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POVZETEK

Diplomsko delo je namenjeno analizi projekta Upravna svetovalnica (US), ki se od leta
2009 izvaja na Fakulteti za upravo v sodelovanju z Ministrstvom RS za javno upravo.
Namen projekta je, da deluje kot strokovni forum in baza znanja vseh zainteresiranih
akterjev glede razumevanja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Uredbe o
upravnem poslovanju (UUP). Cilj projekta pa je poenotenje poslovanja organov v upravnih
postopkih in upravnem poslovanju, kot jih določata ZUP in UUP, ter izmenjava strokovnih
izkušenj med uradnimi osebami, ki vodijo upravne postopke. Ker gre za večplasten
projekt, je njegova naloga tudi izobraževanje študentov in profesorjev. Celoten projekt je
zasnovan kot javna baza znanja o upravnih postopkih in upravnem poslovanju v Wiki
tehnologiji. Študentom so razdeljena vprašanja iz prakse, na katera ob ZUP in UUP ter
strokovni pomoči profesorjev pripravijo odgovore in jih nato vnesejo v predpripravljene
obrazce na spletni strani projekta Upravna svetovalnica.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je namenjen uvodni predstavitvi
razvoja svetovnega spleta, spletni tehnologiji druge generacije oz. bolj konkretno Wiki
tehnologiji. Predstavil bom njihov začetek in vpliv na razvoj svetovnega spleta ter njihov
pomen danes. V drugem delu pa sledi predstavitev projekta Upravna svetovalnica in
empirična raziskava odnosa uporabnikov do projekt. Z analizo rezultatov, pridobljenih iz
anket, sem pokazal, da je projekt uspešno dosegel svoje cilje in namene, ki so si jih zadali
njegovi snovalci, in da je bil v celoti uspešno zasnovan in izveden.
Ključne besede: svetovni splet, splet 2.0, Wiki tehnologije, upravni postopek, »Upravna
svetovalnica«, baze znanja, analiza uspešnosti
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SUMMARY

ANALYSIS OF THE SUCCESS OF THE ADMINISTRATIVE CONSULTATION
WIKI PROJECT
The thesis aims to analyse the Administrative Consultation Wiki (Upravna svetovalnica)
project implemented in 2009 by the Faculty of Administration in cooperation with the
Ministry of Justice and Public Administration of the Republic of Slovenia. The project
functions as a professional forum and a knowledge base available to anyone interested in
understanding the General Administrative Procedure Act (GAPA) and the Decree on
Administrative Operations (DAO) in Slovenia. Its purpose is to harmonise the operation of
different public administration bodies when preforming administration procedures and
operations in line with the abovementioned legal documents. It also enables the exchange
of professional experience among officials conducting administrative procedures. Due to
the wide scope of the project, it also provides educational materials for both students and
professors. The project employs Wiki technology to build and provide access to a public
knowledge base regarding administrative procedures and operations in Slovenia. Students
receive practical questions they answer them with the assistance of the two legal
documents (GAPA and DAO) and their professors, and submit the answers to the
Administrative Consultation Wiki using a pre-prepared form.
The thesis consists of two parts. The first part involves a presentation of the development
of the World Wide Web and Second-Generation Web Technologies, with an emphasis of
the Wiki technologies. I will provide insight into initial stages of the development of those
technologies, their influence of the World Wide Web, and their present significance. The
second part of the thesis presents the Administrative Consultation Wiki project and an
empirical research of the users perspective of the project. Analysis of the data acquired
through questionnaires shows that the project successfully fulfilled the goals and purpose
set by its initiators. It was successful both in terms of conception and implementation.
Keywords: World Wide Web 2.0, Wiki technology, administrative procedure,
Administrative Consultation Wiki project(Upravna svetovalnica), knowledge bases, analysis
of success
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1 UVOD

Svetovni splet ima v današnjem času velik vpliv na življenje ljudi. S pojavom spleta smo
spremenili svoje navade in način življenja. Prisoten je v našem poslovnem svetu, kjer ga
uporabljamo za lažje in hitrejše poslovanje, komuniciranje in izobraževanje. Veliko vlogo
pa ima tudi v našem zasebnem življenju, saj ga uporabljamo za druženje in komuniciranje
s prijatelji, iskanje informacij in ostalih multimedijskih vsebin. S pojavom spletnih rešitev
druge generacije, znanih tudi pod skupnim nazivom splet 2.0, pa se je vloga spleta še
povečala, saj je prav vsak uporabnik spleta dobil možnost, da sodeluje pri oblikovanju
spletnih vsebin.
Tehnologija Wiki je samo ena od spletnih rešitev druge generacije. Njena glavna
značilnost je, da lahko uporabniki kar preko spletnega brskalnika dodajajo nove vsebine
na že vnaprej pripravljene spletne strani z neko tematiko. Gre torej za odprto tehnologijo,
ki povezuje ljudi podobnih interesov, ki imajo znanje in ga delijo z drugimi. Prav ta
odprtost pa omogoča, da Wiki projekti hitro rastejo in dosegajo veliko uporabnikov.
Eden takšnih projektov je Upravna svetovalnica, ki poteka na Fakulteti za upravo od leta
2009. Snovalci projekta so se odločili, da bodo s pomočjo Wiki tehnologije ustvarili spletno
stran, ki bo ponujala pomoč uslužbencem iz javne uprave pri tolmačenju zakonov in
predpisov, ki jih uporabljajo pri svojem poslovanju. K sodelovanju v projektu so povabili
študente Fakultete za upravo. S tem je projekt dobil novo razsežnost, saj je njegova
vloga, poleg pomoči pri tolmačenju predpisov, postala tudi izobraževanje študentov in
pridobivanje praktičnih izkušenj. Uspešnost takšnega projekta je odvisna od več
dejavnikov. V prvi vrsti je pomembno, da se dosežejo zastavljeni cilji in nameni, ki so si jih
zadali snovalci na začetku. Kot drugo pa je pomembno zadovoljstvo vseh vpletenih, ki so
sodelovali pri projektu, kot tudi tistih, katerim je projekt namenjen. To so torej snovalci
projekta oz. profesorji Fakultete za upravo, sodelujoči študenti ter končni uporabniki zaposleni v javni upravi.
Glavni namen diplomskega dela je analiza uspešnosti projekta Upravna svetovalnica.
Analizo bom izvedel s pomočjo empirične raziskave, ki ima za cilj odgovoriti na pet odprtih
vprašanj v zvezi z uspešnostjo projekta:
1. Ali ima projekt podporo pri bodočih uporabnikih?
2. Ali spletna stran dosega uporabnike, katerim je namenjena, in dober obisk - v
povprečju vsaj 100 obiskovalcev na dan?
3. Ali so bili sodelujoči zadovoljni s samim projektom?
4. Ali je bila izkušnja uporabnikov projekta pozitivna?
5. Ali so bili doseženi nameni in cilji projekta?
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Cilji diplomskega dela:
• predstavitev razvoja svetovnega spleta,
• predstavitev Wiki tehnologij,
• predstavitev projekta Upravna svetovalnica,
• analiza anket in analiz, opravljenih med projektom,
• sinteza in predstavitev ugotovitev.
V diplomskem delu bom uporabil naslednje metode:
• deskriptivno metodo s študijem domače in tuje literature,
• metodo klasifikacije (definiranje pojmov, npr. Wiki tehnologije),
• metodo kompilacije (povzemanje stališč, spoznanj in rezultatov drugih avtorjev),
• metodo neposrednega zbiranja podatkov (ankete in analize),
• analizo na podlagi anketnih vprašalnikov.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov, torej iz teoretičnega in empiričnega dela. V
prvem sklopu obravnavam teorijo, ki bo služila kot namen vpeljave osnovnih pojmov. V
drugem poglavju sem na kratko predstavil zgodovino razvoja svetovnega spleta ter Wiki
tehnologijo, v tretjem poglavju pa Projekt Upravna svetovalnica. Na podlagi osnovnih
pojmov sem postavil temelje raziskovalnemu delu, ki predstavlja drugi del diplomske
naloge.
Empirični del pa je namenjen analizi anket in analiz, ki so bile opravljene tekom trajanja
projekta. Temu je namenjeno tretje poglavje diplomske naloge. Z metodo neposrednega
zbiranja podatkov, torej anketnimi vprašalniki in analizo spletne strani, želim pokazati, da
je bil projekt uspešen in je dosegel svoj namen in zadovoljstvo končnih uporabnikov ter
zadovoljstvo sodelujočih.
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2 SVETOVNI SPLET IN WIKI TEHNOLOGIJA

Svetovni splet je dandanes postal vseprisotno orodje v vsakdanjem življenju. Uporabljamo
ga za komunikacijo, poslovanje preko spleta, iskanje informacij in novic … Vse bolj pa se
uveljavlja na področju izobraževanja. S pomočjo spletnih rešitev druge generacije,
natančneje Wiki tehnologij, lahko pri ustvarjanju spletnih baz znanja sodelujejo vsi
uporabniki spleta, kar pomeni hitrejšo rast takšnih projektov.

2.1 ZGODOVINA RAZVOJA SVETOVNEGA SPLETA
Svetovni splet, z angleško kratico WWW (world wide web), ali na splošno splet, je sistem
med seboj povezanih hipertekstovnih dokumentov, dostopnih preko interneta. S pomočjo
spletnega brskalnika pregledujemo spletne strani, ki lahko vsebujejo tekst, slike, video in
ostale multimedije, med njimi pa se pomikamo s pomočjo hiperpovezav. Hiperpovezava je
temelj spleta. Ko kdo doda nove vsebine ali strani, je ta vpeta v strukturo spleta, ostali
uporabniki pa lahko preko hiperpovezav dostopajo in si ogledujejo te vsebine ali strani.
Izraz splet je pogosto napačno uporabljen kot sinonim za internet, ampak je splet zgolj
storitev, ki deluje preko interneta, podobno kot e-pošta.
Večina tega podpoglavja je povzeta po spletni strani Wikipedia: World wide web, 2012,
razen v primerih, kjer je posebej navedeno.
Za delovanje spleta so potrebni trije standardi:
• URL (angleško »Uniform Resource Locator«, enolični kazalec virov) – določa za
vsak dokument v spletu enolični »naslov«, na katerem ga lahko najdemo
• HTTP (angleško »Hyper-Text Transfer Protocol«, protokol za prenos hiperteksta) –
določa način, kako se sporazumevata spletni strežnik in brskalnik
• HTML (angleško »Hyper-Text Markup Language«, hipertekstovni označevalni jezik)
– pa določa skladnjo označevanja metabesedilnih elementov (naslovov, slik ipd.,
predvsem pa povezav na druge dokumente) v besedilu
2.1.1 1989–1991: ZAČETKI SVETOVNEGA SPLETA
Zgodovina interneta sega precej dlje, kot zgodovina svetovnega spleta, katerega začetki
segajo v leto 1989, ko je Tim Berners-Lee v Evropski organizaciji za jedrske raziskave
(CERN) podal predlog za sistem, imenovan enquire, ki je temeljil na programu, ki ga je
razvil že leta 1980. Sistem se je od sodobnega spleta precej razlikoval, vendar je že
vseboval določene zamisli, ki so značilne za sodoben splet, kot ga poznamo danes.
Berners-Lee je združil hipertekst, ki so ga poznali že prej, z internetom ter razvil še sistem
globalnih enoličnih identifikatorjev za vire v spletu, danes poznan kot URL.
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Berners-Lee je 12. novembra 1990 s pomočjo Roberta Cailliauna spisal bolj izdelan
predlog za izdelavo hipertekstovnega projekta, imenovanega WorldWideWeb, prvo spletno
stran pa je izdelal že dan pozneje, 13. novembra, na delovni postaji NwXT, ki je tako
postala prvi spletni strežnik ter je bila uporabljena tudi za izdelavo prvega spletnega
brskalnika.
V predlogi je predvidel, da bodo za postavitev spletnih strani tipa read-only potrebni trije
meseci in šest mesecev za postavitev novih povezav in besedila s strani uporabnikov, kot
tudi avtomatskega opomnilnika za novo dodane vsebine, ki bi bile zanimive za
uporabnike. Kot lahko vidimo, je že tedaj imel vizijo o spletu, ki bi ga lahko urejali
uporabniki, vendar so se njegove vizije uresničile več kot desetletje pozneje s pojavom
spleta 2.0, Wiki koncepta, blogov in RSS-a.
Pred božičnimi prazniki leta 1990 je Barners-Lee izdelal vsa potrebna orodja za delovanje
spleta: prvi spletni brskalnik, ki je bil tudi oblikovalec spletnih strani v enem, prvi spletni
strežniški program ter prvo spletno stran, ki je opisovala sam projekt. Leta 1991 je
svetovni splet postal tudi javno dostopen za vse uporabnike interneta. Prva fotografija na
spletu pa je bila objavljena naslednje leto in je prikazovala skupino Les Horribles
Cernettes, tik pred nastopom na glasbenem festivalu v Cernu. Odločitev, ki jo je CERN
objavil aprila 1993, da bo splet postal brezplačen za vse njegove uporabnike, je
pripomogla k temu, da je splet postal dostopen vsem in s tem tudi pospešeni rasti le-tega.
2.1.2 1993–1994: RAST WWW
Obdobje po objavi, da bo splet ostal brezplačen za uporabo, je pomembno, ker so se
takrat razvijali novi spletni brskalniki, leta 1994 pa se je odvila tudi prva Mednarodna
WWW konferenca, in sicer v CERN-u pod organizacijo Roberta Cailliaua. Vse od takrat se
enkrat letno odvija v različnih mestih po svetu, kot nekakšen forum o razvoju in
standardizaciji svetovnega spleta. Leta 1994 pa je bila prav tako ustanovljena
mednarodna organizacija za standardizacijo spleta World wide web consortium (Konzorcij
svetovnega spleta), ki jo je ustanovil Tim Berners-Lee.
2.1.3 1995–1998: KOMERCIALIZACIJA WWW
V obdobju po letu 1995 je število spletnih strani počasi naraščalo in je bilo v primerjavi z
današnjim zanemarljivo majhno. Splet je postal priljubljen med podjetji, ki so splet začela
izkoriščati za svoje marketinške namene, saj so z malo vloženega truda in tako rekoč
zastonj oglaševala in tako dosegla svoje stranke. V tem obdobju so nastala tudi večja
podjetja, ki so še danes prisotna na spletu. Naj omenimo samo Google (1998), ebay in
Yahoo! (1995).
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2.1.4 1999–2001: POK »INTERNETNEGA BALONA«
Konec tisočletja je prišlo do t. i. poka »internetnega balona«. Zaradi prevelikih
investicijskih pričakovanj v kombinaciji z naivnim neznanjem je veliko internetnih podjetij
bankrotiralo. Tista, katerih ideja pa je zaživela na spletu in jim je uspelo preživeti, pa so
postala uspešna in mnoga med njimi še vedno obstajajo (O'Reilly, 2007, str. 17).
V tem obdobju so marsikateri tradicionalni mediji spoznali, da je splet odlična zadeva za
doseganje svojih bralcev, poslušalcev ali gledalcev in so svoje storitve poleg klasičnega
načina začeli ponujati tudi preko spleta.
2.1.5 2002–2012: SPLET POSTANEVSEPRISOTEN
Po letu 2002 je splet postal bolj dostopen in priljubljen ter je doživel popoln razcvet
predvsem zaradi dveh stvari. Kot prvo je postal dostopnejši zaradi širjenja širokopasovnih
omrežij, ki so s tem postala cenejša za končne uporabnike in so si jih lažje privoščili. Kot
drugo pa je splet doživel svoj razcvet zaradi pojava t. i. spleta 2.0. Splet je s pojavom
spletnih strani in aplikacij, kot so ebay, Amazon, Google in pojavom socialnih omrežij
postal vsakodnevno »orodje« v sodobnem življenju. V prihodnosti lahko pričakujemo, da
se bo na spletu razvilo vse več aplikacij, ki bodo omogočale hrambo in uporabo
večpredstavnostnih vsebin in programov preko spleta. To bo uporabnikom omogočalo, da
bodo do svojih vsebin dostopali z različnih naprav, pogoj bo le povezava s spletom.

2.2 RAZLIKE MED SPLETOM 1.0 IN 2.0
Pri izrazu splet 1.0 gre za poimenovanje nečesa starega s pojavom nečesa novega. Z
razvojem svetovnega spleta in pojavom t. i. spleta 2.0 poimenujemo starejšo različico
splet 1.0, podobno kot pri različicah programske opreme. Praktično pa izraz uporabljamo,
da lažje postavimo ločnico med tehnološkimi spremembami svetovnega spleta (O'Reilly,
2007, str. 18).
Večina tega podpoglavja je povzeta po diplomski nalogi Web 2.0 in e-uprava – priložnosti
in vplivi socialnih omrežij na e-upravo, avtorja Simona Zemljaka, 2009.
2.2.1 SPLET 1.0
Glavni princip spleta 1.0 je top-down pristop pri uporabi spleta in njegovega
uporabniškega vmesnika. Uporabniki lahko le prebirajo vsebine spletnih strani, vendar pa
ne morejo nanjo vplivati ali je spreminjati. »Pri spletu 1.0 je bilo malo spletnih urednikov
in veliko obiskovalcev, ki so vsebine lahko samo prebirali« (Cormode in Krishnamurthy,
2008).
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Slika 1: Prikaz spletne strani spleta 1.0

Vir: Zemljak (2009, str. 5).

Slika 1 prikazuje, kako je bil videti splet 1.0. Največjo vlogo pri takšnem spletu je nosil
urednik spletnih strani, ki je moral z dodajanjem novih vsebin poskrbeti, da je na stran
pritegnil nove uporabnike in si zagotovil ponoven obisk. Obiskovalci so na takšne strani
prihajali le po določene informacije in so jih zapustili, ne da bi dodali svoj doprinos k
vsebini strani. Ker gre za le enostransko komunikacijo, kjer imajo obiskovalci le pasivno
vlogo, ne morejo vplivati na vsebine na strani, jih komentirati, opozarjati na napake,
izražati želje po novih vsebinah ali dodajati svojih vsebin. Takšne spletne strani bi bile za
sodobne uporabnike spleta precej dolgočasne in neuporabne. S pojavom spleta 2.0 pa je
prišlo do sprememb, ki so pomenile nekakšen veliki pok pri razvoju spleta.
2.2.2 SPLET 2.0
Pri pojavu spleta druge generacije ne gre za spremembe na področju strojne opreme,
ampak za spremembe spleta kot platforme in pojav spletnih aplikacij, ki omogočajo
razširjeno uporabnost, izmenjavo informacij in sodelovanje na svetovnem spletu.
Slika 2: Prikaz spletne strani spleta 2.0

Vir: Zemljak (2009, str. 5).
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Pri spletu 2.0 imajo obiskovalci strani večjo vlogo in so aktivni oblikovalci vsebin spletnih
strani. Kot lahko vidimo na Sliki 2, v primeru spleta 2.0 urednik spletne strani deli
odgovornost kakovosti spletne strani z njenimi obiskovalci, ki spletno stran ohranjajo
informirano in nenehno delujočo. Spletne strani dobijo tako novo vlogo, saj se obiskovalci
na njih zbirajo, komunicirajo po forumih, delijo multimedijske vsebine, se povezujejo v
socialnih omrežjih, objavljajo spletne dnevnike …
Definirati, kaj splet 2.0 sploh pomeni, je zelo težko. Večina strokovnjakov pa se strinja, da
je splet 2.0 spletna stran, ki omogoča katero izmed naslednjih povezav:
• povezavo med dvema ali več uporabniki spleta;
• povezavo med dvema ali več spletnimi storitvami oziroma uslugami;
• povezavo med individualnim uporabnikom in spletno aplikacijo.
Ponazoritev naštetih povezav je najlažje predstaviti z naslednjimi slikami.
Slika 3: Povezava med dvema ali več uporabniki spleta

Vir: Zemljak (2009, str. 6).

Pri povezavi med dvema ali več uporabniki, ki jo prikazuje Slika 3, gre za povezavo preko
sodobnih komunikacijskih poti, s pomočjo socialnih omrežij ali poslovnih ekip. Aplikacije,
ki omogočajo takšno vrsto povezovanja, so lahko javno dostopne ali pa omejene le na
določeno skupino ljudi. Njihov namen je, da uporabnikom omogočajo deljenje mnenja,
multimedijskih vsebin, povezav z drugimi uporabniki aplikacije.
Navedemo lahko najbolj priljubljene:
• socialna omrežja
• wikipedia
• blogi
• youtube
• forumi
• RSS
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Slika 4: Povezava med dvema ali več spletnimi storitvami

Vir: Zemljak (2009, str. 7).

Povezavo med dvema ali več spletnimi storitvami prikazuje Slika 4. Spletne storitve
omogočajo, da se različne vsebine in storitve združijo skupaj na spletni strani. Gre za t. i.
mashup-spletno stran ali aplikacijo, ki združuje različne vsebine in aplikacije iz dveh ali več
virov. Primer takšne spletne strani je spletna trgovina, ki za plačevanje uporablja »spletno
denarnico« Paypal. Namesto da bi spletna trgovina za potrebe svojega poslovanja razvila
novo aplikacijo, ki bi omogočala spletno nakupovanje, lahko namesto tega uporabi že
obstoječo, ki jo mora le vgraditi v svojo spletno stran. Prednost takšne aplikacije je, da se
uporabnikom spletnega plačevanja ni treba vedno znova registrirati in lahko uporabljajo
en račun za plačevanje pri različnih spletnih trgovinah. Prednost pa je tudi za spletne
trgovine, ki jim ni treba razvijati svojih storitev za plačevanje preko spleta, ampak samo
»posvojijo« že razvito storitev, ki je že uveljavljena na trgu. Primer iz Slovenije je najdi.si
zemljevid, ki ga lahko podjetje uporabi za prikaz svoje lokacije na zemljevidu v svoji
predstavitvi na spletni strani.
Slika 5: Povezava med individualnim uporabnikom in spletno aplikacijo

Vir: Zemljak (2009, str. 8).

Povezavo med individualnim uporabnikom in spletno aplikacijo lahko vidimo na Sliki 5. Gre
za uporabo spletnih aplikacij neposredno s spleta, s pomočjo naprave, ki ima dostop do
interneta. Primer takšne spletne aplikacije je Dropbox, ki omogoča uporabnikom hrambo
računalniških podatkov na internetu. Uporabnik se mora za uporabo storitve registrirati,
da dobi uporabniški račun z določeno količino zastonj prostora, katerega pa lahko z
nakupom poveča. Omogočena mu je hramba datotek na spletnem strežniku, njihovo
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deljenje s prijatelji ter prost dostop preko uporabniškega računa do datotek s katerekoli
naprave, ki omogoča povezavo z internetom.
Uporaba spletnih storitev je v veliki večini primerov brezplačna, za uporabo je po navadi
dovolj le, da se uporabnik registrira s svojim e-poštnim naslovom in sprejme uporabniške
pogoje. Marsikdo pa se ne zaveda, da ponudnik zbira podatke svojih uporabnikov, jih
uporablja za namene trženja in jih posreduje (prodaja) tretjim osebam. Za vsako
brezplačno spletno aplikacijo se navadno skriva dobra marketinška poteza.

2.3 WIKI TEHNOLOGIJA
Wiki je strežniški program, ki omogoča uporabnikom ustvarjanje spletnih strani in njihovo
urejanje v sodelovanju z drugimi uporabniki neposredno preko spletnega brskalnika. Wiki,
kot programsko opremo, je prvič sprogramiral Ward Cunningham leta 1995. Trenutno je
veliko Wiki platform v različnih programskih jezikih, od uporabnika je odvisno, katera mu
najbolj ustreza za njegove namene (Edwards, 2007, str. 6).
Wiki se glede na njegovo odprtost deli na tri tipe (Wikipedia, 2012b):
• javni Wikiji
• organizacijski Wikiji
• zasebni Wikiji
Javni Wikiji so odprti za vse obiskovalce, ki lahko vsebine prosto pregledujejo in v večini
primerov tudi urejajo. Izjema so le tiste strani, ki za urejanje člankov zahtevajo
registracijo uporabnika. Za javne Wikije se najpogosteje uporablja platforma mediawiki, s
pomočjo katere je postavljena tudi največja Wiki stran Wikipedia.
Organizacijski Wikiji so namenjeni uporabi znotraj organizacij, predvsem za hranjenje in
izmenjavo internega znanja in dokumentov. Gre za zaprt sistem, ki ga lahko uporabljajo le
zaposleni znotraj neke organizacije. Večja svetovna podjetja, ki uporabljajo takšne zaprte
Wiki sisteme, so: Adobe Systems, Amazon.com, Intel in Microsoft. Uporabljajo pa ga tudi
javne organizacije, med njimi je najbolj znana ameriška Intelligence Community,
organizacija, ki združuje več posameznih obveščevalnih služb ZDA, med katerimi sta tudi
FBI in CIA.
Zasebne Wikije uporabljajo posamezniki za osebne namene in so zaprti za širšo javnost.
Služijo za shranjevanje in urejanje zasebnih dokumentov in datotek na strežniku. Preko
uporabniškega računa lahko posameznik dostopa do svojih vsebin z vseh naprav, ki imajo
dostop do svetovnega spleta.
Vsaka stran v Wikiju se imenuje članek in več člankov, medsebojno povezanih s
hiperpovezavami, predstavlja Wiki. Hiperpovezave so v Wikijih zelo poenostavljene. Vsak
pojem je lahko hiperpovezava na novo stran, ki opisuje ta pojem. Uporabnik mora izbrani

9

pojem samo pravilno označiti z dvema oglatima oklepajema. Če pa stran z opisom pojma
ne obstaja, pa hiperpovezava vodi na stran, kjer se uporabnika prosi, da iskani pojem
razloži (Wagner, 2006, str. 6).
Vsak Wiki članek ima tudi svojo podstran, namenjeno komentiranju same vsebine.
Obiskovalci strani lahko podajo svoje mnenje, predlagajo dodatne vire ali pa predlagajo
boljše rešitve, ne da bi kakorkoli vplivali na vsebino članka. Stvar je koristna, ker Wiki že v
svojih temeljnih načelih sledi pravilu »več glav več ve«, kar pripomore k večji točnosti
vsebin.
Nekaj najbolj pomembnih principov, koristi in tveganj temelji na dejstvih, da je Wiki lahko
(Kovač in Dečman, 2009, str. 11):
• zelo odprt, ko uporabniki sami urejajo vsebino, kadarkoli in od koderkoli,
• ažuren in variabilen, saj sta tako struktura kot vsebina odprta za urejanje,
spreminjanje in evolucijo in se tako lahko neprestano spreminjata,
• povezan, saj naj strani brez povezav in vključenosti v strukturo celotnega Wikija ne
bi smele obstajati.
• Ker gre pri večini Wiki strani za odprt sistem, je potrebno, da si uporabniki med
seboj zaupajo. Wiki temelji na predpostavki, da imajo vsi uporabniki dobre in
poštene namene in delujejo za skupno dobro. V nekaterih primerih se morajo
uporabniki za urejanje spletnih strani registrirati, da se s tem zagotovi vsaj neka
varnost pred zlorabami vsebine. Registrirane uporabnike pa je nadalje možno
razvrstiti v različne skupine, ki imajo določene omejitve. S tem lahko določeni
skupini uporabnikov, ki ji zaupamo, dodelimo večjo svobodo z manj omejitvami,
nepreverjenim uporabnikom pa dodelimo omejitve glede urejanja določenih
člankov ali pa jim onemogočimo funkcijo brisanja člankov. Koristna funkcija vseh
Wiki strani je tudi, da se shrani zgodovina urejanj člankov, tako da se lahko v
primeru zlorabe vsebina vrne v prvotno stanje.
• Druga težava je skupna raba podatkov, ki je še posebej pogosta v javni upravi.
Pogosto si uporabniki ustvarjene podatke lastijo, čeprav s tem škodijo skupnemu
dobremu ("to je moje, ti se kar sam potrudi"). V Wiki okolju brez skupne rabe
podatkov ni mogoče doseči maksimalnega izkoristka. Vse te težave pa moramo
reševati ves čas, ne samo v fazi načrtovanja in implementacije.

2.4 UPORABA WIKI TEHNOLOGIJE V PRAKSI
Prva stvar, ki večini ljudi pade na pamet ob besedi Wiki, je spletna stran Wikipedia. Gre za
najbolj popularno izvedbo Wiki strani, ki jo vsak dan obišče 50.000.000 uporabnikov
svetovnega spleta. Wikija ne smemo enačiti z Wikipedijo, ki je le ena od primerov uporabe
Wiki tehnologije (Tapscott in Williams, 2006, str. 80).
Wikipedia je prosta enciklopedija, ki jo ureja več kot 400.000 prostovoljcev z vsega sveta.
Na njenih straneh lahko najdemo več kot 22 milijonov člankov v 282 različnih jezikih in
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njihovih različicah. Ustanovitelj Jimmy Wales jo opisuje kot »poskus, da bi ustvarili in
ponudili prosto enciklopedijo najvišje mogoče kakovosti prav vsakemu posamezniku v
njegovem lastnem jeziku«. Projekt Wikipedia deluje nepretrgoma od 15. januarja 2001.
Slovenska različica, imenovana Wikipedija, pa deluje od 26. februarja 2002. Projekt
Wikipedia je zasnovala Wikimedia fundacija, ki je razvila tudi več hčerinskih projektov. Gre
za neprofitno organizacijo, ki želi ohraniti Wikipedijo brezplačno in vztrajno zavrača
oglaševanje na njenih straneh. Za delovanje zbira sredstva z javnimi donacijami in
prispevki (Voss, 2005, str. 1; Wikipedia, 2012c).
Tri ključne značilnosti, ki določajo njeno mesto na spletu, so (Wikipedija, 2012b):
1. Prvenstveno je oziroma si želi postati enciklopedija (s podprtimi podatki v obliki
zbornika).
2. Je Wiki, kar pomeni, da jo lahko z nekaj izjemami ureja kdorkoli.
3. Ima odprto vsebino in uporablja licenco Creative Commons-BY-SA.
Zaradi svoje odprtosti ima Wikipedia tudi nekaj slabih lastnosti. Vsebina člankov, katerih
tematika je poznana le malo urednikom, je lahko vprašljiva in netočna, vendar bi se naj to
s številom urejanj zmanjšalo. Druga pomanjkljivost pa je, da lahko določeni obiskovalci
(»vandali«) s svojimi dejanji povzročajo škodo s tem, da brišejo vsebine, pišejo članke
brez pomena ali kako drugače poskušajo škoditi s svojim škodoželjnim ravnanjem.
Pravila in smernice, ki se jih držijo ustvarjalci vsebin na Wikipediji, omogočajo, da projekt
tekoče deluje in so sodelavci produktivni. Naj naštejem le nekaj glavnih (Wikipedija,
2012b):
1. Sodelavcev Wikipedije je ogromno in prihajajo z vseh delov sveta. So različnih
starosti in spola ter imajo različne predstave in nazore. Velja pa omeniti, da so to
ljudje, ki so računalniško pismeni in da jih večina prihaja iz držav, v katerih je
materni jezik angleščina oz. jezik izdaje Wikipedije, ki jo urejajo. To v projekt
vnaša tudi določeno stopnjo pristranskosti. Wikipedijini članki naj bi bili
predstavljeni čim bolj uravnoteženo in nevtralno. Nikakor ne razglašajo le najbolj
sprejetih mnenj, temveč predstavijo temo s karseda raznolikih gledišč.
2. Poimenovanje člankov Wikipedije v splošnem določajo dogovori o poimenovanjih,
kar pomaga razrešiti marsikatero dvoumnost in nejasnost.
3. Wikipedisti svojih pripomb ne vpisujejo v članke, temveč za to uporabljajo
pogovorne strani. Vsak članek ima povezavo »pogovor«, ki vodi na pogovorno
stran, kjer lahko uporabniki objavijo svoja vprašanja, komentarje in predloge.
Razpravam o obširnejših težavah služita tudi forum Pod lipo ter projekt Meta-Wiki.
4. Obstajajo številni članki, ki niso enciklopedičnega pomena, zato v Wikipediji nimajo
kaj iskati in jih administratorji odstranijo v najkrajšem možnem času. To so na
primer slovarski geselski članki, klepeti in reklame. Nekatere izmed teh tem je
mogoče vključiti v druge Wikimedijine projekte.
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Najširše podprto pravilo, na katerem temelji uspešen razvoj in delovanje Wikipedije, pa je
presenetljivo: »Če vas pravila spravljajo v slabo voljo in vas odvračajo od sodelovanja, jih
zanemarite in sledite svojim pogledom« (Wikipedija, 2012b).
Slika 6: Obsežnost Wikipedije v knjižni obliki bi obsegala kar 1682 knjig

Vir: Wikipedia (2012a)

Na Sliki 6 lahko vidimo, da bi angleška Wikipedija, če bi bila pretvorjena v knjižno obliko,
obsegala 1682 knjig, ki bi jih morali zložiti na 9 omar s po 10 policami, na katerih bi bilo
na vsaki 20 knjig. Ob tem se lahko zamislimo, koliko časa bi potrebovali, da bi spisali
takšno knjižno zbirko, kako bi potekalo dodajanje novih pojmov in kako bi potekalo
iskanje želene vsebine. Z uporabo Wiki tehnologije je to vsekakor lažje.
Leta 2007 se je Wikipedia prebila med 10 najbolj obiskanih spletnih strani, in sicer na 9.
mesto. Trenutno pa po raziskavah obiskanosti spletnih strani podjetja Alexa zaseda 6.
mesto. Angleška različica obsega 4.007.360 člankov, medtem ko slovenska različica
obsega 133.400 člankov in se uvršča na 36. mesto po obsežnosti (Wikipedija, 2012a;
Wikipedia,
2012a).
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3 PROJEKT UPRAVNA SVETOVALNICA

Projekt Upravna svetovalnica je nastal pod okriljem Fakultete za upravo. Gre za
kombinirano obliko ob/študijskega udejstvovanja študentov, ki deluje po načelu
brezplačne pravne pomoči, pod mentorstvom profesorjev s Fakultete za upravo. Projekt je
zasnovan kot svetovalnica oziroma strokovni forum, ki zaposlenim v javni upravi ponuja
pomoč pri njihovih dilemah pri tolmačenju predpisov ZUP in UUP, ki nastanejo zaradi
različnih možnih razlag in so se pojavile v zadnjih letih zaradi noveliranja predpisov.
Pomoč se izvaja v obliki odgovorov na konkretne primere iz prakse, prejete po elektronski
pošti (Kovač in Sever, 2010, str. 5).

3.1 NAMEN IN CILJI PROJEKTA
»Namen Upravne svetovalnice je, da deluje kot strokovni forum in baza znanja vseh
zainteresiranih akterjev glede razumevanja ZUP/UUP, ne pa da nadomešča vlogo
zakonodajalca pri obvezni razlagi predpisa, saj to ni niti v obsegu pooblastil resornega
ministrstva, kaj šele fakultete kot predstavnikov civilne družbe, čeprav slednja delujeta kot
iniciatorja projekta« (Kovač et al., 2010, str. 5). Na spletni strani US je zato posebej
označeno, da postavljavec spletne strani ne prevzema odgovornosti za napačno
razumevanje tako projekta, kot tudi odgovorov na določena vprašanja. Takšno opozorilo
zagotavlja zaščito vseh sodelujočih pri projektu, ker vsebine na straneh US ne morejo biti
edine pravno veljavne podlage za odločanje organov. V primeru, da uporabniki želijo
celovito pravno mnenje, so na spletni strani napoteni na Svetovalno-izobraževalni center
FU. Vsebine na spletni strani imajo za zaščito sodelujočih tudi naveden datum odgovora,
ker bi lahko prišlo do napačnega tolmačenja zaradi noveliranja predpisov (Kovač et al.,
2009, str. 8).
Zaradi večplastnosti projekta je njegov namen tudi v izobraževanju študentov in
pridobivanju praktičnega znanja in novih izkušenj za profesorje in študente.
»Glavni cilj projekta je poenotenje tolmačenja že zbranih in na novo prejetih vprašanj iz
prakse, ki so nastala zaradi dilem pri razumevanju ZUP/UUP, s kratkimi jedrnatimi
odgovori« (Kovač in Sever, 2010, str. 5).

3.2 RAZVOJ PROJEKTA IN DELOVANJE UPRAVNE SVETOVALNICE
Pri projektu sodelujejo profesorji Fakultete za upravo, vsak kot predstavnik določenega
področja uprave. Na podlagi sporazuma iz marca 2009 pri projektu sodeluje tudi
Ministrstvo za javno upravo preko svojega predstavnika. V projekt so bili preko razpisa, ki
se izvede trikrat v študijskem letu, povabljeni tudi študenti Fakultete za upravo.

13

Zametki projekta segajo v november 2008, ko se je projektna skupina prvič zbrala in
postavila temelje projekta. Prvi del projekta je potekal v dveh fazah. Prva faza je potekala
v prvi polovici leta 2009, ko sta se izmenjali dve skupini študentov. Prva je sodelovala v
obdobju februar–april 2009, ko je sodelovalo 16 študentov. Druga skupina pa maj–junij
2009, ko je bilo 11 študentov. V drugi skupini je bilo pet študentov takih, ki so sodelovali
že v prvi skupini in so izrazili željo po ponovnem sodelovanju. Sam sem pri projektu
sodeloval v prvi fazi in sem nudil tehnično podporo sistemu Wiki. V prvi fazi so bila
študentom razdeljena vprašanja, ki so bila naslovljena na FU in MJU v obdobju 2007–
2009. Vprašanja so najprej vsebinsko in redakcijsko oblikovali skupaj z odgovori v želeno
obliko. Nato so jih klasificirali po področjih zaradi lažje preglednosti in iskanja. Vsako
vprašanje in odgovor je bilo pregledano, po možnosti popravljeno ali dopolnjeno,
odstranjeni so bili kakršnikoli osebni podatki, vsebina je bila posplošena. Ko so bili
zagotovljeni vsi standardi in so bila vprašanja odobrena s strani profesorjev, je vsako
vprašanje bilo postavljeno na spletno stran Upravne svetovalnice v že vnaprej oblikovan
obrazec, ki je zagotavljal standardno obliko za vse članke. Vsako vprašanje in odgovor je
predstavljal eno stran v okolju Wiki, ki jo imenujemo članek. Vsaki strani pa je bila
dodeljena tudi stran, namenjena komentiranju vsebine. Vsak članek je bil razdeljen v
določeno kategorijo, glede na to, s katerega poglavja oziroma instituta ZUP je bilo
postavljeno vprašanje. Odgovori so utemeljeni s povezavami na člene pravnih podlag na
spletni strani (ZUP, UUP in ZVDAGA) ali pa s povezavami na ostale pravne vire na spletu.
Druga faza projekta je potekala v drugi polovici leta 2009, ko je spletna stran US postala
dostopna širši javnosti, prav tako pa je bilo omogočeno pošiljanje novih vprašanj po
elektronski pošti in sprotno odgovarjanje na le-ta. V obdobju oktober 2009 do marec 2010
so bile opravljene številne ankete in raziskave o razvoju in uspešnosti projekta med
uporabniki in sodelujočimi pri projektu. Rezultati bodo predstavljeni v tretjem poglavju
diplomske naloge (Kovač et al., 2009, str. 7).
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Slika 7: Prikaz delovanja Upravne svetovalnice

Vir: Kovač in Dečman (2009, str. 8).

Uslužbenec v javni upravi, ki išče odgovor na določeno dilemo, ima dve možnosti.
Odgovor lahko najde med že rešenimi primeri na spletni strani US. Če noben primer ne
ustreza njegovi dilemi, lahko vprašanje pošlje po e-pošti. Tega nato profesor pregleda in
dodeli študentu v reševanje ali pa nanj odgovori sam. V kolikor vprašanje ni v pristojnosti
US, se stranki pošlje naslov, na kateri organ se lahko obrne za rešitev primera. Študent
prejeto vprašanje posploši in odstrani morebitne občutljive podatke ter poda odgovor na
vprašanje po veljavni zakonodaji. Rešen primer je nato poslan profesorju, ki ga pregleda
in uskladi s predstavnikom MJU. Če je primer odobren, se nato objavi na spletni strani
projekta ali pa se pošlje v ponovno reševanje. Splošni dogovor je, da se na vprašanje
poda odgovor v roku 10 dni. Primer odgovora na spletni strani US lahko vidimo na Sliki 8.
Uporabnik, ki je vprašanje poslal, je o rešenem primeru obveščen po elektronski pošti s
povezavo do rešenega primera. Objavljen primer lahko vsi registrirani uporabniki
komentirajo, ocenjujejo in ga popravljajo (Kovač in Sever, 2010, str. 10).
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Slika 8: Primer odgovora na spletni strani Upravne svetovalnice

Vir: Upravna svetovalnica (2012).

3.3 VLOGA WIKI REŠITVE PRI PROJEKTU UPRAVNA SVETOVALNICA
Pri projektu Upravna svetovalnica gre za organizacijski Wiki. Vsebine spletne strani
Upravne svetovalnice so dostopne vsem obiskovalcem, medtem ko je komentiranje,
popravljanje in ocenjevanje primerov dovoljeno le registriranim uporabnikom. Wiki
predstavlja idealno rešitev za tak projekt, kjer je večja skupina sodelujočih pri postavitvi
javne baze znanja. Njegove prednosti so v tem, da sodelujoči ne potrebujejo veliko znanja
za rokovanje z Wiki spletno stranjo in je dovolj že osnovno poznavanje spleta in
urejevalnikov besedil. Vsak sodelujoči pri projektu US lahko vsebine na Wiki spletno stran
dodaja sam, omogočeno pa je tudi kasnejše dopolnjevanje in urejane vsebine.
Uporabnikom pa Wiki predstavlja enostavno in prijazno okolje. Večina uporabnikov se je z
Wiki tehnologijo že srečala in jim je na splošno znana po zaslugi Wikipedije, ki je ena
največkrat obiskanih spletnih strani na spletu.
Zaradi svoje odprtosti pa po drugi strani obstaja velika verjetnost za zlorabo vsebin. V ta
namen je Wiki opremljen s funkcijo sledenja zgodovini posameznega članka, kar
nadzorniku spletne strani omogoča, da lahko v primeru nepooblaščenega poseganja v
vsebino le-to vrne v prejšnje stanje pred posegom.
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3.4 EMPIRIČNA RAZISKAVA USPEŠNOSTI PROJEKTA
Z analizo bom skušal pokazati, da je bil projekt uspešen v vseh pogledih svojega
delovanja.
Ugotoviti bom skušal:
6. Ali ima projekt podporo pri bodočih uporabnikih?
7. Ali spletna stran dosega uporabnike, katerim je namenjena, in dober obisk - v
povprečju vsaj 100 obiskovalcev na dan?
8. Ali so bili sodelujoči zadovoljni s samim projektom?
9. Ali je bila izkušnja uporabnikov projekta pozitivna?
10. Ali so bili doseženi nameni in cilji projekta?
Analiza projekta je razdeljena na štiri poglavja:
1. Analiza zainteresiranosti bodočih uporabnikov za uporabo projekta
2. Analiza spletne strani Upravna svetovalnica (dodane vsebine, obiskanost spletne
strani)
3. Analiza zadovoljstva sodelujočih (študentov in profesorjev)
4. Analiza zadovoljstva uporabnikov
Na koncu vsakega poglavja bom podal sklep o rezultatih posamezne raziskave in kaj
pomenijo ti rezultati za uspešnost projekta. Večina podatkov je bila zbrana s pomočjo
anket, nekaj podatkov pa je zbranih s posebnimi programi za analizo obiska spletne
strani. Raziskave je opravila projektna skupina profesorjev, analiza in komentarji na
dobljene rezultate pa so plod mojega razmišljanja in dela. Ankete so zbrane na koncu
diplomskega dela v prilogi.
3.4.1 ANALIZA ZAINTERESIRANOSTI BODOČIH UPORABNIKOV ZA UPORABO
PROJEKTA
Projekt Upravna svetovalnica je potekal v dveh temeljnih fazah. V prvi fazi, ki je potekala
od januarja do avgusta 2009, so študentje in profesorji v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo najprej vsebinsko in redakcijsko oblikovali že prejeta vprašanja, ki so bila
poslana na FU ali MJU v letih 2007–2009. Nato je sledila klasifikacija vprašanj po poglavjih
oz. institutih ZUP za lažje iskanje in preglednost.
Po končani prvi fazi je bila pred javno objavo projekta na spletu opravljena raziskava
zainteresiranosti javnih organov o uporabi storitev Spletne svetovalnice in o pripravljenosti
za sodelovanje pri takšnem projektu. Na vprašanja je odgovarjalo 86 anketirancev.
Podatke je zbral in predstavil v obliki grafov profesor Mitja Dečman v Prvi rezultati ankete
september 2009. Sam pa sem na novo oblikoval grafe in jih komentiral.
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Rezultati ankete so bili pomembni za nadaljevanje projekta v smislu, da ima podporo
končnih uporabnikov pri svojem razvoju in bo v končni fazi tudi dosegel svoj namen.
Grafikon 1 prikazuje odgovor na vprašanje: Kako pogosto bi tako e-Upravno svetovalnico,
torej preko spleta dostopne primere iz prakse, potrebovali pri svojem delu vi in sodelavci v
vašem organu?
Grafikon 1: Uporaba Upravne svetovalnice

Vir: lasten

Na vprašanje o pogostosti uporabe Upravne svetovalnice je za vsako področje več kot 50
% vprašanih odgovorilo, da bi le-to uporabljali dnevno oz. tedensko. Največji procent
takšnih uporabnikov bi bil na področju upravnih postopkov, saj bi dosegel celo 70 %.
Najmanjši odstotek takšnih uporabnikov pa bi bil na področju e-poslovanja, kjer bi bil
samo 50 %, druga polovica pa bi Svetovalnico uporabljala zgolj mesečno ali samo
nekajkrat letno. Iz zbranih podatkov lahko sklepam, da bi bila stran Upravne svetovalnice
dnevno in tedensko dobro obiskovana na vseh treh področjih in bi dosegla svoj namen
orodja za vsakodnevno pomoč uporabnikom pri njihovem reševanju dilem.
Grafikon 2 prikazuje odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na sodelovanje uporabnikov
pri dodajanju svojih komentarjev, ocen, dopolnjevanju vsebine in ostalih dejavnostih na
strani Upravne svetovalnice.
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Grafikon 2: Sooblikovanje spletne strani Upravna svetovalnica s strani uporabnikov

Vir: lasten

Vprašanje o doprinosu k vsebinam na straneh Upravne svetovalnice je razkrilo, da bi
večina uporabnikov aktivno sodelovala na straneh in bi skrbela, da s svojim ravnanjem ne
bi delala škode. Več kot 70 % vprašanih bi zagotovo ali verjetno podajalo komentarje in
lastne izkušnje o objavljenih primerih. Nekoliko manjši odstotek pa bi zagotovo oz.
verjetno ocenjeval kakovost primerov. Podobno število odgovorov je prejelo tudi
vprašanje o pripravljenosti dopolnjevanja rešenih primerov – 60 % vprašanih. Na
vprašanje o »vandalizmu« na straneh Upravne svetovalnice je 53 % odgovorilo, da
verjetno ne bodo s svojim ravnanjem delali škode. Presenetljivo pa je, da je odstotek
tistih, ki bi mogoče, verjetno ali zagotovo škodovali s svojim ravnanjem, dokaj visok (47
%). Vprašanje o pasivnosti uporabnikov na straneh Svetovalnice je razkrilo, da slabih 40
% vprašanih zagotovo ne bo pasivnih in bodo sodelovali pri sooblikovanju vsebin. Z
analizo sem ugotovil, da so bodoči uporabniki pripravljeni sodelovati pri projektu kot
aktivni sooblikovalci in da v večini primerov ne bodo zgolj pasivni obiskovalci strani.
Preseneča pa podatek, da relativno veliko uporabnikov želi s svojim ravnanjem delati
škodo že rešenim primerom. To nas spodbuja k še večjemu nadzoru nad spletno stranjo s
strani oblikovalcev.
Komentiranje in urejanje bo dovoljeno le registriranim uporabnikom, da bi preprečili
zlorabo. Grafikon 3 prikazuje odgovore na vprašanje: Bi se vi in vaši sodelavci registrirali,
da bi dobili možnost komentiranja in urejanja obstoječih primerov?
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Grafikon 3: Registracija uporabnikov

Vir: lasten

Registracijo na spletni strani Upravne svetovalnice bi opravila velika večina vprašanih.
Zgolj 5 % vprašanih je odgovorilo, da se verjetno oz. zagotovo ne bi registrirali. Zbrani
podatki so zelo podobni kot pri prejšnjem vprašanju, kjer je 7 % odgovorilo, da bi bili
pasivni uporabniki spletne strani. To pa verjetno zato, ker je registracija tudi pogoj za
aktivno sodelovanje pri sooblikovanju vsebin.
Grafikon 4 prikazuje odgovore na vprašanja o skrbništvu nad spletno stranjo Upravne
svetovalnice, saj bodo nad vsebino e-Upravne svetovalnice bdeli usposobljeni skrbniki
(podiplomski študenti in študenti višjih letnikov, visokošolski učitelji Fakultete za upravo in
Direktorat za e-upravo in upravne procese MJU).
Grafikon 4: Skrbništvo nad spletno stranjo Upravne svetovalnice

Vir: lasten
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Iz rezultatov analize mnenj anketirancev o skrbništvu in nadzoru nad vsebinami Spletne
svetovalnice se da razbrati, da vprašani menijo, da je nadzor nad vsebinami potreben, ker
je z zagotovo in verjetno da odgovorila velika večina vprašanih – 85 %. O ustreznosti
sodelujočih pri projektu za nadzornike anketiranci menijo, da so večinoma primerni, saj je
19 % odgovorilo, da so zagotovo primerni, 45 % pa da so verjetno. Samo 7 % vprašanih
pa je odgovorilo, da omenjeni verjetno oz. zagotovo niso primerni. Rezultati nam dajo
vedeti, da imajo bodoči uporabniki pozitivno mnenje o nadzornikih vsebin in jim zaupajo.
Če uporabniki ne bodo našli iskanih informacij za rešitev njihovih konkretnih problemov iz
prakse, bo mogoče po e-pošti zastaviti novo vprašanje strokovnjakom Fakultete za
upravo. Ti bodo v sodelovanju z MJU pripravili odgovor (ki pa ne bi bil zavezujoč ali
precedenčen, hkrati pa posplošen, brez možnosti identifikacije organa ali osebe, ki
vprašanje zastavlja). Grafikon 5 prikazuje, koliko vprašanih bi izkoristilo to možnost.
Grafikon 5: Pošiljanje vprašanja

Vir: lasten

V primeru, da uporabnik na spletni strani Upravne svetovalnice ne bi našel želenega
odgovora, bi 47 % vprašanih zagotovo in 40 % verjetno poslalo vprašanje o njihovem
konkretnem primeru. Devet odstotkov je mnenja, da bi vprašanje mogoče poslali, samo 1
% pa vprašanja ne bi poslal. Rezultati tega vprašanja nam dajo jasno sliko, da bi bodoči
uporabniki v danem primeru uporabljali možnost pošiljanja vprašanj, kar je dobro za sam
projekt, ker bi se s tem dopolnila baza znanja, poleg tega pa je tudi eden od namenov
projekta pomoč uporabnikom v takšnih primerih.
Grafikon 6 prikazuje odgovore na vprašanja o uporabi spletnih aplikacij na področju
upravnega poslovanja med uporabniki in njihovimi sodelavci.
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Grafikon 6: Uporaba spletnih aplikacij

Vir: lasten

Analiza vprašanj o uporabi spletnih brskalnikov, Wikipedije in ostale napredne spletne
rešitve je pokazala, da zaposleni v javnih organih, na področju upravnega poslovanja,
najpogosteje uporabljajo spletne brskalnike (Google, Najdi.si …) za iskanje podatkov, in
sicer jih dnevno uporablja kar 47 % vprašanih. Wikipedijo pri svojem delu uporabljajo zelo
redko, samo mesečno ali nekajkrat letno. Medtem ko najmanj uporabljajo druge napredne
spletne rešitve, in sicer v polovici primerov je bil odgovor, da zelo redko (verjetno nikoli).
Podatki razkrivajo, da uslužbenci javnih organov pri svojem delu iščejo odgovore, podatke
predvsem preko spletnih iskalnikov in manj preko ostalih rešitev. Ker Spletna svetovalnica
omogoča tudi iskanje po vsebinah preko iskalnika na spletni strani, bi s tem pritegnila
takšne uporabnike, da bi si olajšali delo.
Grafikon 7 prikazuje odgovore na vprašanja o uporabi ZUP in UUP med udeleženci ankete
in njihovimi sodelavci.
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Grafikon 7: Uporaba ZUP in UUP

Vir: lasten

Podatki razkrivajo, da vprašani uporabljajo ZUP zelo pogosto. Dnevno ga uporablja več
kot dve tretjini vprašanih. Podatki o težavah anketirancev pri interpretaciji ZUP-a in UUPja v konkretnih primerih pa so si zelo podobni, in sicer dobra polovica ima takšen primer
samo nekajkrat letno, četrtina vprašanih pa mesečno. Podatki sicer razkrivajo, da imajo
zaposleni v javnih organih za malenkost več težav pri interpretaciji ZUP-a. Analiza
razkriva, da imajo anketiranci težave pri interpretaciji predpisov zelo redko in bi jim bila
Upravna svetovalnica v pomoč samo nekajkrat letno, vendar če pogledamo analizo prvega
vprašanja, ki se nanaša na uporabo projekta za določeno področje poslovanja, lahko
sklepamo, da bi vprašani spletno stran US uporabljali tudi v primerih, ko ne bi imeli težav
z interpretacijo in bi se samo prepričali, da so konkretni primer pravilno rešili.
3.4.1.1 Sklep analize o zainteresiranosti bodočih uporabnikov o uporabi
projekta
Večina uporabnikov je zainteresirana za uporabo takšnega projekta in bi bila v njem
pripravljena tudi aktivno sodelovati, kar lahko razberemo iz analize vprašanja o
registraciji, kjer je tri četrtine vprašanih odgovorilo, da so se pripravljeni registrirati. Nekaj
negativnih rezultatov je sicer zaznati pri potrebi po takšni pomoči in njeni vsakodnevni
rabi v praksi. Večina bodočih uporabnikov ima težave z reševanjem določenih primerov
zgolj nekajkrat letno in takšne pomoči ne bi potrebovali tako pogosto, po drugi strani pa
lahko sklepamo, da bi bil takšen projekt zaradi velikega števila zaposlenih v javni upravi
koriščen dnevno. Rezultati analize so bili v večini primerov pozitivni in kažejo, da je
projekt na pravi poti, da doseže zastavljene cilje ter so spodbuda za snovalce projekta še
naprej.
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3.4.2 ANALIZA SPLETNE STRANI UPRAVNA SVETOVALNICA
V obdobju od oktobra do decembra 2009 je bila opravljena analiza obiskanosti spletne
strani Upravna svetovalnica. Podatke je zbral profesor Mitja Dečman in jih predstavil v
poročilu Analiza oktober–december 2009.
Namen analize je bil pridobiti podatke, kako obiskovalci pridejo na spletno stran US,
katere vsebine najpogosteje prebirajo, kdaj je spletna stran najbolj obiskana in število
obiskovalcev spletne strani nasploh. Analiza obiskanosti spletne strani je pokazala, da je v
tem obdobju spletno stran obiskalo 7434 uporabnikov spleta, kar v povprečju predstavlja
84 obiskovalcev na dan. Spletna stran je v času svoje javne objave obsegala 404 rešenih
primerov.
Tabela 1: Petdeset najpogostejših izrazov (433 iskanj), ki so jih uporabniki vnesli v
spletni brskalnik Google in so jih pripeljali na spletno stran US

1

oblika pritožbe

17 26

poslovanje s strankami

8

2

arhivar

16 27

predhodno vprašanje

8

3

izpit za inšpektorja

14 28

pravna narava

8

4

sestavine odločbe

14 29

odstop vloge

7

5

zakoniti zastopnik

14 30

vročitev sodbe

7

6

upravna zadeva

12 31

pisanje zapisnika

7

7

elektronski podpis

12 32

vrnitev v prejšnje stanje

7

8

načelo zakonitosti

12 33

pooblastilo

7

9

pravni interes

11 34

začasni zastopnik

7

10

upravno poslovanje

11 35

dopolnilna odločba

7

11

zdavp-2

10 36

pooblaščenec

7

12

javni interes

10 37

dokončnost odločbe

7

13

stopnja izobrazbe po bolonjskem

10 38

stvarna pristojnost

7

14

stvarna legitimacija

10 39

pravnomočnost

7

pouk o pravnem sredstvu

6

15 ravnanje z dokumentarnim gradivom 10 40
16

dopis

9 41

sestavine sklepa

6

17

uup

9 42

skrbnik za poseben primer

6

18

procesna diskrecija

9 43

sklep o ustavitvi postopka

6

19

stranski udeleženec

8 44 skrbništvo za posebne primere 6

20

paricijski rok

8 45

po uradni dolžnosti

6

21

pravna sredstva

8 46

dokončnost

6

22

overitev podpisa

8 47

pritožbena komisija

6

23

anonimna prijava

8 48

prejemna štampiljka

6

24

upravna svetovalnica

8 49

krajevna pristojnost

6

25

rok za pritožbo

8 50

izvedensko mnenje

6

Vir: prirejeno po Dečman (2009a, str. 3).
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Iz Tabele 1 lahko razberemo, da obiskovalci preko spletnih brskalnikov pridejo na stran
Upravne svetovalnice najpogosteje z vnesenim splošnim izrazom iz upravnega poslovanja.
Zanimivo je dejstvo, da je Upravna svetovalnica kot iskalni niz šele na 24. mestu. Po eni
strani je to lahko dobro, ker verjetno uporabniki samo prvič obiščejo spletno stran US
preko spletnega brskalnika in si jo nato shranijo pod zaznamke in naslednjič do nje
dostopajo na tak način. Po drugi strani pa lahko to pomeni, da se novi uporabniki na
spletni strani US znajdejo po naključju, medtem ko iščejo rešitev za svojo dilemo, kar je
tudi pozitivna stvar. Iz zbranih izrazov se da razbrati, da na spletno stran dostopajo
verjetno predvsem zaposleni v javni upravi, morda pa tudi stranke v upravnih postopkih.
Opravljena je bila tudi analiza, kdaj je spletna stran najbolj obiskana.
V Grafikonu 8 so prikazani rezultati, ob kateri uri dneva je spletna stran US najbolj
obiskana.
Grafikon 8: Obiskanost spletne strani glede na uro dneva

Vir: Dečman (2009a, str. 6).

Analiza obiskanosti spletne strani tekom dneva je pokazala, da je spletna stran najbolj
obiskana med 9. in 14. uro. Iz tega lahko sklepamo, da so obiskovalci spletne strani
Upravne svetovalnice zaposlene osebe, ki spletno stran obiščejo tekom delovnega časa.
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Grafikon 9 prikazuje obiskanost spletne strani US glede na dan v tednu.
Grafikon 9: Obiskanost spletne strani glede na dan v tednu

Vir: Dečman (2009a, str. 6).

Podobno kot pri analizi obiskanosti tekom dneva, lahko iz analize obiskanosti preko tedna
sklepamo, da so obiskovalci spletne strani zaposlene osebe, saj je spletna stran najbolj
obiskana delovne dni tedna, torej od ponedeljka do petka. Obiskanost je primerljiva tudi z
uradnimi urami večine upravnih organov - daljši delovni čas v sredo in krajši v petek.
Grafikon 10 prikazuje rezultate povprečne obiskanosti spletne strani US po tednih.
Grafikon 10: Povprečna obiskanost spletne strani po tednih

Vir: Dečman (2009a, str. 7).
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Obiskanost spletne strani je dosegla svoj maksimum v tednu, ki se je začel 22. 11. - okrog
760 obiskovalcev na teden. Povprečje obiska pa se giblje okrog 600 obiskovalcev na
teden, kar predstavlja v povprečju manj kot 100 obiskovalcev na dan.
Tabela 2 prikazuje obiskanost kategorij glede na število rešenih primerov. Vključene so le
strani z več kot 50 zadetki.
Tabela 2: Obiskanost kategorij glede na število rešenih primerov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

KOEFICIENT
ŠTEVILO OBISKANOSTI
KATEGORIJA
OBISKANOST REŠENIH GLEDE NA
PRIMEROV ŠTEVILO REŠENIH
PRIMEROV
Vabila
156
2
78,00
Ne/raba ZUP v neupravnih javnopravnih zadevah (šolstvo, prekrški )
214
3
71,33
Načeli varstva pravic strank in zaslišanja stranke
71
1
71,00
Upravni spor in socialni spor ter druge oblike sodnega nadzora
62
1
62,00
Načelo zakonitosti in diskrecijsko odločanje ter varstvo javne koristi
118
2
59,00
Načelo samostojnosti pri odločanju
56
1
56,00
Popravek odločbe/sklepa
111
2
55,50
Kdaj ne/gre za upravno zadevo in ni/je potrebna podrejena raba ZUP?
388
7
55,43
Ničnost
55
1
55,00
Katera dejstva se (ne) ugotavlja/dokazuje?
53
1
53,00
Dokončnost in pravnomočnost
383
9
42,56
Takse
121
3
40,33
Načeli materialne resnice in proste presoje dokazov
68
2
34,00
Roki
396
12
33,00
Stranski udeleženci
249
11
22,64
Procesne predpostavke za uvedbo postopka
172
8
21,50
Zapisniki in uradni zaznamki
171
8
21,38
Kdaj izdati dopis/odločbo/sklep/drugo? in vrste odločb (začasna, dopolnilna )
188
9
20,89
Umik zahteve
53
3
17,67
Pogoji za in pooblastila uradnih oseb
260
15
17,33
Vloge in jezik
388
23
16,87
Sestavine odločbe/sklepa po ZUP (uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk, podpis/žig) in UUP
219
14
15,64
Predhodno vprašanje in prekinitev postopka
107
7
15,29
Vpogled v spis (pregled dokumentov) in informacije javnega značaja
160
11
14,55
Izvirnik-Kdaj ne/gre za upravno zadevo in ni/je potrebna podrejena raba ZUP?
97
7
13,86
Nadrejena raba področnih predpisov nad ZUP (posebni postopki)
53
4
13,25
Začetek postopka po uradni dolžnosti
52
4
13,00
Priče, izvedenci, ogled, izjava stranke in druga dokazila
76
7
10,86
Listine, potrdila, upravne overitve in izmenjava podatkov iz uradnih evidenc
140
14
10,00
Arhivsko gradivo
50
5
10,00
Vročanje
406
44
9,23
Lastnost stranke
58
7
8,29
Krajevna pristojnost organov
57
7
8,14
Obnova postopka
63
8
7,88
Izvršljivost in izvršba po ZUP in ZDavP-2
125
20
6,25
Stroški postopka
52
9
5,78
Stvarna pristojnost organov (1. stopnja, pritožbeni in nadzorni organi)
53
11
4,82
Zastopniki strank (po ZUP in skrbniki)
58
15
3,87
Skupna vsota
5559
318

Vir: lasten

Pri analizi obiskanosti kategorij sem primerjal podatke med obiskanostjo in številom
primerov, ki jih ima določena kategorija, in prišel do zanimivih rezultatov. Kategorija
Vročanje, ki ima največ kategorij in s tem tudi največjo obiskanost, ima v povprečju 9,23
obiska na rešen primer, kar jo med 38 kategorijami uvršča šele na 31. mesto. Zanimiv
primer je kategorija Vabila, ki ima samo 2 rešena primera, njena obiskanost pa je 156
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obiskov, kar v povprečju pomeni 78 obiskov vsakega rešenega primera in jo s tem uvršča
na prvo mesto po obiskanosti glede na število rešenih primerov. Iz dobljenih rezultatov
lahko sklepamo, da je večina obiskovalcev med že rešenimi primeri našla rešitev za svojo
dilemo in jim zato ni bilo treba pošiljati novih vprašanj.
3.4.2.1 Sklep analize o obiskanosti spletne strani Upravna svetovalnica
Z analizo sem prišel do sklepa, da je spletna stran Upravne svetovalnice dnevno dobro
obiskana, glede na to, da gre šele za njene začetke in projekt še ni tako prepoznaven. Bil
je dosežen tudi namen po dosegu končnih uporabnikov, ki so, kot je razvidno iz analize,
zaposlene osebe, predvidoma iz javne uprave. Z analizo obiskanosti rešenih primerov po
kategorijah sem ugotovil, da tudi če ima kategorija več rešenih primerov, še ne pomeni,
da je najbolj obiskana. Rezultat bi lahko v prihodnosti služil, da oblikovalci odgovorov
kategorijam z več rešenimi primeri posvetijo večjo pozornost in oblikujejo karseda točne
odgovore in s tem pripomorejo k zadovoljstvu končnih uporabnikov. Uspešnost projekta
se kaže tudi v dejstvu, da je bilo na spletni strani v času njene javne objave rešenih 404
primerov, ki so jih študentje ob pomoči profesorjev rešili v prvi fazi projekta. Projekt je
dosegel namen uporabe in spletna stran je dobro obiskana, čeprav ni dosegla kriterija,
zadanega na začetku (100 obiskovalcev na dan), vendar pa upamo na večjo obiskanost v
prihodnje, ko bo projekt pridobil na prepoznavnosti.
3.4.3 ANALIZA ZADOVOLJSTVA SODELUJOČIH PRI PROJEKTU
Marca 2010 je bila opravljena anketa med sodelujočimi pri projektu. Ker je projekt
zasnovan kot kombinirana oblika ob/študijskih udejstvovanj študentov in je njegov namen
tudi izobraževanje, je zadovoljstvo sodelujočih eden od pomembnih dejavnikov za
uspešnost projekta. Opravljeni sta bili dve različni anketi, in sicer ena za profesorje in ena
za študente. V anketi za profesorje je sodelovalo 6 profesorjev s Fakultete za upravo in en
sodelavec z Ministrstva za javno upravo RS. V anketi za študente pa je sodelovalo 24
študentov. Podatki obeh anket so bili predstavljeni v Prispevku za konferenco Dobre
prakse v slovenski javni upravi 2010 - Upravna svetovalnica.
3.4.3.1 Profesorji
Zadovoljstvo profesorjev se je preverjalo z anketo, sestavljeno iz štirih sklopov vprašanj.
Prvi sklop vprašanj je bil sestavljen iz 10 dejavnikov na Likertovi lestvici, katerega namen
je bil pridobiti oceno zadovoljstva članov projektne skupine.
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Grafikon 11: Stopnja zadovoljstva članov projektne skupine v okviru Upravne
svetovalnice

Vir: Kovač et al. (2010, str. 32).
Tabela 3: Legenda
10

Popolnoma sem prepričan v koristnost in uspeh projekta Upravne svetovalnice

9

Moje delovne zadolžitve so mi jasne

8

Zavedam se, kaj uporabniki storitev Upravne svetovalnice pričakujejo od mene

7

Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud

6

Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati

5

Menim, da sem pomemben-a član-ica v projektni skupini Upravne svetovalnice

4

Informacije, kaj je moja naloga v Upravni svetovalnici, dobim pravočasno

3

Seznanjen-a sem z odločitvami in razvojem Upravne svetovalnice

2

Delo v okviru Upravne svetovalnice je dobro organizirano

1

Zadovoljen-a sem s svojim delom v Upravni svetovalnici
Vir: Kovač et al. (2010, str. 33).

Iz Grafikona 11 lahko razberemo, da je splošno zadovoljstvo visoko, saj je povprečna
ocena zadovoljstva vseh dejavnikov 4,57. Razberemo lahko tudi, da je projekt
organizacijsko dobro zasnovan, saj so najvišje ocene (4,89) prav pri dejavnikih o delovnih
zadolžitvah, pravočasnosti informacij o nalogah in seznanjenosti z odločitvami in razvojem
US. Splošna organizacija projekta pa je ocenjena z oceno 4,56. Najslabšo oceno je dobil
dejavnik zadovoljstva s svojim delom, in sicer 4, sledita pa mu še dejavnik »Menim, da
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sem pomemben član-ica projektne skupine US« in »Pri delu imam prijeten občutek, da
sem ga sposoben-a dobro opraviti«.
Grafikon 12: Zadovoljstvo sodelujočih s svojim delom

Vir: Kovač et al. (2010, str. 34).

Grafikon 12 prikazuje odgovore na trditev o zadovoljstvu sodelujočih s svojim delom.
Dejavnik zadovoljstva z lastnim delom v US je ocenjen z najslabšo povprečno oceno (4).
Dva člana projektne skupine sta popolnoma zadovoljna s svojim delom, pet članov je zelo
zadovoljnih s svojim delom, medtem ko sta dva člana samo zadovoljna s svojim delom.
Vzrok, zakaj je temu tako, lahko iščemo v tem, da sta člana prejela premalo primerov za
reševanje ali pa nista imela dovolj strokovnega znanja, da bi primere takoj rešila. Možno
je tudi, da nista imela dovolj časa, da bi se še bolj posvetila samemu projektu in delo
opravila tako, da bi bila potem zadovoljna.
Vzrok nezadovoljstva pa je možno iskati tudi v tem, da nista dovolj vključena v delo
Upravne svetovalnice, kar lahko sklepamo iz dejavnika »menim, da sem pomemben-na
član-ica v projektni skupini US«, kjer sta oba člana označila oceno 3 (se strinjam).
Grafikon 13: Mnenje sodelujočih o svoji pomembnosti pri projektu

Vir: Kovač et al. (2010, str. 35).
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Grafikon 13 prikazuje odgovore na trditev: Menim, da sem pomemben-a član-ica v
projektni skupini US. Rezultati so razkrili, da je druga najnižja ocena zadovoljstva pri
dejavniku »menim, da sem pomemben-na član-ica projektne skupine Upravna
svetovalnica«, kjer se trije vprašani popolnoma strinjajo s tem, štirje se zelo strinjajo, dva
pa se le strinjata. Takšen rezultat lahko pomeni, da se določeni člani ne počutijo
pomembne zaradi tega, ker ne opravljajo toliko dela, kot ostali, jim ni bilo dodeljeno
veliko študentov ali pa sami premalo sodelujejo s svojimi predlogi in mnenji, ki bi
pripomogla k razvoju projekta.
Drugi sklop vprašanj se nanaša na zadovoljstvo profesorjev s študenti, katerim so bili
mentorji. To vprašanje je bilo preverjano iz treh kategorij, in sicer »strokovnost in
pravilnost odgovorov«, »spoštovanje rokov« in »upoštevanje navodil oziroma tehnike
oblikovanja odgovorov«.
Grafikon 14 prikazuje zadovoljstvo mentorjev s pripravljenimi odgovori študentov. Po
mnenju profesorjev so se študentje pri svojem delu najbolj odrezali pri spoštovanju rokov,
najslabše pa pri strokovnosti in pravilnosti odgovorov. Takšen rezultat ni presenetljiv, saj
je bilo pričakovati, da študenti s svojim znanjem ne bodo uspešno reševali vseh primerov
in je tudi namen projekta, da preko njega svoje znanje poglobijo.
Grafikon 14: Zadovoljstvo mentorjev s pripravljenimi odgovori študentov

Vir: Kovač et al. (2010, str. 36).
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Grafikon 15: Zadovoljstvo s pripravljenimi odgovori – strokovnost in pravilnost
odgovorov

Vir: Kovač et al. (2010, str. 36).

Grafikon 15 natančneje prikazuje zadovoljstvo profesorjev s strokovnostjo in pravilnostjo
odgovorov. Člani projektne skupine so imeli možnost, da izbirajo med naslednjimi možnimi
odgovori, in sicer:
• odgovori so bili že v začetku pripravljeni pravilno in strokovno zelo dobro;
• odgovori so bili pripravljeni dobro, z manjšimi popravki;
• odgovori so bili pripravljeni površno, z večjimi popravki z moje strani;
• odgovori so bili pripravljeni zelo slabo in končni odgovor je bil v celoti moje delo;
• drugo.
Rezultati, ki sem jih dobil, kažejo, da so trije mentorji odgovorili, da so odgovori
pripravljeni površno, z večjimi popravki z njihove strani. Pet mentorjev pa je odgovorilo,
da so odgovori pripravljeni dobro, z manjšimi popravki. En član projektne skupine pa na
to vprašanje ni odgovoril. Iz navedenega lahko sklepam, da je bilo 63 % odgovorov
študentov pravilnih, vendar so morali mentorji dodati manjše popravke, kar pa v bistvu ni
tako slabo. Ostalih 37 % odgovorov študentov pa je bilo površnih in so morali profesorji
popraviti več stvari. Z analizo rezultatov smo ugotovili, da stanje ni tako slabo, kot je
kazalo na začetku, dobljeni rezultati pa so tudi nekoliko pričakovani, saj študenti še
nimajo toliko praktičnega znanja s področja upravnega poslovanja, da bi lahko brez napak
in pomoči profesorjev odgovarjali na vprašanja. Prav tako pa je celoten projekt zasnovan
tako, da študenti pod mentorstvom profesorjev odgovarjajo na vprašanja in s tem
pridobijo novo strokovno znanje.
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Grafikon 16: Zadovoljstvo s pripravljenimi odgovori – spoštovanje rokov

Vir: Kovač et al. (2010, str. 37).

Grafikon 16 prikazuje podrobnejše rezultate zadovoljstva profesorjev s spoštovanjem
rokov študentov pri oddaji odgovorov. Študentom je bilo naročeno, da morajo po prejemu
vprašanja iz prakse preko elektronske pošte v roku 5 dni pripraviti strokovno pravilen
odgovor. Rezultati, ki smo jih dobili z anketo, kažejo, da sta dva mentorja prejela vsa
vprašanja v dogovorjenih rokih, pet mentorjev je v roku 5 dni prejelo skoraj vse
odgovore, 1 profesor pa je v dogovorjenem roku prejel le polovico odgovorov, medtem ko
en profesor na vprašanje ni odgovoril. Rezultati kažejo, da so bili samo v četrtini primerov
odgovori pripravljeni v dogovorjenem roku. Podatek je alarmanten in je treba študentom
razložiti, da morajo odgovore pripraviti prej, saj je projekt zasnovan tako, da uporabnikom
čim prej zagotovi odgovore na dileme, ki jih imajo v praksi in odgovore potrebujejo
dejansko takoj.
V tretjem sklopu anketnega vprašalnika se je anketirance vprašalo, če so ponosni, da
sodelujejo pri projektu Upravna svetovalnica. Dobljeni rezultati so zelo pozitivni, saj so vsi
člani odgovorili pritrdilno. Nekateri so tudi navedli razloge, in sicer so ponosni zato, ker
(Kovač et al., 2010, str. 38):
• gre za pro bono delo v javno korist, kar je v današnjem času redkost;
• povabilo v skupino nakazuje zaupanje v moje znanje;
• lahko na ta način spremljam dogajanje v praksi ter se izpopolnjujem v znanju;
• gre za izviren in v realnem svetu potreben projekt;
• je družbena koristnost projekta izjemna in ker mi je v ponos, da se lahko
strokovno izpopolnim ter sodelujem v družbi dobrih strokovnjakov;
• je projekt pomemben vir informacij pri reševanju problemov v praksi, in sicer kot
pripomoček na spletni strani, poleg tega pa svetovalnica nudi strokovno pomoč pri
reševanju konkretnega problema;
• je to odličen projekt;
• lahko prispevam k reševanju realnih problemov in hkrati skrbim za svoj razvoj;
• daje možnost razvoja študentom, fakulteti in stroki;
• gre za edinstven projekt, ki dejansko lahko prispeva k dvigu pravne kulture.
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V četrtem sklopu so anketiranci odgovarjali na vprašanje, kaj bi želeli spremeniti v
projektni skupini Upravne svetovalnice. Nekateri člani projektne skupine so predlagali
ideje, da je treba prenoviti koncept projekta, saj je z vidika IT neuspešen, z vsebinskega
vidika pa ravno nasprotno, velik uspeh, da se je treba angažirati na način, da se pridobijo
sredstva s strani MJU (oz. države) za delo na projektu. Zasledimo pa lahko tudi predloge
oziroma nasvete v smeri, da je projekt dobro voden in odlično zastavljen (ne potrebuje
uvedbe sprememb), delo omogoča enakovredno sodelovanje vseh članov projektne
skupine in da večji »angažma« preprečijo druge obveznosti (Kovač et al., 2010, str. 38).
3.4.3.2 Študenti
Anketa študentov je bila prav tako sestavljena iz štirih sklopov. V prvem sklopu smo
študente prosili, naj za posamezni dejavnik, povezan z delom v US, na Likertovi lestvici
označijo njihova pričakovanja pred začetkom projekta in na drugi strani njihovo dejansko
stanje, ki so ga zaznali med izvajanjem projekta. Povprečno pričakovanje študentov je bilo
ocenjeno s 3,94, medtem ko je bilo zaznano dejansko stanje ocenjeno s 3,95, s čimer
lahko potrdimo, da so bila pričakovanja študentov v povprečju dosežena in za malenkost
celo presežena.
Grafikon 17: Stopnja zadovoljstva sodelujočih študentov v okviru Upravne svetovalnice

Vir: Kovač et al. (2010, str. 25).
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Tabela 4: Legenda
1 Pridobitev, izboljšanje strokovnega znanja
2 Uspešno sodelovanje z mentorjem pri pripravi strokovnih odgovorov
3 Boljše razumevanje področja javne uprave
4 Dodatne reference
5 Kakovostno in organizirano delo
6 Nagrada, študijska korist v obliki dodatnih bonus točk oziroma priznanj določenih študijskih
7 Ssebin
Splošno zadovoljstvo pri sodelovanju v projektih Fakultete za upravo
8 Vzpostavitev stika z bodočim delodajalcem
9 Možnost dokazovanja znanja in sposobnosti pedagogom na fakulteti
Vir: Kovač et al. (2010, str. 25).

Kot lahko razberemo iz Grafikona 17, pri večini dejavnikov ni bilo tako velikih odstopanj in
so bila pričakovanja podobna zaznanemu stanju med projektom. Največja razlika med
pričakovanim in dejanskim stanjem je bila po mnenju študentov pri dejavniku
»vzpostavitev stika z bodočim delodajalcem«, kjer je bilo pričakovano stanje 3,35, ocena
dejanskega stanja pa je bila le 2,25. Pri tem dejavniku pričakovanja študentov niso bila
presežena, medtem ko so bila pri dejavnikih »nagrada, študijska korist v obliki dodatnih
bonus točk oziroma priznanj določenih študijskih vsebin« in »pridobitev, izboljšanje
strokovnega znanja« presežena. Izpostavimo lahko še dejavnik, kako študentje ocenjujejo
kakovost in organizacijo dela pri projektu.
Grafikon 18: Primerjava pričakovanj in dejanskega stanja pri faktorju »pridobitev,
izboljšanje strokovnega znanja«

Vir: Kovač et al. (2010, str. 27).

Pri dejavniku »pridobitev, izboljšanje strokovnega znanja« so bila pričakovanja študentov
nižja, kot pa so jih zaznali med samim projektom. Iz Grafikona 18 lahko razberemo, da je
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sedem študentov imelo srednje pričakovanje, medtem ko so dejansko stanje samo trije
študentje ocenili z oceno srednje. Pričakovanja ostalih 17 študentov pa so bila visoka ali
zelo visoka, dejansko stanje pa je s takšno oceno ocenilo 21 študentov. V povprečju to
pomeni, da je bila povprečna ocena pričakovanja 4,04, povprečna ocena dejanskega
stanja pa 4,29. Študentje so bili torej zadovoljni s projektom glede pridobivanja novega in
izboljšanja strokovnega znanja. To je tudi odlična potrditev za sam projekt, katerega
namen je tudi sodelovanje študentov prav zaradi pridobitve znanja in novih izkušenj.
Grafikon 19: Primerjava pričakovanj in dejanskega stanja pri faktorju »nagrada,
študijska korist v obliki dodatnih bonus točk oziroma priznanj določenih študijskih
vsebin«

Vir: Kovač et al. (2010, str. 29).

Grafikon 19 prikazuje, da je pri dejavniku »nagrada, študijska korist v obliki dodatnih
bonus točk oziroma priznanja določenih študijskih vsebin« šlo za pozitivno izkušnjo.
Študentje so svoja pričakovanja ocenili s 3,57, dejansko stanje pa je bilo višje, in sicer
ocenjeno s 4,19. Iz tega lahko sklepamo, da se študentje projektu niso pridružili zgolj
zaradi tega, da bi s tem pridobili neke študijske ugodnosti, projekt jim je pomenil tudi
neko novo pozitivno izkušnjo, pridobitev novega znanja.
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Grafikon 20: Primerjava pričakovanj in dejanskega stanja pri faktorju »vzpostavitev
stika z bodočim delodajalcem«

Vir: Kovač et al. (2010, str. 30).

Iz Grafikona 20, ki prikazuje dejavnik »vzpostavitev stika z bodočim delodajalcem«, je
razvidno, da je za študente to pomenilo negativno izkušnjo, saj njihova pričakovanja niso
bila dosežena. Študentje so od samega projekta očitno pričakovali, da bodo imeli več stika
z bodočimi delodajalci in iz tega pridobili kakšno pozitivno izkušnjo, ki bi jim prav prišla pri
njihovi zaposlitvi, vendar med projektom tega stika niso zaznali. Pri tem dejavniku gre
torej za negativno izkušnjo, ki ni prinesla takšnega zadovoljstva, kot so pričakovali.
Grafikon 21: Ponos študentov, da so sodelovali pri projektu US

Vir: Kovač et al. (2010, str. 30).

Drugi sklop je v anketi vseboval vprašanje, če so študentje ponosni, da so sodelovali pri
projektu. Grafikon 21 prikazuje, da je večina študentov (23) na to ponosnih, kar je zelo
spodbuden podatek. Le en študent ni bil zadovoljen s svojim sodelovanjem. Rezultat
pomeni spodbudo za snovalce, saj bo zadovoljstvo študentov k projektu pritegnilo nove
študente.
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Grafikon 22: Končna ocena zadovoljstva študentov pri sodelovanju v Upravni
svetovalnici

Vir: Kovač et al. (2010, str. 31).

Tretje sklop je od anketiranih sodelujočih študentov zahteval, naj podajo skupno oceno
zadovoljstva. Grafikon 22 prikazuje, da je največ (12) študentov svoje zadovoljstvo
ocenilo z oceno dobro, deset študentov pa je bilo s projektom zelo zadovoljnih, medtem
ko sta bila samo dva sodelujoča s projektom srednje zadovoljna. Podatki kažejo, da so
študenti na splošno zadovoljni s projektom, ki so se ga udeležili.
Vsekakor se zadovoljstvo udeleženih pri projektu, tako profesorjev, kot tudi študentov,
kaže v uspešnosti projekta. Namen samega projekta ni bil samo končni izdelek v obliki
spletne baze podatkov, ampak je njegov pomen tudi v izobraževanju in pridobivanju novih
izkušenj za vse sodelujoče. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo anket med sodelujočimi,
pa kažejo, da je splošno zadovoljstvo sodelujočih pozitivno in kaže, da je projekt tudi po
svoji izobraževalni plati in delu v timu dosegel svoj namen.
3.4.3.3 Sklep analize anket sodelujočih pri projektu Upravna svetovalnica
Za uspešnost projekta kot je Upravna svetovalnica, ki poleg svoje uporabnostne funkcije
predstavlja tudi vlogo pri izobraževanju in pridobivanju praktičnih izkušenj za študente in
profesorje, je pomembno tudi zadovoljstvo sodelujočih pri projektu. Z analizo rezultatov
sem prišel do sklepa, da je splošno vzdušje med sodelujočimi dobro in so zadovoljni s
svojim sodelovanjem pri projektu. O zadovoljstvu sodelovanja študentov pri projektu
govori že podatek, da nekateri študenti želijo pri projektu sodelovati v več obdobjih.
Študentje so prav tako zadovoljni s pridobljenim znanjem ter projektom nasploh, prav
tako pa so ponosni, da so pri projektu sodelovali. Zadovoljstvo profesorjev s projektom je
pozitivno, saj jim pomeni veliko, da lahko sodelujejo pri takšnem projektu. Zadovoljni so
tudi s študenti, katerim so mentorji, in njihovim delom, vendar je še veliko prostora za
izboljšanje stanja, predvsem s krajšimi časi za oddajo rešenih primerov in njihovo
pravilnostjo. Dilema pa je težje rešljiva, ker se študenti redno menjavajo, rešitev pa je le v
večjem opozarjanju novih študentov na to problematiko.
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3.4.4 OBISKOVALCI SPLETNE STRANI
Od 1. 4. 2010 do 15. 4. 2010 so lahko uporabniki Upravne svetovalnice na njeni spletni
strani rešili anketo, ki so jo člani projektne skupine US pripravili, da bi pridobili informacije
in mnenja o izkušnjah s spletno stranjo. Pridobljeni podatki so pomembni za oceno
uspešnosti in pomoč pri nadaljnjem razvoju projekta. V anketi je sodelovalo 39
uporabnikov US, rezultati pa so bili predstavljeni v Prispevku za konferenco dobre prakse
v slovenski javni upravi 2010 - Upravna svetovalnica.
Grafikon 23: Informacije o projektu Upravna svetovalnica

Vir: lasten

Grafikon 23 prikazuje odgovore na vprašanje, kje so uporabniki dobili informacije o
projektu Upravna svetovalnica. Največ glasov je dobil odgovor »na spletni strani Fakultete
za upravo«, in sicer 41 %. Na spletni strani Fakultete za upravo lahko namreč najdemo
povezavo do spletne strani Upravne svetovalnice, zato takšen odstotek ne preseneča. 21
% anketiranih je informacije prejelo po obvestilu Ministrstva za javno upravo, odstotek
manj pa je informacije prejel od sodelavcev v službi. Predvidevamo lahko, da so ti
uporabniki zaposleni v javni upravi in jim projekt predstavlja pripomoček pri vsakdanjem
delu. Pod »drugo«, ki predstavlja 15 odstotkov anketiranih, je večina odgovorila, da so
informacije dobili od dr. Polone Kovač. Verjetno gre za študente, ki jih je profesorica o
projektu obvestila na svojih predavanjih. Samo trije odstotki pa so odgovorili, da so
informacije prejeli na konferenci Dnevi slovenske uprave 2009, kjer je bil projekt
predstavljen, in s promocijskimi letaki. Nihče pa za projekt ni izvedel iz publikacij, kar
pomeni, da bi morali projekt oglaševati v publikacijah, kjer bi se projekt predstavil možnim
uporabnikom.
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Grafikon 24: Zadovoljstvo uporabnikov Upravne svetovalnice s posameznimi dejavniki

Vir: lasten
Tabela 5: Legenda
1 Fakulteta za upravo in Ministrstvo za javno upravo sta primerna nosilca tovrstne storitve
2 Strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi odgovorov, vzbujajo moje zaupanje
3 Preglednost vsebin na spletni strani US
4 Strokovnost odgovorov na vprašanja
5 Celovitost odgovorov (povezava več členov ali več predpisov, sklici na judikate in strokovno
literaturo)
6 Dostopnost in razumljivost potrebnih informacij
7 Obseg vprašanj in odgovorov po vseh institutih upravnega postopka in upravnega poslovanja
8 Obseg storitve (branje oblikovanih vsebin, njihovo dopolnjevanje in postavljanje novih vprašanj)
9 Koristnost Upravne svetovalnice za uradne osebe in stranke v upravnih postopkih
Vir: Kovač et al. (2010, str. 18).

S pomočjo Likertove lestvice sem ocenjeval pričakovanja in dejansko stanje, ki so ga
uporabniki zaznali med uporabo spletnih strani Upravne svetovalnice. Postavil sem devet
dejstev, ki so jih morali oceniti z oceno od ena do pet (Tabela 5). Iz Grafikona 24 lahko
razberemo, da so pričakovanja skoraj vedno višja od zaznanega dejanskega stanja.
Povprečna ocena pričakovanj znaša namreč 4,45, dejansko stanje pa 4,17. Največja
razlika je nastala pri trditvi »Obseg vprašanj in odgovorov po vseh institutih upravnega
postopka in upravnega poslovanja«, očitno so uporabniki pričakovali več rešenih
primerov, kot pa jih je dejansko bilo. Gre seveda za negativno oceno uporabnikov
samemu projektu, ne smemo pa seveda pozabiti, da je projekt Upravna svetovalnica
zasnovan tako, da se stalno širi in se dodaja nove primere in je bil v času izvajanja ankete
šele v začetni fazi rasti. Najmanjšo razliko pa je zaznati pri »Fakulteta za upravo in
Ministrstvo za javno upravo sta primerna nosilca tovrstne storitve«, kjer je bilo
pričakovanje isto, kot pa dejansko stanje, ter pri »Strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi
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odgovorov, vzbujajo moje zaupanje«, kar lahko razumemo, da uporabniki zaupajo
nosilcem in sodelujočim pri projektu.
Grafikon 25: Ali so uporabniki našli odgovore na svojo dilemo na spletni strani US

Vir: Kovač et al. (2010, str. 19).

Pri vprašanju »Ali ste na Upravni svetovalnici našli odgovor na kak vaš konkreten problem,
seveda v obsegu ponudbe, torej razlage predvsem ZUP in UUP?« je kar 92 % vprašanih
odgovorilo, da so odgovor za konkretni primer našli, kar lahko razberemo iz Grafikona 25.
Gre vsekakor za dober znak, da projekt služi svojemu namenu. 5 % vprašanih je
odgovorilo, da odgovora ni našlo. En uporabnik pa je pod drugo navedel, da je odgovor
našel in je pomenil le potrditev njegove domneve, torej ga lahko dejansko štejemo k
tistim, ki so odgovor našli.
Grafikon 26: Čas čakanja na odgovor

Vir: Kovač et al. (2010, str. 20).

Pomemben dejavnik za zadovoljstvo uporabnikov je tudi čas, ki je potreben, da dobijo
odgovor za svoj konkretni primer, saj ga pri svojem delu dejansko potrebujejo čim prej,
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če ne kar takoj. Grafikon 26 prikazuje rezultate, kako dolgo so uporabniki čakali na
odgovor. 28 % vprašanih je odgovorilo, da vprašanj niso zastavljali. Največ (47 %)
uporabnikov je izbralo odgovor »manj kot 7 dni«. Sledijo jim tisti, ki so na odgovor čakali
7–10 dni. Tako je odgovorilo 18 %, več kot 10 dni pa je na odgovor moralo čakati osem
odstotkov vprašanih. Podatki kažejo, da je večina uporabnikov svoje odgovore prejela v
dogovorjenem roku 10 dni, velika večina pa celo v manj kot 7 dneh, kar gre za precej
spodbuden rezultat.
Grafikon 27: Zadovoljstvo uporabnikov z odgovorom

Vir: Kovač et al. (2010, str. 20).

Z vprašanjem o zadovoljstvu uporabnikov z odgovorom, ki so ga poslali na e-naslov, sem
želel dobiti odgovor o oceni strokovnosti oziroma če jim je bil odgovor v pomoč pri
reševanju njihove dileme. Rezultate prikazuje Grafikon 27. Problem nastane, ker so tudi
tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da so niso poslali vprašanja, odgovorili na to
vprašanje. Večina vprašanih (59 %) je bila z dobljenimi odgovori zelo zadovoljna, saj so
ocenili, da je bil celovit in konkreten. 31 odstotkov je odgovorilo, da so bili srednje
zadovoljni, saj so potrebovali dodatno pomoč za reševanje dileme. Samo deset odstotkov
pa je odgovorilo, da z dobljenim odgovorom niso bili zadovoljni in je bil pomanjkljiv oz.
nerazumljiv. Rezultati kažejo, da so uporabniki večinoma zadovoljni z dobljenimi odgovori,
vendar dobra tretjina odgovorov ni bila zadovoljivih, zato se morajo sodelujoči s svojim
delom še bolj potruditi, da bi povečali zadovoljstvo uporabnikov.
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Grafikon 28: Ocena uporabnikov o funkcionalnosti uporabe spleta 2.0

Vir: Kovač et al. (2010, str. 21)

Zadnje vprašanje se je nanašalo na uporabo spleta 2.0 za projekt Upravne svetovalnice.
Uporabnikom je namreč omogočeno komentiranje, ocenjevanje in popravljanje
pripravljenih odgovorov. Rezultati so prikazani v Grafikonu 28. Dobra tretjina (67 %)
uporabnikov podpira takšen način sodelovanja uporabnikov pri oblikovanju odgovorov. 22
% vprašanih je nekoliko zadržanih glede takšne rešitve, saj jo podpirajo, vendar imajo
določene pomisleke in zadržke. Eden od anketirancev je svoj odgovor podkrepil z razlago
pod rubriko »ostalo«, in sicer je dejal, da je lahko dopolnjevanje odgovorov zavajajoče
oziroma nepopolno ali pa ne sledi novim zakonom. Prav tako sta dva anketiranca, ki sta
pisala pod rubriko »drugo«, navedla podoben problem glede poseganja uporabnikov v
odgovore, strinjala pa sta se glede komentiranja in ocenjevanja. En anketirani je celo
predlagal, da bi se ločil original od dopolnjenega odgovora. Samo 3 % anketirancev se ne
strinjajo z uporabo spleta 2.0 pri projektu Upravne svetovalnice. Nekaj uporabnikov je
sicer v dvomih glede varnosti in nestrokovnega poseganja obiskovalcev v odgovore,
vendar marsikdo od obiskovalcev ne ve, da se spletna stran Upravne svetovalnice stalno
nadzira in se tudi vsak poseg v vsebino odgovorov beleži, prav tako pa se lahko odgovor
vrne v prvotno stanje, če bi prišlo do kakršnihkoli napačnih posegov.
Na koncu sem uporabnike prosil, naj podajo še svoje kritike, mnenja in predloge.
Upravna svetovalnica se jim zdi zanimiva, koristna in uporabna, saj osebe, ki rabijo pomoč
za konkretno situacijo, dobijo relativno hitro odgovore na vprašanja s področja splošnega
upravnega postopka oziroma upravnega poslovanja, ki so obsežnejši od sklopov
odgovorov na državnem portalu e-uprava. Anketirani so zadovoljni s takim načinom
poslovanja, saj pri svojem delu hitreje rešijo zaplet, ker niso več v dvomu.
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Predlogi, ki so jih navajali, pa so, da se točno loči, kaj je original in kaj je naknadno
dopolnjeno in da bi se vsaj občasno odgovori razdelili na dva dela, in sicer na takojšen
odgovor in kasnejši, saj so nekateri izmed anketiranih dolgo čakali na odgovor. Predlogi,
ki so jih še anketirani podajali, so, da bi bila lahko preglednost spletne strani malo boljša
in da bi bile povezave do določenih institutov malo drugače oblikovane, ker so črke
majhne in včasih lahko uporabnik kaj spregleda in ne najde tistega, kar išče ter da bi
lahko bilo pri posameznih temah več konkretnih primerov iz različnih področij in ne samo
enega. Eden izmed anketiranih je predlagal spodbujanje uporabnikov, da bi zastavljali še
več vprašanj in da bi občasno tudi posredovali podatke o tem, kako razširjena je Upravna
svetovalnica oziroma o številu uporabnikov.
Kritik je bilo zelo malo, izstopala pa je ta, da je objava odgovorov včasih počasna, zato so
predlagali hitrejši odgovor, saj ga včasih oseba rabi tako rekoč takoj. Zato je treba delati
na tem, da se na postavljena vprašanja odgovori v najkrajšem možnem času in se s tem
omogoči strankam, da svojo dilemo rešijo pravočasno. Pri hitrejšem odgovarjanju pa ne
smemo pozabiti na kvaliteto odgovorov, ki morajo biti na strokovnem nivoju.
3.4.4.1 Sklep analize anket obiskovalcev spletne strani Upravna svetovalnica
Zadovoljstvo uporabnikov s projektom je pomembno za snovalce projekta, saj jim pove,
da delajo dobro in je projekt dosegel svoj namen. Uporabniki spletne strani Upravna
svetovalnica so sicer imeli večja pričakovanja od projekta, kot pa so jih kasneje dejansko
zaznali, vendar pa so bile razlike zelo majhne. Pri ostalih vprašanjih pa so uporabniki
pokazali zadovoljstvo nad rešenimi primeri in njihovo točnostjo. Nekoliko pa so bili
zaskrbljeni glede varnosti podatkov pri takem projektu in nezadovoljni s časom, ki je
potreben za odgovor na njihovo vprašanje. Čas za oddajo odgovorov je bil izpostavljen že
pri analizi anket profesorjev, tako da lahko sklepam, da je to črna pika tega projekta in bi
se moralo več pozornosti nameniti tej težavi. Na splošno pa uporabniki projekt z uporabo
spletnih tehnologij druge generacije podpirajo, le nekateri imajo določene pomisleke.

3.5 SKLEP
Projekt Upravna svetovalnica je od svoje zasnove in do javne objave potreboval dobro
leto intenzivnega dela profesorjev in študentov Fakultete za upravo. Uspešnost samega
projekta je bila odvisna od njihovega vloženega truda in zadovoljstva s končnim
proizvodom. Poleg njihovega zadovoljstva pa je pomembno še zadovoljstvo uporabnikov,
ki bodo ta končni proizvod uporabljali in imeli od njega določene koristi.
V sklepu bom skušal odgovoriti na vprašanja, ki sem si jih zadal na začetku analize.
Z analizo ankete o zainteresiranosti bodočih uporabnikov sem želel ugotoviti, ali ima
projekt podporo pri bodočih uporabnikih. Iz rezultatov lahko sklepam, da je podpora
projektu zagotovljena, saj večina projekt podpira in bi ga bila pripravljena tudi uporabljati.
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Z analizo spletne strani Upravne svetovalnice sem skušal odgovoriti na vprašanje, ali je
projekt dosegel uporabnike, katerim je namenjen in če je obisk strani v povprečju vsaj
100 obiskovalcev na dan. Prvi kriterij je analiza potrdila, saj lahko iz zbranih podatkov
razberemo, da gre pri obiskovalcih strani gotovo za zaposlene v javni upravi. Kriterij
obiskanosti spletne strani pa ni bil dosežen, kajti stran je v povprečju obiskalo manj
uporabnikov, kot pa sem pričakoval na začetku, vendar je bil obisk le nekoliko nižji. To
lahko pripisujemo temu, da projekt še ni tako znan in bo sčasoma dosegel na svoji
prepoznavnosti in bo s tem postala stran tudi bolj obiskana.
Sodelujoči v projektu so v anketah, ki so bile opravljene med profesorji in študenti,
razkrili, da je njihovo zadovoljstvo s projektom veliko. Analiza je pokazala, da so bila
pričakovanja večinoma dosežena, ponosni so bili s svojo udeležbo pri projektu, profesorji
so podali pozitivna mnenja o delu študentov.
Uporabniki strani Upravne svetovalnice so sicer od projekta pričakovali več, kot pa so
kasneje zaznali, vendar mislim, da je razlika zelo majhna, kar ne pomeni nekega
pretiranega nezadovoljstva uporabnikov. Rezultati tudi razkrivajo, da so uporabniki našli
želene odgovore in da so bili z njimi zadovoljni. Negativna ocena je lahko le to, da se jim
zdi čas za odgovor na vprašanje, poslano preko e-pošte, predolg.
Z analizo anket in obiskanosti spletne strani sem prišel do sklepa, da je projekt dosegel
svoje cilje in namene, ki so bili zastavljeni na začetku projekta. To pa v kombinaciji z
zadovoljstvom uporabnikov in sodelujočih pomeni, da je bil projekt uspešen v vseh svojih
plasteh - tako uporabni funkciji, kot tudi funkciji izobraževanja udeležencev projekta. Bilo
je nekaj težav, ki pa mislim, da so ob profesionalnem odnosu sodelujočih odpravljive.
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4 ZAKLJUČEK

Skozi predstavitev zgodovine razvoja svetovnega spleta lahko spoznamo, da je bil že tedaj
namen njegovih snovalcev, da se ustvari nekaj, s čimer bi lahko delili informacije, znanje
in ostale vsebine med vsemi uporabniki. S pojavom spleta 2.0 pa je medsebojno
sodelovanje med uporabniki postalo toliko večje, saj Wiki tehnologije in ostale podobne
aplikacije omogočajo vsakemu uporabniku spleta, da dodaja nove vsebine. Projekt
Upravna svetovalnica pa je praktični primer spletne rešitve druge generacije. Postavljen je
v spletno okolje in pomeni sodelovanje med profesorji, študenti in uporabniki. Njegov
namen pa je deljenje koristnih informacij med vsemi zainteresiranimi uporabniki, v tem
primeru zaposlenimi v javni upravi.
Uspeh vsakega projekta je odvisen od tega, kako je zasnovan na samem začetku. V
primeru projekta Upravna svetovalnica so njegovi snovalci želeli projekt zasnovati v okolju
Wiki, kjer bi s pomočjo študentov ustvarili bazo znanja za pomoč javnim uslužbencem pri
tolmačenju predpisov in reševanju primerov. Zaradi tega je projekt dobil novo razsežnost,
saj je za uspeh takšnega projekta potrebno medsebojno sodelovanje vseh sodelujočih pri
projektu. Uspešno izveden projekt mora torej doseči svoje namene in cilje, zadovoljni
morajo biti končni uporabniki ter zadovoljstvo in motivacija sodelujočih morata biti na
visokem nivoju, da se s skupnimi močmi doseže kvaliteten končni izdelek.
V diplomski nalogi sem skušal pokazati, da je bil projekt Upravna svetovalnica uspešen v
vseh pogledih svojega delovanja. Torej, kot projekt za pomoč končnim uporabnikom, kot
tudi projekt za izobraževanje študentov in profesorjev.
Na začetku sem predstavil razvoj svetovnega spleta, Wiki tehnologije, v kateri je zasnovan
tudi projekt Upravna svetovalnica, ki sem jo prav tako predstavil v diplomski nalogi.
S pomočjo opravljene empirične raziskave sem preveril pravilnost hipotez, zastavljenih na
začetku.
Med bodočimi uporabniki je projekt pred samim začetkom imel dobro podporo bodočih
uporabnikov. Zbrani so bili tudi podatki, ki so bili pomembni za nadaljevanje projekta, v
smislu, kje se še lahko kaj popravi in prilagodi uporabnikom.
Po javni objavi spletne strani je analiza pokazala, da je stran dobro obiskana, čeprav je šlo
šele za začetek projekta. Dodane vsebine pa so dobro služile uporabnikom in so našli
rešitve za svoje dileme.
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Analiza anket, ki so bile opravljene na spletni strani med uporabniki Upravne svetovalnice,
je pokazala, da so le-ti zadovoljni z delom, ki so ga opravili študenti in profesorji. Nekaj
zapletov je bilo le pri času, ki je potreben za pripravo odgovorov, vendar se to lahko v
prihodnosti izboljša.
Opravil sem tudi analizo anket med sodelujočimi pri projektu. Razdeljena je bila na dve
skupini, in sicer na študente in profesorje. Rezultati so pokazali, da so bili tako eni kot
drugi v veliki večini zadovoljni s samo izvedbo projekta, s svojim delom in sodelovanjem
pri projektu.
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da je projekt dosegel svoje cilje in namene. Spletna
stran je dobro obiskana, dosegel pa je tudi končne uporabnike - zaposlene v javni upravi.
Uporabniki so z vsebinami zadovoljni in so pohvalili sam projekt. Zadovoljni sta tudi obe
strani, ki sta sodelovali pri izvedbi projekta. Prav tako pa je projekt dosegel svoj namen
po izobraževanju sodelujočih. Zaključim lahko, da je projekt Upravna svetovalnica
uspešen v vseh pogledih, zadovoljstvo vseh pa pomeni spodbudo za snovalce projekta, da
se še naprej trudijo in vodijo ter izpopolnjujejo projekt še naprej.
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