadar se kaj zalomi ali preneha delovati, je pa sum takoj usmerjen prav nanj,
hkrati pa se pričakuje, da bo čim hitreje napako tudi odpravil. Zato je razumljivo, da prevzem
odgovornosti za opravljanje takega dela ni najbolj priljubljeno dejanje. A nekdo to mora početi,
če želimo imeti spletno stran, ki ni le odložišče za besedila in slike, ampak se na njej tudi kaj
dogaja. Potrebni so ljudje, ki nimajo težav s priznanjem, da vsega ne vedo in znajo sodelovati z
drugimi, ki jim pri delu pomagajo.
Spletna stran za Lopar je bila narejena s točno tako mislijo: sodelovanje vaščanov. Vsi ne
znamo vsega, za pomoč zato poprosimo druge. Z idejami drugih mnogokrat dobimo druge,
nove in še boljše ideje od naših prvotnih. Dokler pa imajo določeni ljudje tolikšno moč, da
začnejo čudovite projekte, kažejo veliko zanimanje zanje in nadvse očitno želijo, da se čim
hitreje izpeljejo, obenem jih pa lahko prav tako hitro ustavijo, spletna stran za to vas ne bo
uspela. Načelo daj-dam je še vedno v veljavi in z njim se presenetljivo veliko doseže.
Pomanjkanje tega je tudi razlog, zakaj je sodelovanje zastalo. S strani vasi je nazaj prispelo
veliko manj, kot se je vanjo vložilo. Seveda ni pričakovati, da bo izmenjava enakovredna,
povsem normalno pa je predvidevati vsaj minimalno vračanje pozornosti v obliki povratnih
informacij (klicev, e-pošte, odgovorov na vprašanja). Nespametno je namreč pričakovati, da bo
sodelovanje uspešno, če ena stran vztrajno zavrača ponujene priložnosti, se izmika z različnimi
izgovori, ne izpolnjuje danih obljub ter v nedogled podaljšuje nekaj, kar bi bilo lahko
zaključeno v treh mesecih.

5.2. Kaj je šlo narobe?
"Lopar – izziv časa?" je naslov članka v Primorskih novicah iz leta 1993. V njem je zapisano,
da je naselje po številu prebivalcev in velikosti ravno pravšnje za izvajanje projekta CRPOV. V
vasi so ljudje (Graf 4), potrebna infrastruktura, znamenitosti. Nekatere objekte iz vasi je
potrebno prenoviti, ljudje pa jim morajo dati življenje (LD, 1993). V okviru projekta CRPOV
je bila prenovljena Hiša od Bardinca in v njej urejen muzej, urejeno je bilo središče vasi,
okolica in tematske poti. Projekt je dobil naziv "Lopar – ponovno oživljena tipična istrska vas"
(PRP Koper, Izola, Piran, 2006, str. 16). V Hiši in kulturnem domu se čez celo leto dogajajo
različne prireditve. Če se natisne koledar prireditev po mesecih, ki je objavljen na spletni
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strani, je zapolnjen cel A4-list. Maja in novembra bo npr. Lopar del ponudbe v programu "Od
kantine do torkle 2008 – dan kulture, vina in oljk" (Od kantine do torkle, 2008).
V vasi se dogaja toliko stvari, da jim je že težko slediti. Glede na to bi bilo pričakovati, da bo
koledar prihajajočih dogodkov eden izmed bolj uporabljanih delov spletne strani. Prav tako bi
v namen obveščanja zelo lepo lahko uporabili možnost objavljanja novic na prvi strani, po
preteku dogodka pa objavili kratko poročilo ali nekaj fotografij. A za to je potrebno imeti
znanje, si vzeti čas in malo preštudirati navodila. Za takšno, na videz preprosto opravilo, kot je
objava novice s fotografijo na spletni strani, je potrebno znati:
• prenesti sliko z digitalnega fotoaparata na računalnik,
• skenirati sliko, če nimamo na voljo digitalnega fotoaparata,
• uporabljati (in imeti) optični čitalec,
• pomanjšati sliko na dogovorjeno velikost, preden jo naložimo na strežnik (in imeti
ustrezen program za to),
• se prijaviti v administratorski del strani (poznati lastno uporabniško ime in geslo),
• naložiti pomanjšano sliko na strežnik in jo vstaviti med besedilo ter
• objaviti novico.
Nekomu, ki računalnik uporablja zgolj za pisanje in občasno igranje pasjanse, zgornji seznam
lahko predstavlja velik problem. V navodilih, ki so bila spisana za uporabo strani, namreč ne
piše, kako se pomanjša fotografija ter kako deluje domači optični čitalec ali digitalni
fotoaparat. Za uporabo spletne strani so potrebna določena predznanja. Marsikomu se ta znanja
zdijo samoumevna, a niso, in učenje osnov hkrati z učenjem uporabe strani prinaša občutno
preveč informacij naenkrat. Takšna znanja človek pridobi mimogrede, ko počne kaj drugega.
Takrat sploh ne opazi, da se je med delom naučil, kako se naredi nova mapa ali kako se
datoteko prestavi iz ene mape v drugo. Tega se nauči zaradi želje po dosegu nekega drugega
cilja, v tem vidi smisel in si zato zapomni še za naslednjič (Loader et al., 2000).
Prav neznanje je zelo verjetno precejšen krivec za zavlačevanje, neizpolnjevanje obljub in
nenaden upad interesa za vse, kar je povezano s spletno stranjo. Dokler ni bilo napisanih
navodil, je s strani vasi občasno še prišel kak klic z željo po njihovem čim hitrejšem lastništvu.
Po tem je zanimanje upadlo. Spoznanje nekoga, da je neznanje preveliko, dela pa preveč, je
moralo biti prehudo. Začelo se je obdobje izmikanja, izgovorov in zatrjevanja, da je vse
razumljivo in "da niso pozabili".

Slika 13: Prva in edina prijava osebe iz vasi v ozadje spletne strani je bila 14. februarja 2008.
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Prebivalci Loparja po starostnih skupinah
vir: Popis 2002
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Graf 4: V Loparju ne primanjkuje mladih, ki se ponavadi bolj spoznajo na najnovejšo tehnologijo in bi se
lažje naučili uporabe in vzdrževanja strani.

5.3. Kaj bi se dalo narediti, da bi se neuspeh preprečilo?
Čeprav se izdelavo in postavljanje spletne strani načeloma da kar pošteno zaračunati, je Lopar
to dobil zastonj. Prav tako zastonj je dobil v uporabo domeno, saj jo je že leta 2005 kupila
občina Koper. Brezplačno je tudi gostovanje spletne strani na strežniku Multimedijskega centra
Pina v Kopru, kljub temu da stran že od samega začetka presega prostorske omejitve, ki jih
imajo za takšno gostovanje spletnih strani. Mogoče bi spoznanje, koliko drugače take reči
stanejo, bilo dovolj, da bi se zavedali priložnosti, ki jo zapravljajo. Morebiti pa bi bilo potrebno
vse delo zaračunati. Šele denar je mnogokrat tisti dejavnik, ki spodbudi razmišljanje in pomaga
možganom, da se zavejo, koliko je nekaj v resnici vredno.
Glede na sodelovanje občine pri postavljanju strani na splet, bi za pomoč bilo najverjetneje
možno poprositi tudi njih. A brez soglasja posameznikov iz vasi ne gre. Potrebno je
sodelovanje in iskanje najboljše rešitve.
Kruta, a povsem opravičljiva in tehnično prav nič težko izvedljiva (čeprav se je z njo nekako
težko sprijazniti), možnost spodbujanja razmišljanja in zavedanja opravljenega dela, je
opustitev skrbi za spletno stran s strani avtorice besedila. Z opustitvijo posodabljanja strani in
nalaganja varnostnih popravkov postane stran potencialno nevarna, hitreje se vanjo lahko vdre
in povzroči škodo. Zaradi neizdelanih varnostnih kopij bi škoda lahko bila kar velika. Ne samo
glede vsebine strani, ampak predvsem glede strežnika, na katerem stran gostuje.

47

Možnost, ki je najboljša in hkrati najtežje uresničljiva, pa je stik z ostalimi prebivalci. Zaradi
izjemne moči ene osebe, se do ostalih sploh ni dalo priti. Morebiti bi se med njimi našel kdo, ki
bi stran prevzel, pa zaradi trme enega za priložnost sploh ne ve.
Glede na vloženo delo v pripravo navodil, razlaganje, klicanje, opominjanje in številne prošnje
ter skorajda že nadležnost z opravljanjem vseh prej naštetih stvari, je bilo za zagotovitev
uspeha narejeno dovolj. Če se v pol leta na strani, kljub obljubam, ne zgodi nič, razlog ne more
biti izključno pomanjkanje časa, čeprav je bil v telefonskih pogovorih naveden osupljivo
pogosto.

5.4. Kateri deli opravljenega dela so vseeno uporabni?
Kot del učenja uporabe spletne strani so nastala podrobna, s slikami opremljena, slovenska
navodila za uporabo in vzdrževanje spletne strani. Koristijo lahko tudi komu drugemu, ki bo
stran izdeloval z uporabo sistema za upravljanje spletnih vsebin Joomla.
Posledica razmišljanja o primernosti navodil, je tudi novo znanje o izdelavi navodil za uporabo
strani s pomočjo programa za zajem dogajanja na ekranu. Z njegovo pomočjo bi lahko bila, v
primeru, če bi se pokazala želja posameznikov, navodila za uporabo in vzdrževanje strani
narejena v obliki videoposnetkov. Za vsako opravilo bi bil narejen kratek video, vse bi se
zapeklo na CD in oddalo tistemu, ki bi mu takšen način učenja ustrezal. Nekatere stvari
moramo, da si jih zapomnimo, enostavno videti - tudi večkrat, če je potrebno. Postopek
izdelave varnostne kopije je zelo primeren za tak način izdelave navodil, saj je na prvi pogled
precej zapleten in nedvomno zahteva večkratno razlago.
Malo manj splošno uporabna, a vseeno zelo dragocena, pa je izkušnja, da včasih, kljub
vloženemu trudu, vse ne gre po načrtih. Čeprav je bil uporabljen pristop od spodaj navzgor, tj.
pustilo se je, da so ljudje sami usmerjali potek učenja, poskus ni uspel. Pa krivda ni v pristopu,
temveč v ljudeh, oziroma v nekom, ki si ne dovoli dopovedati, da sam ne zmore vsega.

5.5. Se da še vedno doseči zastavljene cilje? Kako?
Že od avgusta 2007, ko je bila stran postavljena na splet, je v glavah vseh članov skupine, v
glavi avtorice teh vrstic pa še posebno, misel na spletno stran, ki bi jo uporabljali in vzdrževali
vaščani sami. Stran je njihova, le oni vejo, kaj si na njej želijo in kako vse bi jo lahko
uporabljali. Namen projekta je bila izdelava strani za vaščane, ne za člane skupine. Cilj bo
možno doseči le, če bo nekdo spoznal, da je sodelovanje z ostalimi pomembno.
Dve možnosti za doseg cilja sta predstavljeni spodaj. Ena izkorišča hitro širjenje informacij in
govoric na podeželju, druga pa uporablja Twitter in mobilne telefone prebivalcev.
Prva možnost je vzpostavitev tekmovalnosti med vasmi in sprememba stanja, ki se nam zdi
normalno in smo ga navajeni. Trenutno stanje, za katero menimo, da je normalno, je to, da vasi
nimajo spletnih strani. Lopar je, zato ker jo ima, torej poseben in izstopa. Izstopajoče vrednosti
so že po definiciji opazne. Če pa spremenimo definicijo normalnosti in normalnost postane to,
48

da imajo vse vasi spletno stran, Lopar ni več prvi in poseben, ampak spet eden izmed
povprečne množice. Spletne strani se naredi še okoliškim vasem, Lopar se pusti pri miru. Tako
mora spet tekmovati za pridobitev pozornosti, ki jo uživa zdaj.
Novice in govorice se na podeželju hitro širijo in s tem vplivajo na pričakovanja in dejanja
drugih. Pritisk obnašanja po vzoru drugih je velik, ljudje pa se tako marsikdaj vedejo drugače,
kot bi se, če tega pritiska ne bi bilo (Haugen, Villa, 2006, str. 210). Tekmovalnost in zavist
spodbudi vse, da se primerjajo z ostalimi, želijo biti najboljši in v idealnih razmerah ugotovijo,
da se morajo za uresničitev take želje malo potruditi.
Druga možnost je uporaba Twitterja za spodbujanje sodelovanja vaščanov pri sooblikovanju
spletne strani. Twitter (www.twitter.com) je spletna aplikacija, za katero nihče v bistvu ne ve,
čemu služi. Je nekakšna oblika bloga, a s to razliko, da dovoljuje čisto kratke objave, dolge do
140 znakov. Objave se lahko objavlja preko spleta ali preko sms-sporočil. Te objave se takoj
pojavijo v uporabnikovem profilu in takoj jih dobijo vsi, ki so se na objave posameznega
uporabnika naročili. Objave drugih se lahko berejo preko spleta, lahko jih v obliki SMS-sporočil dobivamo na telefon, beremo v kateremkoli RSS-agregatorju (npr. Google Reader) ali
njihov RSS-vir vključimo v spletno stran.
Prav RSS-vir, ki ga ima vsak uporabnik za svoje objave, je bistvo za oblikovanje spletne strani.
Spletne strani naj bi bile "žive", se spreminjale in bralcu ponujale nekaj novega. Kadar novice
nanjo piše samo eden, se to ponavadi ne zgodi. Obstaja pa tudi velika verjetnost, da
posamezniku zmanjka idej ali časa za pisanje. Če stran sooblikujejo vsi, se na njej dogaja
vedno nekaj novega. Z uporabo Twitterja se ta odgovornost ustvarjanja vsebine spletne strani
preloži na vse prebivalce vasi. Vsak prebivalec, ki želi sodelovati, si na Twitterju ustvari
uporabniški račun. Če želi pošiljati objave tudi preko sms-sporočil, omogoči tudi to storitev.
SMS-sporočila se zaračunavajo po enakem ceniku kot sporočila, poslana na katerokoli drugo
mobilno številko.
Za spletno stran, ki jo sooblikujejo vsi, rabimo RSS-vire vseh uporabnikov. RSS-vir je oblika
dostavljanja novic na spletno stran. Takoj ko uporabnik vpiše objavo na Twitterju ali tja pošlje
SMS, se RSS-vir osveži in dostavi novico tja, kamor smo ga vstavili. Če imamo tak vir na
spletni strani, se ta osvežuje z najnovejšimi objavami v realnem času. Lepota RSS-vira je v
tem, da jih imamo na strani lahko več – za vsakega uporabnika svojega.
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Slika 14: Objave na Twitterju so pravzaprav do 140 znakov dolgi odgovori posameznikov na vprašanje
"Kaj počneš?"

Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stran je "živa", na njej se nekaj dogaja,
stran je zanimiva, zato ker se redno spreminja,
ker se za objavo uporablja mobitel, ni izključen nihče,
uporaba je enostavna – potrebno je samo znanje uporabe pisanja SMS-sporočila,
sodelujejo lahko vsi, zato imajo tudi večji občutek, da je stran res njihova,
na objave drugih se je možno naročiti in jih dobivati na mobitel,
stran služi tudi prebivalcem, ne samo turistom,
možno je, da se različne osebe zadolži za različne kategorije novic (rojstni dnevi,
prazniki, dogodki, lokalne novice, vreme),
ni potrebe po računalniku ali internetu (razen za izdelavo uporabniškega računa),
vse poteka preko mobitela.

Slabosti:
• arhiv novic je na Twitterju in ne na sami spletni strani,
• potrebno je imeti silno zaupanje v ljudi,
• če se za pisanje objav uporablja SMS-sporočila, je za to treba plačati.
Ker se objave pošilja najprej na Twitter in šele nato preko RSS-ja na spletno stran, se s tem
tudi nekako zavaruje, da se ne objavlja ravno vsega, kar jim pade na pamet (otroci bi na
začetku lahko imeli nenavadne ideje). Poleg tega objave niso anonimne, saj se prej zabeleži
uporabniška imena sodelujočih, tako da se ve, kdo je kaj napisal, če se zgodi kaj neprimernega.
S tem, ko bi stran zaživela, bi mogoče spoznali, da ohranjanje spletne strani pri življenju ni
tako zahtevno. Prav tako bi mogoče spoznali, da je uporabna in da se zanjo splača skrbeti in jo
vzdrževati.

5.6. Kakšna je prihodnost tega projekta?
Prihodnost spletne strani lahko ubere dve različni poti:
1) če posamezniki spoznajo, kje ga lomijo, lahko spletna stran zaživi,
2) če se isti posamezniki ne pustijo prepričati in ponuditi pomoči, pa spletna stran propade
oziroma stagnira.
Spletna stran je narejena za uporabo, spreminjanje, dodajanje. Taka uporaba zahteva skrb in
vzdrževanje. Če se na strani nič ne dogaja, je ljudje ne bodo obiskovali. Zaradi neobiskovanja
se bo skrbnikom zdelo odveč stran vzdrževati in spet bo vzpostavljen začarani krog, iz katerega
ni poti nazaj.
Kaj točno se bo s stranjo zgodilo v prihodnosti, je nejasno. Popolnoma jasno je le, da bo, če ne
bo vzdrževana, počasi propadala. S tem pa bo spravljala v težave tudi strežnik, na katerem
gostuje. Tam so nam, ob spraševanju po možnosti namestitve Joomle, zabičali, da z njo ne bo
težav, če bomo le skrbeli zanjo. Joomla je namreč odprtokodna aplikacija. Zanjo nekajkrat
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letno izhajajo varnostni popravki, ki jih je treba nameščati. Treba je znati slediti spletni strani,
na kateri so objavljena obvestila o novostih, ter popravke sneti in jih namestiti na strežnik.
Vedno so zraven objavljena podrobna navodila, a vseeno opravilo ni najlažje, še posebno, če
nam angleščina in delo z računalnikom delata težave. V primeru, da takšnega vzdrževanja noče
nihče opravljati je najenostavnejša rešitev razdretje spletne strani in njena pretvorba v navadno,
statično stran. Ta ne zahteva toliko skrbi, je pa bolj zapletena za dodajanje novih vsebin in
okleščena vseh funkcij, ki so jo delale drugačno od ostalih podobnih strani. Možnost je seveda
tudi, da se stran zapre. A glede na to, da je njen naslov objavljen že v brošurah in na oglasnih
deskah, do tega najbrž ne bo prišlo. Če bi s tako hitrostjo, kot je bil razširjen spletni naslov
strani, počeli tudi vse drugo, kar je s stranjo povezano, o tem pravzaprav ne bi bilo treba
razmišljati.
Pripravljenost za pomoč je velika, glede na slabe odzive še prevelika. A treba je pokazati
zanimanje zanjo. Najboljša rešitev za odpravo nastalih težav je še vedno nekdo z znanjem in
veseljem do takšnega dela. A pot do takega človeka vodi skozi Veliki kitajski zid v obliki
nepremagljivih posameznikov. Stran ponuja obilo možnosti za promocijo kraja, za sodelovanje
vaščanov, samo prepoznati in zagrabiti jih je treba. Točno to zapravljanje priložnosti je
največja škoda, saj je zaradi neobstoja drugih spletnih strani vasi v občini vas v zavidljivem
položaju. Lahko bi postala stran, na podlagi katere bi se drugi lahko naučili, kako se izdela
spletno stran za vas.
Obstaja velika možnost, da se bo zanimanje za spletno stran ponovno povečalo poleti, v času
počitnic, dopustov in večje količine razpoložljivega časa. Takrat bo pa žal minilo zanimanje
avtorjev za kakršnokoli sodelovanje. Vse skupaj se namreč že tako dolgo vleče, da
zatrjevanjem in obljubam enostavno ni mogoče več verjeti.

6. Zaključek
Če je za mesta značilna velika gostota prebivalcev, delovnih mest, storitev in priseljevanje, je
na podeželju stanje prav nasprotno. V skladu s tem je tudi prepričanje, da se na podeželju nič
ne dogaja. Prav informacijska tehnologija lahko to prepričanje odpravi in pomaga dokazati, da
je tudi podeželje pomemben vir informacij. Prebivalcem je samo treba ponuditi priložnost,
oziroma pomagati pri uresničevanju prepoznanih možnosti. Glede na to, da so oddaljeni od
mest in drugih središč, kjer se ponavadi kopičijo in proizvajajo informacije, jim je tehnologijo
potrebno pripeljati ter jih naučiti njene uporabe in pomagati pri začetnih težavah.
Hipoteza je bila sestavljena iz treh delov:
1. domneve, da so spletne strani učinkovito orodje za promocijo podeželja,
2. domneve, da bo stran, zaradi lokalne iniciative in želje hitro zaživela,
3. domneve, da se bo, po izobraževanju posameznika iz vasi, stran začela uporabljati.
Spletne strani so učinkovit način za promocijo podeželja. Omogočajo namreč predstavitev
podeželskega načina življenja, njegovih vrednot in zanimivosti s pomočjo besedila, fotografij,
zvoka in animacije. Zaradi oblike, ki jo imajo spletne strani, je informacije možno predstaviti
različnim skupinam ljudi tako, da vsaka najde sebi koristne informacije. Splet omogoča
interaktivnost, prilagajanje informacij ter njihovo sooblikovanje skupaj z bralci. Ti imajo
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možnost, da na spletu aktivno sodelujejo s komentarji, lastnimi prispevki ali pa samo z glasom
v spletni anketi. S tem postane spletna stran stičišče različnih pogledov in s tem prispeva k
izmenjavanju informacij in odpravljanju zmotnih predstav o podeželju.
Lokalna iniciativa ima veliko moč. Predvideva se, da ljudje, ki sprožijo željo po nečem, vedo,
kaj točno si želijo. Po opravljenem delu pa lahko zatrdimo, da ni vedno tako. Močna želja in
veselje na začetku še ne zagotavljata, da se bo želja obdržala do konca, ko bi jo lahko z malo
truda s strani imetnika tudi uresničili. Spletna stran je bila postavljena dokaj hitro, v slabih
štirih mesecih, učenje njene uporabe bi zahtevalo približno enako količino časa, če bi le
pripravljenost in določeno nujno predznanje s strani vasi bili dovolj veliki. Situacija precej
spominja na zlato ribico, ki jo imamo v domačem akvariju. Zlate ribice uresničujejo želje,
hkrati pa imajo, kot vse ribe, dokaj slab spomin. Kadar potrkamo na steklo bučke, vselej
priplavajo k prstu, pokažejo, da so še tam in odplavajo nazaj. Takšno je tudi stanje v Loparju:
željo vasi o spletni strani je posredoval nekdo iz vasi. Glede na zadovoljstvo ob opravljenem
delu je uresničevanje bilo uspešno. Spletna stran je bila postavljena brez večjih zapletov. Po
uresničitvi želje pa je, poprej tako huda želja, naenkrat splahnela. Občasno "trkanje na bučko"
je vselej proizvedlo enak rezultat: zagotavljanje, da so še vedno tam in da niso pozabili.
Rešitev je najbrž v vztrajnosti.
Tretji del hipoteze je predvideval, da se bo stran začela uporabljati, ko se bo ljudi tega naučilo.
Tudi to se je izkazalo za netočno. Samo navodila in pridobivanje novega znanja očitno nista
dovolj velika motivacija. Pomemben dejavnik igra želja in ideja tistega, ki si je vse skupaj
zamislil in začel. Če on meni, da je dosegel svoj cilj, potem so vsa naša, četudi dobronamerna,
prizadevanja odveč. Hkrati je opazno tudi nerazumevanje značilnosti spletnih strani s strani
začetnika ideje. Spletne strani niso statične, niso samo narejene in potem pozabljene. Zahtevajo
skrb in premikanje. Takšne so kot morski psi. Ti se, da preživijo, morajo premikati. Prav tako
se morajo, če želijo biti uspešne in zaživeti, premikati in spreminjati tudi spletne strani.
Pri premikih je potrebna taktika, zelo koristno je vedeti, kam gremo in v kaj se spuščamo.
Ljudje imajo lahko čudovite ideje, nimajo pa dovolj znanja, da bi se zavedali, kaj lahko njihova
ideja povzroči. V tem primeru je možnost neuspeha dokaj velika, razen če upoštevajo mnenja
drugih z določenim znanjem. Kaj se v našem primeru šteje kot neuspeh je zelo odvisno od
zornega kota, s katerega na vse skupaj gledamo. Vsak vidi drugače in možni so trije različni
pogledi: s strani avtorja, s strani vasi in s strani zunanjih opazovalcev :
• dejstvo, da nismo uspeli doseči tega, da bi spletno stran zdaj, ko je narejena, tudi
uporabljali in da bo vse delo najverjetneje šlo v nič
ali
• dejstvo, da spletna stran še vedno ni v celoti v lasti vasi, ki ji je bila namenjena
ali
• dejstvo, da je zapravljena čudovita priložnost zastonj izdelave strani, učenja njene
uporabe in pripravljenosti pomoči pri vsem tem.
Do sedaj narejena "škoda" ni nepopravljiva. Navodila so napisana, stran je še vedno
posodobljena z najnovejšimi popravki, pripravljenost za pomoč sicer počasi upada, a je še
prisotna. Zelo malo je potrebno za vzpostavitev takšnega navdušenja, kot je bilo pred približno
letom dni, v času izdelave spletne strani.
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Opravljeno delo zelo korektno povzame Slika 15. Opisuje natanko to, kar se je zgodilo v
Loparju. Želja po znanju, spremembah in izzivih, ki se na koncu sooči z novim spoznanjem, ki
pa nikakor ni takšno, kot smo ga pričakovali. Rezultat so nove izkušnje o delanju novih stez:
• Težavno je, zato se tega redko kdo loti. Enostavneje in varneje si je samo izmišljevati
nove ideje, jih zapisovati in potem opazovati z varne razdalje.
• Samoiniciativa je pomembna vrlina, vseeno pa je včasih bolje, da ne pustimo, da vse
počne samo en človek, ampak da omogočimo sodelovanje tudi ostalim. Navadno imajo
tudi oni precej dobre ideje, predloge in rešitve. Kot je zapisal Vogel (1990, cv: Mešl,
1995, str. 112): "šele mnogo isker zaneti ogenj". Ena sama še nikoli ni bila dovolj.
• Kdor se tega loti, se slejkoprej sreča z različnimi težavami. Ponavadi so razlog ljudje,
katerih navade in mišljenje je težko spremeniti na hitro.
• Spletna stran je prevelik zalogaj za eno samo osebo. Skrb in vzdrževanje sta dva
procesa, ki zahtevata veliko časa in dvoje popolnoma različnih znanj. Teža spletne
strani lahko osebo, ki želi opravljati vse sama, pokoplje pod sabo. Z drugimi besedami:
morski pes, v želji po premikanju in preživetju, pohrusta malo zlato ribico.

Slika 15: Uvajanje informacijske tehnologije je podobno delanju novih stez za sankanje. Če jih ni, jih
naredimo sami (Watterson, 1994; moj prevod).

Možnosti za nadaljnje delo je precej. Najnujnejše je osnovno računalniško izobraževanje ljudi.
Glede na raziskave da najuspešnejše rezultate uporaba tehnologije na delovnem mestu.
Zanimivo bi tudi bilo videti, kaj se zgodi, če skrb za vaško spletno stran v celoti prepustimo
otrokom, ki jih poprej naučimo določenih osnov. Možnost, ki bi pokazala, ali pridobljene
izkušnje lahko posplošimo tudi na druge kraje, pa je izgradnja in učenje uporabe spletnih strani
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tudi v drugih naseljih. Neizkoriščenih, a kupljenih domen je (vsaj za občino Koper) kar nekaj,
tako da lahko celo izbiramo. Naselja v drugih občinah pa lahko enostavno poiščemo s pomočjo
Arnesovega iskalnika po domenah. Vtipkamo ime naselja in dodamo končnico .si.
Naloga je bila nadgradnja projekta pri vajah in je prikazala pristop, ki bi lahko uspel, če bi se k
sodelovanju lahko pridobilo vaščane. Uporaba pisnih navodil v kombinaciji z občasno osebno
razlago bi morala zadostovati, pod pogojem, da ima oseba, ki jih bere, osnovno znanje uporabe
računalnika. Šele z znanjem so priložnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija, lahko v
celoti izkoriščene.
Znanje omogoča, da predvidimo, kam gremo. Da si predstavljamo, kam nas lahko pot, ki jo
bomo ubrali, zanese in kakšne morebitne nevarnosti med tem na nas prežijo. Steze nas lahko
pripeljejo marsikam. Nekatere so slepe, a tega ne vemo, dokler ne pridemo do konca. Takrat se
obrnemo, odidemo nazaj in, če pot ni bila preutrujajoča, malo premislimo, popravimo smer in
morda poskusimo znova.
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7. SUMMARY
Introducing the information technology is like making new paths. It is difficult precisely
because it is something rarely done and because it has to be started from scratch. The
hypothesis for this B.A. paper is: webpages are an effective tool for promoting rural areas. The
wish for Lopar webpage was a result of local initiative, therefore it is assumed that the village
wants to have a functioning webpage as soon as possible. When they are taught its use, they
will begin using it by posting local news. By doing this they can show that rural areas are a
source of knowledge as well, which can be spread with the help of the information technology.
Therefore, our goal was to find and teach an individual in the village how to use and maintain
the webpage. By doing this the village would become its full owner.
Rural areas are places outside the cities, which have different land use. Its inhabitants are more
bound to the arable land, agriculture and forestry are dominant activities. But this is changing:
inhabitants are growing old, young people are moving to the city. Those rural areas near the
cities are modernizing, because of immigration. Consequently, the border between city and
rural areas is blurred, which means that rural areas are losing their singularities and symbols
that were once their trademark. The opportunity for solving these problems hides in all the
variety that rural areas have and in the information technology that can help with promoting it.
It is said that we are in the information age. The signs are ubiquitous: in the dropping prices of
computers, in the increasing value of knowledge, in the explosion of information with which
we deal on day-to-day basis. More information does not necessarily tell us more. Usually it
confuses us, because we cannot extract the meaning out of it. Webpages are a method of
presenting information in a meaningful way. The non-mobile things that are slowly
disappearing from rural areas can be presented in a way that suits the ever more mobile
persons.
Information technology does not eliminate the constraints of space. Bandwidth is still
dependent on location. Living in cities is, therefore, a privilege since the infrastructure there is
better and newer than in rural areas. Old and often non-existent infrastructure in rural areas is a
consequence of lack of interest and demand. The mere existence of infrastructure is not
enough. The internet requires, in contrast with television or radio, some knowledge for its
effective use. The introduction of information technology to rural areas has been done in
various ways: by building telecenters, establishing wireless internet and e-points, making IT
families and with making webpages.
Associations that come to mind when one thinks about technology are coldness, stubbornness,
danger and mystery. Communities, on the other hand, are warm, soft and safe. Community
informatics is an approach that tries to eliminate those associations about technology and make
it more human friendly. It also tries do dismiss the feelings of loneliness and peripherality with
which a lot of rural areas are facing, by using IT and the bottom-up approach. The goal of
every community informatics project is the total ownership of the application (webpage) by
community. Essential part of every project is teaching the users, which enables the
sustainability of the project after the funding is finished and the project forgotten. Village
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webpages have different design, yet they have common elements, like the village map, photo
gallery and contact information. Regular updating of such pages is rarely found.
Lopar webpage (lopar.si) is made of many sections: sightseeing, multimedia, kids' corner, life,
links and calendar. At the top, in the banner, is a donkey, which is a symbol of the village. It
follows and informs the visitor in various forms throughout the page. The webpage focuses on
four main user groups: children, seniors, tourists and technologically savvy users. It is made
with Joomla, an opensource content management system. Koper municipality has 105
settlements, out of which 43 have their own domain, yet only 3 are using it. Lopar village is the
only rural settlement in the municipality with a webpage.
Searching for the administrator in the village proved to be a difficult task. Reasons for failure
were analyzed with the help of five questions.
1. What went wrong?
Certain person made the successful transfer of the much needed knowledge very
difficult. He could not accept the fact that he cannot manage the webpage alone.
The webpage is still not used nor maintained by the village.
2. What could I have done, in hindsight, to prevent the problem?
The most important part of this project is the fact that everything was done for free.
Many hours of field and computer work were put into it, yet it seems that this is not
at all appreciated or even recognized. Moreover, the domain is paid for by the
municipality and the hosting is free. Charging for the work could perhaps help
realize the dimensions of the work that was done.
3. What parts of this project is salvageable?
As a part of teaching, detailed instructions in Slovenian language for using Joomla
were made.
4. Can I still meet the goals of this project? How?
There are two possibilities for solving this problem: taking advantage of fast
spreading of gossip in rural areas or using Twitter - a web application for updating
the webpage by using mobile phones and text messages.
5. What is the future of this project?
If the webpage is not maintained, it will be a potential danger to its hosting server. It
is going to "die".
The hypothesis was not accepted as the page is still not used by the village and, apparently,
even the local initiative is not always the path to success.
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FILEZILLA
1. Namestitev
1. Poberemo program s spleta (FileZilla_3.0.7.1_win32-setup.exe). Če se to ne začne
samodejno, kliknemo na označeno povezavo.

2. Na namizju se nam pojavi ikona. Kliknemo nanjo in sledimo navodilom. Po namestitvi
jo lahko zbrišemo z namizja.

2. Vzpostavitev povezave s strežnikom
1. Za povezavo z računalnikom (s strežnikom), kjer je loparska spletna stran, moramo
najprej vzpostaviti povezavo z njim.
2. Kliknemo na Datoteka in izberemo Upravitelj strežnikov. Odpre se nam spodnje okno.
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3. Kliknemo na gumb Nov strežnik in vpišemo podatke tako, kot vidimo na naslednji sliki.
Geslo je **********. Kliknemo na gumb V redu.
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4. Ta postopek je potrebno opraviti samo enkrat. Kadarkoli se želimo povezati na strežnik,
kliknemo na puščico ob prvi ikoni z leve in izberemo Pina. Za odjavo kliknemo na
četrto ikono z desne (na spodnji sliki je siva, ker povezava ni vzpostavljena, in nanjo
zato tudi ne moremo klikniti. Kadar povezava je, je ikona barvna).

5. Po vzpostavljeni povezavi s strežnikom, se nam izpiše obvestilo tako, kot vidimo na
spodnji sliki. Leva stran ekrana predstavlja naš računalnik (krajevni strežnik), desna
Pinin računalnik (oddaljeni naslov). Zanima nas rdeče obkroženi del. V mapi mail so
nastavitve za pošto, (ki jih ne potrebujemo), pomembna je mapa WWW, v kateri je
spletna stran. *Pomembno* : preden karkoli pobrišeš, dobro premisli!
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S tem programom delamo varnostne kopije. Priporočljivo: vsakega prvega v mesecu (ta
datum si najlažje zapomnimo). Pravzaprav ni važno kdaj, važno je, da je redno. Vse, kar je
v mapi WWW, enostavno prekopiramo na svoj računalnik.

3. Izdelava varnostne kopije
Izdelava varnostne kopije je sestavljena iz dveh ločenih postopkov – kopiranja spletne
strani in kopiranja vsebine spletne strani (baze podatkov). Oba sta nujna za popolno
kopijo strani!

3.1. Kopiranje spletne strani
1. Na svojem računalniku najprej naredimo novo mapo, v katero se bo shranila vsebina
spletne strani. ( Na Mojem računalniku poiščemo lokacijo, naredimo novo mapo.)
Poimenujemo jo z datumom izdelave kopije (npr. lopar_1apr08).
2. Povežemo se na strežnik, na levi strani ekrana (na našem računalniku) poiščemo malo
prej narejeno mapo.
3. Kliknemo na mapo WWW na Pininem računalniku. V njej je še več map in drugih
datotek. Vse označimo in jih povlečemo v našo mapo. Potem pa čakamo. To lahko traja
okoli 5 minut, je pa odvisno od hitrosti povezave z internetom in lahko traja tudi dlje.
Prenašanje datotek lahko spremljamo v spodnjem delu ekrana. Če nas računalnik
vpraša, ali naj prepiše obstoječo datoteko z novo, kliknemo Da.
4. Po zaključku prenosa se odjavimo (glej zgoraj Vzpostavitev povezave s strežnikom,
točka 4).

Tako izgleda med prenosom. Na spodnjem delu ekrana se bodo izpisovale datoteke, ki se
prenašajo. Desno spodaj je zapisano, koliko datotek še čaka na prenos (Vrsta: 3 MB). Po
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uspešnem prenosu bo spodnje okence prazno. Desno spodaj se izpiše, da na prenos ne čaka nič
več datotek (Vrsta: 0 MB).

Po prenosu bo spodnje okno prazno.

3.2. Kopiranje vsebine
1. Gremo na stran sql.pina.info. Pokazalo se nam bo opozorilo o tem, da je potekel
certifikat. Vseeno kliknemo na Continue in na naslednjem opozorilu na OK.
2. Odpre se nam še eno okno, kamor vpišemo uporabniško ime (**********) in geslo
(**********).
3. Odpre se nam naslednja stran.

4. Na levi kliknemo na puščico zraven Databases in izberemo Lopar.
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5. Stanje bo zdaj takšno:

6. Prestavimo se na dno strani in kliknemo na Check all.

S tem izberemo (obkljukamo) vse podatke v bazi, da jih lahko shranimo k sebi.
7. Na vrhu strani kliknemo na zavihek Export.
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8. Prepričamo se, da je vse tako, kot na naslednji sliki (zelo verjetno bo, ampak vseeno
pregledamo) in potem na dnu strani izberemo, kako naj se baza podatkov shrani.
Obkljukamo možnost Save as file in spodaj izberemo možnost "zipped". Kliknemo na
gumb Go na desni. Računalnik nas vpraša, kaj naj s tem. Povemo mu, da želimo
datoteko shraniti.
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9. Ko končamo, enostavno zaprmo okno brskalnika. Bazo podatkov pa spravimo v mapo,
ki je bila narejena malo prej in v katero je bila skopirana spletna stran po navodilih iz
točke A. Vajo ponovimo vsakega prvega v mesecu.
*Pomembno* : Ne igraj se in ne spreminjaj nastavitev v bazi podatkov!

4. Zakaj rabim varnostno kopijo?
1. Včasih se zgodi, da gre kaj narobe, da popolnoma vse pokvarimo. Da kaj nameščamo
na novo in kaj pomotoma pobrišemo, pa ne znamo več vzpostaviti prejšnjega stanja.
Takrat vsebino mape WWW na Pininem strežniku pobrišemo in vanjo skopiramo
varnostno kopijo.
2. Kadar posodabljamo spletno stran, (ki jo moramo, ko izidejo popravki zanjo –
spremljajte stran www.joomla.org), moramo pred tem narediti varnostno kopijo, če se
slučajno kaj ponesreči.

POSODABLJANJE JOOMLE
Za Joomlo izhajajo varnostni popravki. Da izvemo, kdaj se to zgodi, moramo spremljati stran
www.joomla.org. Zanimajo nas novice, kot je spodnja; novice za Joomlo 1.5 se nas ne tičejo.

Sledimo navodilom na strani in s spleta snamemo popravek. Naredimo varnostno kopijo strani
(obe – stran in bazo podatkov). Najprej namestišmo popravek na testni strani (tisti, ki je bila
poslana na CD-ju in jo je bilo treba skopirati na računalnik), da vidimo, če vse dela, kot je
treba. Če ne dela, je treba malo pobrskati po spletu, kako se težavo reši.
a. Nameščanje posodobitev na testni strani
Datoteke enostavno skopiramo v C/program files/xampp/htdocs/joomla. Odpremo
testno stran (navodila za to so bila priložena CD-ju) in preverimo, če vse dela. Če
dela, lahko začnemo posodabljati našo stran.
b. Nameščanje posodobitev na www.lopar.si
Princip je isti kot za testno stran, s to razliko, da se moramo zdaj povezati na
strežnik. Kliknemo na mapo WWW in vanjo skopiramo popravke. Pred tem nujno
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naredimo varnostno kopijo! Preizkusimo, če vse dela. Če dela, je to vse. Če kaj
povzroča težave, je treba malo pobrskati po spletu.

POSODABLJANJE KOMPONENT
Stran ima kar nekaj dodatkov, ki niso del osnovnega paketa, zato jih je potrebno posodabljati
posebej. Obvestila o popravkih so načeloma objavljena na strani
http://forum.joomla.org/index.php/board,296.0.html
Najboljše pa je, če spremljamo uradne strani. Dobimo jih tako, da se prijavimo kot
administrator, gremo na Installers – Components, kjer lahko zraven komponente vidimo
spletno stran izdelovalca. Tam vidimo tudi trenutno verzijo posamezne komponente.
- RWCards (e-razglednice):
http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3593/I
temid,35/
- Joom!fish (prevod strani):
http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,460/It
emid,35/
- RSGallery2 (galerija):
http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,142/It
emid,35/
- Letterman (e-novice): http://www.thejfactory.com/
- EventCal (koledar): http://joomlacode.org/gf/project/eventcal/frs/
- MCQuiz (kviz): zaradi problemov trenutno ni nameščen.
Za posodabljanje sledimo navodilom pri posamezni komponenti. Ponavadi pa je potrebno
komponento najprej odstraniti (Installers – Components – označimo željeno – izberemo
Uninstall zgoraj desno), nato pa naložimo novo. Včasih se pojavijo težave in se komponenta ne
pobriše v celoti, zato se je treba povezati na strežnik, pobrisati ročno (v mapah: wwwcomponents in pa www-administrator-components) in potem ponovno namestiti. Z izbrisom
komponente se pa ne izbriše vsebina (ker je shranjena posebej – v bazi podatkov). Vseeno ne
škodi, če se prepričamo, da imamo varnostno kopijo. Prej preizkusimo na testni strani, šele
potem na naši.

ZAČASNO NAREDI, DA JE STRAN NEDOSEGLJIVA
Če veliko spreminjamo stvari na strani, pa ne želimo, da bi vsak obiskovalec to videl, dokler ne
končamo, lahko stran začasno "zapremo". Ko jo obiskovalec obišče, se mu pokaže tak napis:
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To naredimo tako:
1. S programom Filezilla se povežemo na strežnik. Tam poiščemo datoteko
configuration.php (glej spodnjo sliko) in jo shranimo k sebi (enako, kot kadar delamo
kopijo strani).
2. Dokument odpremo in v vrstici $mosConfig_offline = '0'; 0 zamenjamo z 1. Če je 0,
pomeni, da je stran dostopna (online), če je 1, pomeni, da je nedostopna (offline).
3. Ko spremenimo ti dve številki, dokument shranimo in spet povlečemo nazaj na
strežnik. Odprlo se nam bo okence z vprašanjem, ali naj obstoječo datoteko prepiše z
novo. Kliknemo OK.

4. Ko želimo, da je stran spet dosegljiva, ravnamo obratno – 1 spremenimo v 0. Postopek
je enak.
5. Ne pozabimo se odjaviti s strežnika, ko končamo!
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Obkroženo vrstico spremenimo, da izgleda tako:
- pred spremembo: $mosConfig_offline = '0';
- po spremembi: $mosConfig_offline = '1';
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10.2. Navodila za uporabo spletne strani
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NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE STRANI
www.lopar.si

gesla  objava, urejanje, brisanje vsebine  nalaganje, brisanje, vstavljanje slik 
pošta  izdelava nove ankete  dodajanje dogodkov v koledar  pisanje e-novic

Špela Guštin
januar 2008

lopar.si/******

1: Add new content (dodaj novo vsebino)
2: Content items manager (urejaj vsebino)
3: Static content manager (ni pomembno)
4: Frontpage manager (urejaj prvo stran)
5: Section manager (urejaj sekcije)

moje geslo:________________________________
moje uporabniško ime: ______________________

6: Category manager (urejaj kategorije)
7: Media manager (urejaj slike)
8: Trash manager (koš za smeti/izbrisane datoteke)
9: Menu manager (urejaj kolofon)
10: Logout (odjava)
83

1. DODAJ NOVO VSEBINO (Add new content)

1: Title (Naslov)
2: Title alias (dodaten naslov, lahko pustimo prazno)
3: Section (izberi sekcijo)

4: Category (izberi kategorijo)
7: za dodajanje slik
5: tu napišemo tekst
8: Save (shrani)
6: obkljukamo, če želimo objavo na prvi strani
9: Cancel (prekliči)
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2. UREJAJ VSEBINO (Content items manager)

1: prispevek ni objavljen
2: prispevek ni objavljen na prvi strani
3: prispevek je objavljen
4: prispevek je objavljen na prvi strani
5: kvadratek pred prispevkom lahko obkljukamo
6: brisanje prispevka (prej ga moramo obkljukati)

7: urejanje prispevka (prej ga moramo obkljukat)
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4. UREJAJ PRVO STRAN (Frontpage manager)

1: prispevek je objavljen na prvi strani.
2: kvadratek pred prispevkom lahko obkljukamo in urejamo naprej (spodnje tri alineje)
3: prispevek lahko premaknemo s prve strani v arhiv
4: prispevek lahko odstranimo s prve strani
5: prispevek lahko izbrišemo
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5. UREJAJ SEKCIJE (Section manager)

1: ime sekcije
2: sekcija je objavljena
3: sekcija ni objavljena
4: neobjavljeno sekcijo lahko objavimo (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
5: objavljeno sekcijo lahko prenehamo objavljati (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
6: sekcijo lahko izbrišemo (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
7: sekcijo lahko urejamo (spremenimo opis, sliko) (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
8: naredimo novo sekcijo
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6. UREJAJ KATEGORIJE (Category manager)

1: ime kategorije
2: kategorija je objavljena (če ni objavljena, je zraven rdeč križec)
3: neobjavljeno kategorijo lahko objavimo (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
4: objavljeno kategorijo lahko nehamo objavljati (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
5: kategorijo izbrišemo (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
6: kategorijo urejamo (opis, ime) (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
7: nova kategorija
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7. UREJAJ SLIKE (Media manager)

1: mapa s slikami (v tej je večina slik, drugih praktično ne rabimo)
2: naložimo sliko z računalnika (poiščemo na računalniku in kliknemo gumb Upload (4)
3: naredimo novo mapo (v okence napišemo ime nove mape in kliknemo gumb Create (5))
4: naložimo sliko z računalnika
5: naredimo novo mapo
S klikom na ikono smetnjaka pod sliko, sliko izbrišemo. Preden izbrišemo mapo, moramo pobrisati vse slike, ki
so v njej.
Slike je treba pred nalaganjem ustrezno pomanjšati na velikost 170×128 pikslov (za objavo med tekstom).
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VSTAVLJANJE SLIKE MED TEKST - kliknemo na zavihek Images

1: izberemo mapo, v kateri je slika
2: poiščemo sliko v izbrani mapi
3: kliknemo na puščici (>>) in na ime slike, ki se pojavi na desni
4: izberemo postavitev slike (levo, desno, sredina)

5: napišemo tekst, ki se pojavi, ko gremo čez sliko z miško
6: napišemo tekst, ki bo pod sliko
7: kliknemo na gumb Insert image (vstavi sliko)
8: med tekstom se pokaže napis »Mosimage«
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8. UREJAJ ZBRISANE DATOTEKE (Trash manager)

1: izbrisana datoteka, ki je v košu (še ni dokončno izbrisana)
2: datoteko v košu lahko odstranimo iz koša in jo vrnemo na prvotno mesto
3: datoteko lahko dokončno izbrišemo (to je dokončno, ko je izbrisana, je izbrisana)
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9. UREJAJ KOLOFON

1: na strani so 4 meniji. Mainmenu je glavni (na levi strani strani).
2: s klikom na ikono se pokaže, kaj vse je objavljeno v meniju
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1: ena izmed sekcij, ki je objavljena v kolofonu
2: pomeni, da je objavljena (rdeč križec pomeni, da ni)
3: podsekcija (ta ni objavljena)
4: objavimo prispevek iz kolofona (prej moramo obkljukati kvadratek pred imenom)
5: prenehamo objavljati prispevek iz kolofona (to se uporablja zelo redko) (prej obkljukamo kvadratek pred imenom)
6: izbrišemo prispevek
7: urejamo prispevek
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10. POŠTA
info@lopar.si
Pošta je dostopna na naslovu: posta.pina.info.
uporabniško ime (username): **********
geslo (password): **********

Ko bo dokončno znan administrator, se pošta lahko preusmeri v njegov obstoječi poštni predal (in na njegov email.naslov). To ureja
PINA (njim pošljemo mail).
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11. NOVA ANKETA

1: kliknemo na Components
2: izberemo možnost Polls (anketa)
3: kliknemo na gumb New, da naredimo novo anketo
Napišemo vprašanje in potem možnosti. Zgoraj desno kliknemo na gumb Save. Če je anketa objavljena, je zraven zelena kljukica,
če ni objavljena, je rdeč križec. Objavimo jo s klikom na gumb Publish.
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12. DODAJANJE/SPREMINJANJE DOGODKOV V KOLEDARJU

1: kliknemo na gumb Components – Event Calendar – Manage events

1: če obkljukamo kvadratek pred dogodkom, ga lahko urejamo
2: dogodek je objavljen
3: kategorija, v kateri je objavljen
4: urejamo dogodek (prej ga obkljukamo)

5: napišemo nov dogodek
6: začetek objavljanja dogodka
7: konec objavljanja dogodka
8: morebitno ponavljanje dogodka (vsak teden, mesec, leto)
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13. E-NOVICE (Newsletter)

1: izberemo Components – Letterman – Newsletter management
2: objavimo e-novice
3: prenehamo z objavo e-novic
4: napišemo nove e-novice
5: uredi že napisane e-novice (prej obkljukamo željene novice)
6: izbrišemo napisane e-novice
7: pošljemo novice naročnikom (pregled nad naročniki je v Components – Letterman – Subscriber management)
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14. NALAGANJE SLIK V GALERIJO (Components – RSGallery)

1: naložimo slike (eno po eno) – izberemo, v kateri album jo želimo naložiti, poiščemo sliko na računalniku, kliknemo zgoraj
desno na Upload.
2: naložimo slike (več hkrati – naredimo zip datoteko)
3: urejamo že naložene slike (spreminjaj opis)
4: urejamo albume (trenutno sta narejena 2: Lopar in Okoli Loparja)
Slike za galerijo je treba ustrezno pomanjšati na velikost 512×384 pikslov, zaradi varčevanja s prostorom na strežniku.
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VSE UPORABNE INFORMACIJE NA KUPU

 www.lopar.si | pošta: info at lopar.si
(uporabniško ime: ***, geslo: ***)

 strežnik/FTP: pina.kid-pina.si
pop3.kid-pina.si
https://sql.pina.info
mysql username: **********
mysql geslo: **********
mysql database: **********
mysql hostname: **********
FTP klient FileZilla brezplačno dosegljiv na
http://filezilla-project.org/download.php

 KID PINA

(www.pina.info)
Gregorčičeva 6
6000 Koper
e-mail : info at pina.info oz. dejan at pina.info (vse tehnične
zadeve glede strežnika)

 prvi kontakt za vse tehnične nejasnosti in pomoč pri
uporabi: Špela Guštin | e-mail: spelag at gmail.com |
tulifon: 041/******

 Stran, narejena z uporabo sistema za upravljanje s spletnimi
vsebinami Joomla (brezplačno dosegljiv na www.joomla.org).
Pazi na posodobitve Joomle (www.joomla.org) in dodatkov
http://forum.joomla.org/index.php/board,296.0.html. Dodatki:
RSGallery, Letterman, RWCards, Event Calendar, Joom!Fish,
MC Quiz.

 Vse slike je treba pred nalaganjem na stran pomanjšati: za
galerijo na velikost 512×384 px, za k objavam pa 170×128px.

 RSS-vir: http://feeds.feedburner.com/loparRSS
 statistika obiska: http://www.google.com/analytics/
(potrebno je imeti Gmail – mail.google.com, pošljite mi mail
na spelag at gmail.com)

Varnostne kopije se obvezno dela vsakega 1. mesecu in obvezno pred vsakim večjim spreminjanjem strani.
E-mail se na spletni strani objavlja izključno v obliki info (afna) lopar.si in nikoli kot info @ lopar.si. Lahko
se uporabi tudi spodnjo sliko, ki se jo enostavno kopira med besedilo.
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ZA HITRO ISKANJE
A
Add new content, 2, glejte dodaj novo vsebino
Anketa, 14
Arhiv, 5

B

J
Joomla, 18

K
Koledar, 15
Koš za smeti, 2, glejte urejaj izbrisane datoteke

Brisanje slike, 8

C
Category manager, 2, glejte urejaj kategorije
Content items manager, 2, glejte urejaj vsebino

D
Dodaj novo vsebino, 2, 3

E
E-mail, 18
E-novice, 16

F
Frontpage manager, 2, glejte urejaj prvo stran
Ftp:, 18

G
Galerija, 17
Geslo, 13, 18

I

L
Logout, 2, glejte odjava

M
Manjšanje slike, 8, 18
Media manager, 2, glejte urejaj slike
Menu manager, 2, glejte urejaj kolofon

N
Newsletter, 16, glejte e-novice

O

S
Section manager, 2, glejte urejaj sekcije
Strežnik, 18

T
Trash manager, 10
Trash manager, 2, glejte koš za smeti

U
Uporabniško ime, 13, 18
Urejaj izbrisane datoteke, 10
Urejaj kategorije, 2, 7
Urejaj kolofon, 2, 11
Urejaj prvo stran, 2, 5
Urejaj sekcije, 2, 6
Urejaj slike, 8
Urejaj vsebino, 2, 4

V
Vstavi sliko, 9

Odjava, 2

P
Password. glejte geslo
Pošta, 13, 18

R
Rss vir, 18

Insert image, 9, glejte vstavi sliko
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ZGRADBA SPLETNE STRANI
navade ob praznikih
prireditve
recepti
običaji
Življenje

Povezave

Koledar

www.lopar.si

Za otroke

Ogledi

Zvok in slika

naredi sam

vas

galerija

pobarvanka

poti

ozadja

kviz

SEKCIJA
KATEGORIJA
OBJAVA

naravnogeo. znač.

panorame

družbenogeo. znač.

e-razglednice
video
zvok
e-novice
widget

