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POVZETEK
S prihodom interneta ter z njegovimi nenehnimi novostmi in priljubljenostjo so se
razvijale tudi internetne aplikacije, ki so uporabnike dobesedno obnorele, s tem pa
povzročile veliko konkurenco klasičnim potem, po katerih smo urejali stvari pred
internetno revolucijo. Tako kot je večina ţivljenjskih aktivnosti, kot so medsebojno
komuniciranje, nakupovanje, plačevanje računov ..., sledila trendom in se pojavila
kot storitev na internetu, je tudi javna uprava uvedla storitve na spletu, s katerimi
lahko kar od doma urejamo mnogokrat neprijetne stvari, ki jih povezujemo z dolgimi
čakalnimi vrstami, birokratskim pošiljanjem od okenca do okenca in drugimi
nevšečnostmi. Zaradi razvijanja spleta v smeri večje vloge uporabnika pa se bo tudi
razvoj javne uprave v prihodnosti moral sprijazniti z dejstvom, da so uporabniki tisti,
ki imajo eno izmed glavnih besed, bodisi preko volitev, pritiskov preko spletnih
skupnosti, blogov ali drugih vrst internetne agitacije somišljenikov.
S pojavom aplikacij WEB 2.0 so se odprle nove priloţnosti za e-upravo, s katerimi se
ţe srečujemo, nekatere izmed njih pa še vedno pričakujemo. Ţal je prilagajanje
slovenskih zakonov razvoju interneta prepočasno, kar v nekaterih točkah celo ovira
razvoj e-uprave, vseeno pa se lahko kot mlada drţava pohvalimo s kar nekaj
storitvami, ki jih drţava ponuja preko interneta. Na drugi strani se srečujemo s
teţavo neizobraţenosti glede uporabe internetnega sveta pri starejših prebivalcih, ki
se za spletne storitve v veliki meri sploh ne zanimajo, čeprav so bile uvedene zlasti
zaradi lajšanja poslovanja med drţavljani in drţavo. Zanimiva je tudi vloga spletnih
tehnologij pri informiranju drţavljanov, saj nam ponuja mnogo kakovostnejše
informiranje in posredovanje raznovrstnih gradiv, ki jih s klasičnimi mediji ni mogoče
tako kakovostno pridobiti.
Ključne besede: WEB 2.0, socialno omreţje, javna uprava.

SUMMARY
With the arrival of the Internet, its constant innovations and rising popularity,
Internet applications were and are still developing with fast speed and users are
literally entranced, thereby are causing severe competition to the standard classical
way by which we used to govern proceedings in our lives before the Internet
revolution. As the majority of our errands such as mutual communication, shopping,
paying bills, etc. have followed the trend and emerged as a service on the Internet,
so did the public administration introduced services on the internet that you can use
from home and arrange matters which we often see as unpleasant things that we
associate with long waiting lines, bureaucratic redirections from one counter to
another, and other unpleasantness. Due to the development of the Internet in the
direction of the increasing role of the user, the development of public administration
will also be forced in the future to come to terms with the fact that the users are the
ones who have one of the main words, either through elections, pressures from
online communities, blogs or other types of Internet agitation supporters.
The arrival of Web 2.0 applications opened many new opportunities for egovernment and its online services, some of them we are already using on our daily
basic and some of them are still expected in near future. Unfortunately tracing the
development of the Internet is too slow, which in certain points even hinder the
development of e-government. However, we can still commend our self as a young
country with a number of services offered on the Internet by our state. On the other
hand we are facing a problem of un-educated Internet world in the elderly
population, which is largely not interested in online services, although the online
services are primarily aimed at facilitation of business between citizens and the state.
The role of online technologies in informing the citizens is also interesting, because it
gives us a much better quality information as well as providing a wide range of
different materials, which cannot be obtained by the conventional media in such
quality.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Z razvojem e-uprave smo pridobili pomembne storitve, ki zagotavljajo laţjo in
hitrejšo uporabo upravnih storitev, ki jih potrebuje sleherni drţavljan.
Splošno stanje e-uprave v Sloveniji je po izpolnjevanju vizij e-uprave Republike
Slovenije zelo uspešno, saj smo pri zadnjih evropskih meritvah (leta 2007) zasedli
izjemno visoko uvrstitev izmed vseh 31 merjenih drţav. Skupni rezultati kaţejo, da je
v Sloveniji 90 % osnovnih javnih storitev v celoti na voljo na spletu. V primerjavi s
prejšnjimi meritvami poročajo o izrednem napredku v primerjavi z letom 2006. Pri
prejšnjih meritvah storitev javne uprave na spletu smo v povprečju zasedli 7. mesto,
medtem ko nas pri zadnjih meritvah v povprečju uvrščajo ţe na 2. mesto. Pri
posameznih storitvah je naše mesto sicer v mejah zadovoljivega, pri nobeni storitvi
pa nismo med zadnjimi. Sedem od devetih »proaktivnih« storitev doseţe 100 % točk,
kar je visoko nad evropskim povprečjem. Večina javnih storitev za drţavljane je
dostopnih na drţavnem portalu (http://e-uprava.gov.si/e-uprava), kjer Slovenija po
točkovanju dosega 93 %, povprečje drţav članic (EU27) pa je 75 % (Capgemini,
2007).
Iz virov zadnje raziskave, ki jo je izvedla neodvisna organizacija CapGemini, lahko
upravičeno trdimo, da razvoj e-uprave v Republiki Sloveniji poteka v pravo smer, s
svojimi storitvami pa se uvrščamo v sam vrh drţav članic EU.
Z razvojem svetovnega spleta pa se e-upravi ponujajo nove priloţnosti, saj se z
virtualnimi svetovalci, personalizacijo uporabnikovih nastavitev, razvojem socialnih
omreţij in druge komunikacijske tehnologije preko svetovnega spleta storitve še
uspešneje razvijajo ter prosperirajo na nivo učinkovitejšega dela javne uprave. Kaj pa
nam splet na področju javne uprave ponuja v prihodnosti?
Socialna omreţja odpirajo nove komunikacijske poti med javno upravo in drţavljani,
vendar pa je uporaba e-upravnih storitev pri mnogih drţavljanih še v povojih, bodisi
zaradi pomanjkanja znanja ali pa njihovega nezanimanja za uporabo sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Poraja se vprašanje, v kolikšni meri bi
lahko z uvedbo oziroma poudarjanjem komunikacije s pomočjo socialnih omreţji še
izboljšali delovanje e-uprave. Novo priloţnost prinaša tehnologija WEB 2.0 s
socialnimi omreţji in internetnimi aplikacijami, ki so lahko za uporabo prijaznejše in
uporabnikom mnogo bliţje.
1.2 NAMEN, OSNOVNE TRDITVE IN CILJI RAZISKAVE
Kot cilj raziskave bi izpostavil uporabo WEB 2.0 tehnologije svetovnega spleta, s
katero bi lahko e-upravi še povečali uporabnost, zanimanje za uporabo njenih
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storitev, hkrati pa zvišali rast komunikacije ter uporabo storitev v razmerju
DRŢAVLJANI – JAVNA UPRAVA. Besedna zveza »javna uprava« bo v raziskavi
predstavljala predvsem storitve javne uprave, usluţbence v javni upravi in
funkcionarje v javni upravi. Na začetku postavljam hipotezo pomembnosti uporabe
socialnih omreţij in spektra drugih aplikacij, ki jih ponuja WEB 2.0 v javni upravi, ter
njihov pomen pri zgoraj omenjeni komunikaciji (drţavljani – javna uprava).
V raziskavo, s katero bom hipotezo potrdil ali ovrgel, bom umestil tudi zelo popularno
socialno omreţje Facebook, na katerem bom ustvaril skupino, v kateri bomo
debatirali oziroma predlagali dodatne storitve e-uprave. Prvotni namen skupine je
pridobiti čim večje število njenih članov, med katerimi se bo razvila debata o
e-upravi. Njen namen pa je skozi diskusije doseči ideje o novem razvoju e-uprave,
njenih storitev in načinov informiranja uporabnikov. Na socialnem omreţju bom
hkrati pozoren na aktivnosti javne uprave (predvsem politikov, ţupanov, načelnikov
upravnih enot), obnašanje oziroma akcije drţavljanov, ki jih bodo morda izvajali
preko socialnega omreţja, ter poizkusil potrditi oziroma zavreči tezo o pomembnosti
in uporabi socialnih omreţji v javni upravi.
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Na začetku diplomskega dela postavim hipotezo, ki jo ţelim s poglobljeno raziskavo
potrditi ali ovreči. Struktura diplomskega dela je zasnovana na principu osnovne
(plitke) razlage o svetovnem spletu, kratki zgodovini ter njegovemu razvoju za
pridobitev pozornosti bralca ter informiranje o temi diplomske naloge. Diplomsko delo
se nato razvija v smeri razčlenjevanja posameznih storitev, ki so povezane z javno
upravo in posledično tudi z e-storitvami. V nadaljevanju se osredotočim na vpliv
tehnoloških sprememb WEB 2.0, na upravo, kjer opišem storitve, ki se vse bolj
pojavljajo v e-upravi, ter storitve, ki so še v razvoju ali pa predstavljajo zanimivo
izhodišče ali priloţnost v prihodnosti javne uprave. Izvedeno raziskavo predstavim ter
navedem njen potek, vtise in dogajanja ter nevšečnosti, ki so se pojavljale tekom
raziskave. Nato se nekoliko zazrem še v prihodnost, ki jo napovedujejo za svetovni
splet, in zaključim z ugotovitvami, ki sem jih pridobil tekom izdelovanja diplomskega
dela ter raziskovanju v okviru socialnega omreţja Facebook.
1.4 UPORABLJENE METODE IN OMEJITVE
1.4.1 Metoda deskripcije
Pri pisanju diplomske naloge sem svojo raziskavo usmeril v Facebook − trenutno
najbolj popularno socialno omreţje, ki ga uporabljamo z vrstniki. Raziskavo sem
izdelal tako, da sem ustvaril dodatni profil, v okviru katerega sem izdelal skupino
»Slovenska javna uprava«. Namen ustvarjene skupine je bil pridobiti čim več ljudi, ki
bodo pripravljeni komentirati dogajanje in storitve javne uprave na področju
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internetnih tehnologij, podajati predloge o morebitnih izboljšavah storitev, novih
storitvah, novih (virtualnih) delavcih v javni upravi in drugo. Vse omenjene debate
naj bi bile v moji raziskavi usmerjene na WEB 2.0 tehnologijo in uporabo njenih
storitev v namene javne uprave. V skupino sem povabil raznovrstne osebe, med njimi
tudi osebe iz drţavnega zbora.
Omejitvi, s katerima sem se srečeval pri metodi deskripcije, sta bili anonimnost
sodelujočih pri spletni raziskavi in teţavnost agitacije komentatorjev. Eno izmed
večjih omejitev je predstavljal tudi način uporabe socialnega omreţja Facebook, ki ga
večina uporabnikov jemlje le za šalo, igranje ali kratkočasenje.
1.4.2 Metoda kompilacije
Pri tej metodi sem uporabil ugotovitve (predvsem) tujih strokovnjakov, ki na spletu
objavljajo svoja mišljenja ter posnetke predavanj, v katerih predstavijo svoje nazore
o WEB 2.0 ter postavljajo meje med eno in drugo klasifikacijo spletnih aplikacij. Prav
tako sem pri metodi primerjal aktivnosti javne uprave ter aplikacij in storitev, ki jih
ponuja preko svetovnega spleta. Pri izbrani temi sem kot glavno gradivo uporabil
članke in spletno vsebino različnih organizacij, revij ter priznanih ljudi.
Omejitve, s katerimi sem se srečal, so bile za področje interneta vsem znane, tako
imenovane teţave odmikajoče se tarče, kar je prispodoba za obravnavanje in
raziskovanje področja, ki je v nenehnem razvoju, saj skoraj vsak dan nastajajo
spremembe in novosti s področja internetnih tehnologij ter moţnosti njegove
uporabe v socialne in komercialne namene.
1.4.3 Empirična metoda
S tretjo metodo pa sem predvsem opazoval prisotnost slovenske javne uprave na
socialnem omreţju Facebook in razširjenost uporabe WEB 2.0 aplikacij v javni upravi.
Metoda zajema tudi empiričen primer virtualne skupnosti za področje e-uprave. Med
drugim sem iskal prisotnost predstavnikov javne uprave na spletu, njihovo izraţanje
preko socialnih omreţji, blogov in drugih oblik komunikacije s pomočjo interneta.
Prav tako sem iskal morebitne WEB 2.0 aplikacije, ki jih ponujajo spletne strani
drţavnih organov.
Pri tej metodi pa sem se srečal z omejitvami oziroma nevšečnostmi delne
participacije predstavnikov javne uprave in njenih akterjev na internetnih aplikacijah
ter njihovim ignorantskim odzivom.
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2 RAZVOJ INTERNETA IN SVETOVNEGA SPLETA
2.1 ZGODOVINA SVETOVNEGA SPLETA
Ne gre začeti brez zgodovine svetovnega spleta, ki pa ni tako stara, kot si mnogi
predstavljajo. Kot začetek svetovnega spleta se omenja marec leta 1989, ko sta Tim
Berners-Lee in Robert Cailliau v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN)
razvila sistem, imenovan ENQUIRE, ki se je od sodobnega spleta precej razlikoval,
vendar je vseboval nekatere osrednje zamisli svetovnega spleta. Naslednji BernersLeejev projekt je bil tako imenovani Semantic Web, s katerem je ţelel narediti
predvsem dostopnejše baze znanja, ki so gostovale na različnih streţnikih v
raziskovalnem središču CERN. Berners-Lee je dodelan predlog za svetovni splet
predstavil 12. novembra 1990, prvo spletno stran pa je spisal dan po tem
(WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project, 12. november 1990). V
naslednjem koraku je izdelal vsa potrebna orodja za delujoč splet (World Wide Web)
− prvi spletni brskalnik in ob enem tudi urejevalnik spletnih strani ter spletni streţnik
(Tim Berners-Lee; The WorldWideWeb browser, 1990). Osnovne zamisli hiperteksta
je Berners-Lee zdruţil z internetom, spotoma pa razvil še sistem za globalno enolično
identifikacijo virov v spletu, danes poznan pod imenom URL (CERN, 2008; Wikipedija,
2009a).
Če gremo še dlje, se o nastanku interneta govori ţe ob koncu šestdesetih let in
začetku osemdesetih s pričetkom delovanja ARPANET s sponzorstvom Agencije za
napredne raziskave pri ameriškem obrambnem ministrstvu − DARPA, kjer je bil razvit
sklad protokolov IP in TCP. Omreţje, zasnovano na omenjenem protokolnem skladu,
naj bi sluţilo povezavi med seboj oddaljenih raziskovalnih institucij ter
superračunalnikov za potrebe ameriškega obrambnega ministrstva. Omreţje je
postopoma preraslo v akademsko in raziskovalno omreţje, nato pa se je razvilo tudi
za komercialno uporabo. Na izredno hitro rast interneta v omenjenem času pa nas
opozarja podatek, da je internet podvojil svoj obseg (v smislu širjenja omreţja)
pribliţno na vsakih trinajst mesecev, posledično pa so se razvijali splet in aplikacije, ki
se odvijajo na njem. Nekatere predhodne raziskave, kot so teorija čakajočih vrst in
paketno preklapljanje, so v določeni meri prispevale k ARPANET, 1. januarja 1983 pa
je AEPANET spremenil svoje jedro omreţnih protokolov iz NCP v TCP/IP, kar je temelj
interneta, ki ga poznamo danes (Wikipedija, 2009b).
2.2 RAZVOJ SPLETA OD WEB 1.0 DO WEB 2.0
Ko govorimo o WEB 1.0, gre za tako imenovano preimenovanje stare zadeve z
nastankom nove (angl. retronym), saj govorimo o besedi world wide web, vendar jo
šele z razvojem novih tehnologij poimenujemo WEB 2.0, zato se za starejšo obliko
spleta uporablja izraz WEB 1.0. To sluţi kot laţje postavljanje ločnic med
tehnološkimi spremembami World Wide Weba, v bistvu pa se nanaša na stanje
4

svetovnega spleta, njegov slog in uporabo pred prihodom tako imenovanega WEB
2.0 pojava, ki predstavlja neke vrste »veliki pok« razvoja interneta (Wikipedija,
2009c; Tips, 2009).
Slika 1: WEB 1.0 – stanje svetovnega spleta pred pojavom WEB 2.0

Vir: Prirejeno po sliki Treszero Wordpress (2007)

Na zgornji sliki je grafični prikaz uporabe svetovnega spleta pred pojavom WEB 2.0.
Spletne strani WEB 1.0 so navzven dokaj neprivlačne za sodobnega obiskovalca
interneta. Navadno so to spletne strani, ki po videzu obiskovalca ne pritegnejo, nanje
pa pride le po določen podatek, nato pa stran zapusti in ne predstavlja nobenega
doprinosa. Na zgornji sliki je prikazana velika vloga urednika spletne strani (angl.
Web master), ki mora nenehno modernizirati oziroma posodabljati podatke na spletni
strani, da bi na njej obdrţal obiskovalce. Obiskovalci spletne strani prejemajo le
podatke, ki jih urednik spletne strani posreduje na spletno stran. Zaradi enostranske
komunikacije lahko v nekaterih primerih prihaja do indoktrinacije, saj obiskovalci
prejemajo informacije le od urednika spletnega mesta, vendar pa internetni
obiskovalci iščejo več kot informacije – iščejo nove izkušnje, preverjena znanja in
informacije. Kot posledica se je razvil Web 2.0.
Slika 2: Pojav WEB 2.0

Vir: Prirejeno po sliki Treszero Wordpress (2007)
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Potrebe po novi tehnologiji spreminjajo način uporabe svetovnega spleta, kjer imajo
vlogo tudi internetni obiskovalci. V primeru Web 2.0 pa urednik spletne strani deli
odgovornost kakovosti spletne strani z njenimi obiskovalci, ki spletno stran ohranjajo
informirano in nenehno delujočo (Gutmans, 2009). Taka spletna stran se vzpenja na
višji nivo, preprosta stran, kjer je imel glavno vlogo urednik spletne strani, pa se
preobrazi v prostor za shranjevanje podatkov, kjer se obiskovalci zbirajo ter
medsebojno komunicirajo, se povezujejo preko skupnih socialnih omreţij, kot so npr.
Facebook, My Space, NetLog in drugi. Definirati, kaj pravzaprav je Web 2.0, je zelo
teţko oz. se mnenja razlikujejo. Večina strokovnjakov pa se strinja s trditvijo, da je
pojem Web 2.0 definiran kot spletna stran, ki omogoča katero izmed naslednjih
povezav:
 povezavo med dvema ali več uporabniki interneta;
 povezavo med dvema ali več internetnimi storitvami oziroma uslugami;
 povezavo med individualnim uporabnikom in spletno aplikacijo.
Da bo stvar laţje razumljiva, sem zgoraj naštete medsebojne povezave ponazoril še
na spodnjih slikah.
Slika 3: Medsebojne WEB 2.0 povezave

Vir: Prirejeno po sliki ExplainComputers (2009)

Slika 3 prikazuje medsebojne povezave med dvema ali več uporabniki interneta,
dvema ali več internetnimi storitvami oziroma uslugami (angl. web services) ter
povezavo med individualnim uporabnikom in internetno aplikacijo. Različne WEB 2.0
aplikacije pa koristijo različne vrste povezav. V nekaterih primerih gre le za povezavo
med aplikacijo in njenim uporabnikom, spet pri drugih za komunikacijo med več
osebami preko komunikacije ali pa medsebojno komunikacijo med dvema
aplikacijama (ExplainingComputers, 2009).
Slika 4: Povezava med dvema ali več uporabniki interneta

Vir: Prirejeno po sliki ExplainComputers (2009)
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Povezava med dvema ali več uporabniki interneta je namenjena uporabi internetne
tehnologije za povezavo ljudi ter medsebojni doseg preko socialnih omreţij ali
poslovnih ekip. Aplikacije, ki omogočajo tovrstno povezavo, so lahko javno dostopne
ali pa so omejene in namenjene le za določeno skupino ljudi (Barnatt, 2009).
Kot primer bi lahko omenili socialna omreţja (Facebook, My Space), Wikipedijo, bloge
(blogger), internetne strani z omogočanjem objave video posnetkov (Kaltura,
YouTube). Njihova značilnost je, da vsem omogočajo, da na njih pustijo sporočilo ali
komentar, izmenjujejo digitalne medije, kot so video vsebine in slike, vse seveda pod
določenimi pogoji, ki jih določa spletna aplikacija.
Slika 5: Dve ali več internetni storitvi oziroma uslugi

Vir: Prirejeno po sliki ExplainComputers (2009)

Internetne storitve oziroma usluge (v nadaljevanju internetne storitve) so
medsebojno kontinuirane storitve, ki tvorijo skupno celoto. So kot nekakšne digitalne
lego kocke, s katerimi »zgradimo« spletno stran, ki ponuja multifunkcionalno
vsebino. Internetne storitve v mnogih primerih tvorijo izredno kakovostne in visoko
obiskane spletne strani, saj ponujajo mnogo podatkov na enem spletnem mestu
(Barnatt, 2009).
Kot primer bi lahko navedli stran, na kateri kupimo določen izdelek. Podjetje, ki
ponuja izdelek, ima na spletni strani storitev »pay service« ponudnika PayPal za
lahko in dokaj varno plačilo storitve oziroma izdelka preko svetovnega spleta. To
obiskovalcem omogoča, da se izognejo dvema organizacijama, ki sta med seboj
avtomatsko povezani preko interneta. Naslednji podobni primer je spletna storitev
»zemljevidi«, ki je pogosto povezana z drugimi spletnimi stranmi, kar tvori koristno
bazo informacij in podatkov o določenih krajih, stavbah, letališčih, hotelih, podjetjih
..., saj uporabnik na zemljevidu poišče ţeleno destinacijo, nato pa preko zemljevida
najde povezavo do spletne strani o destinaciji, ki jo je izbral. Preprost primer je
naslednji; če na zemljevidu poiščemo Ljubljano, nam spletna stran z zemljevidi
posreduje tudi URL o koristih informacijah Ljubljane – navadno spletno stran
Turistično-informacijskega centra oziroma stran občine. Kot tretji primer pa lahko
navedem zelo popularno povezovanje video vsebin na spletne strani, forume, bloge
in drugo. Vsakdo lahko s spletne strani YouTube skopira tako imenovano (embed)
kodo, ki jo umesti na primerno mesto svoje spletne strani, nato pa se video prikazuje
na spletni strani. Tako narejena spletna stran črpa vsebine iz dveh ali več virov, v
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našem primeru pa ima YouTube vlogo gostitelja video vsebine, s katero oskrbuje
spletno mesto, kjer smo embed vstavili v HTML-kodo.
Slika 6: Individualni uporabnik in internetna aplikacija

Vir: Prirejeno po sliki Explaincomputers (2009)

Vključuje aplikativno funkcionalnost neposredno preko interneta, bolje rečeno,
omogoča uporabo podatkov in aplikacij preko interneta s pomočjo katere koli
naprave, ki ima dostop do interneta (Barnatt, 2009).
Dober primer so »Google docs« − aplikacije, ki omogočajo online procesiranje, paket
za predstavitev in druge storitve, ki jih uporabljamo neposredno preko svetovnega
spleta. Kot alternativo Zoho (ponudnik storitve) prav tako ponudi aplikacije, ki so
lahko v veliki meri primerljive z MS Office, skupaj z orodji za poslovno rabo, ki jih
uporabnik uporablja preko spleta. Zanimiv primer pa je ponudil JOOCE, saj ponuja
brezplačno on-line namizje, ki uporabnikom omogoča, da od koder koli dostopajo do
svojih podatkov in jih delijo z ostalimi.
Pri vseh zgoraj omenjenih storitvah pa pride do določenih zapletov oziroma ovir. Za
uporabo aplikacij je nujno potreben dostop do interneta, kar zna v določenem
trenutku predstavljati izredno veliko oviro.
Ponudniki storitev zagotavljajo brezplačne storitve, uporabniki pa dostikrat ne
pomislimo, da storitev morda le ni brezplačna, saj bo ponudnik z našo uporabo
pridobil zelo koristne informacije in jih verjetno izkoristil v svoj prid − oglaševanje,
prodaja osebnih podatkov uporabnikov in druge neprijetne stvari, ki so do določene
mere nezakonite, vendar pa se zaradi morebitnih lukenj v zakonu kaj kmalu
izmuznejo izpod nadzora. Za vsako brezplačno spletno aplikacijo se navadno skriva
dobra marketinška poteza (Arrington in drugi, 2009; Office of the Privacy
Commissioner of Canada, 2009).
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3 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH SPLETNIH STORITEV DRUGE
GENERACIJE
Posamezne spletne storitve druge generacije (v nadaljevanju WEB 2.0 aplikacije) se
od definicije do definicije nekoliko razlikujejo. Nihče ne more potegniti natančne
ločnice med posameznimi generacijami svetovnega spleta, zato se rado zgodi, da
nekateri del storitev, naštetih v tem poglavju, uvrščajo ţe v WEB 3.0, s čimer bi se
delno strinjal, vendar pa lahko razvrstitev zagovarjam s tezo, da so aplikacije bile
uporabljane ţe v svetovnem spletu, imenovanem WEB 2.0.
3.1 FORUMI
Forumi so prostori na svetovnem spletu, kjer potekajo razprave, se o čem odloča ali
poizveduje oziroma išče izkušnje, mnenja ter videnja drugih uporabnikov in
obiskovalcev foruma (Wikipedija, 2009č). Predstavlja neke vrste ekvivalent sodobni
oglasni deski, s tehnološkega vidika pa so forumi (slov. plošče) spletne aplikacije za
upravljanje uporabniško ustvarjenih vsebin. Forumi z rednimi uporabniki predstavljajo
neke vrste virtualno skupnost, ki pa se navadno razvije v skupino ljudi z istimi
interesi, na primer političnimi, tehnološkimi, športnimi, glasbenimi, modnimi,
religioznimi in ostalimi. Programske kode forumov so na voljo na internetu in so
napisane v različnih programskih jezikih, kot so PHP, Perl, java in ASP. Vsak izmed
paketov ponuja različne funkcije, od najbolj osnovnih, ki ponujajo samo besedilno
objavo, do bolj naprednih paketov, ki ponujajo multimedijsko podporo in oblikovanje
preko BBCode (Wikipedija, 2009č). Slednji bodo za diplomsko nalogo pomembnejši
zato se bom v nadaljevanju usmeril nanje. Forumi s podporo BBCode so tako rekoč
del WEB 2.0 tehnologije, saj omogočajo tako imenovane internetne storitve za
tvorjenje končne celote, tovrstni forumi omogočajo izdelavo nazornejših prispevkov s
preprosto vgradnjo multimedijske vsebine, kot so video prispevki, slike, glasba. Na
določenih spletnih forumih je za objavo novice potrebna registracija oziroma kak
drug varnostni mehanizem kot na primer prepis naključne kode v izogib
nedovoljenemu objavljanju spornih vsebin (»spamanju«). Treba je še omeniti, da
imajo obiskovalci foruma različne statuse, kot so gost, moderator, administrator ter
druge, ki se razlikujejo glede na izvedbo foruma. Za kontrolo diskusij navadno skrbijo
moderatorji in administrator, obiskovalci pa so navadno tisti, ki skrbijo za razvoj
novih diskusij, ki se odpirajo na njihovo pobudo. Kot primer spletnega foruma lahko
navedem vsem študentom Fakultete za Upravo znan forum http://www.fustudent.com, kjer potekajo debate o študiju, študentski problematiki, dogajanju na
fakulteti in drugih dejavnostih, o katerih ţelijo uporabniki foruma razpravljati.
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Slika 7: Primer spletnega foruma Fu-student.com

Vir: Fu-student forum (2009)

3.2 BLOGI
Blog oziroma spletnik je okrajšava angleške besede weblog, ki jo je 17. decembra
1997 skoval Jorn Barger. Beseda pomeni neke vrste e-dnevnik oziroma spletni
dnevnik, ki omogoča periodično prikazovanje besedila, slik in drugih elementov, ki jih
dodajajo avtorji blogov. Uporaba blogov je izredno enostavna, zato jo brez problema
uporabljajo tudi uporabniki brez večjega računalniškega znanja. Glavna značilnost
oziroma razlika v primerjavi s forumom je v neenakovrednosti članov. Pri blogu
debato sproţa avtor bloga ali avtorska skupina bloga, medtem ko obiskovalci (bralci)
na koncu bloga dodajajo le komentarje, zato govorimo o neenakovrednem poloţaju
uporabnikov. Pri predhodno omenjenem forumu imajo uporabniki enako vlogo, kar
pomeni, da lahko vsak obiskovalec odpira novo temo. Nekateri blogi so namenjeni
obveščanju, spet drugi so neke vrste osebni spletni dnevniki. Tipični blog vsebuje
besedilo, slike, video vsebine in povezave na druge medije na določeno tematiko.
Bloge delimo na dnevne, tedenske, mesečne ter tiste brez časovnih okvirov naslednje
objave. Avtor besedila skozi blog izraţa svoje mnenje, bralci pa njegovo razmišljanje
komentirajo, zato se vse več politikov in vplivnih oseb izraţa skozi bloge, da na nek
način dobijo povratno informacijo bralcev oziroma ljudi, ki jih nagovarjajo. Tovrstni
blogi so večinoma kratkotrajni, saj avtorji po (ne)izvolitvi kmalu prenehajo s pisanjem
objav. Zato pa so toliko bolj znani nekateri drugi blogerji, kot so Simona Rebolj,
Jonas Ţnidaršič, Had in mnogi drugi, ki s svojimi prispevki iz dneva v dan pridobivajo
več bralcev. Pri blogih je treba omeniti tudi mikrobloganje, ki predstavlja preprosto
oblikovanje kratkih sporočil s 150 do 200 znaki, ki jih avtor pošlje zaprti skupini ljudi
ali pa dovoli ogled sporočila vsem obiskovalcem (Wikipedija, 2009d; Wikipedija,
2009e). V svetu najbolj priljubljen servis za mikrobloganje je Twitter, kot zanimivost
pa naj omenim, da je njegova najstarejša uporabnica Ivy Bean letos dopolnila 104.
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rojstni dan. V socialnem omreţju ima okoli 27 tisoč prijateljev, ki jim vsak dan poroča
o trenutkih svojega vsakdana (DNE, 2009).
Slika 8: Primer bloga

Vir: Had blog (2009)

Slika 8 prikazuje primer bloga, kjer je dobro vidna struktura. Na levi strani se prikaţe
novica, na desni pa povezave do starejših prispevkov avtorja, ki so v smiselni
hierarhiji. Potem so tu še povezave do najbolj branih prispevkov ter ikona za RSS
povezavo, s katero omogočimo obveščanje o novih vsebinah. Na dnu novice pa
sledijo komentarji bralcev.
3.3 RSS-KANALI
RSS je podatkovni format, uporabljen za oskrbo uporabnikov pogosto spremenjene
ali dodane spletne vsebine, kot so novice in blogi. Okrajšavo RSS uporabljamo za
sledeče standarde:
 Rich Site Summary (RSS 0.9x, slovensko zgoščeni povzetek strani);
 RDF Site Summary (RSS 0.9 in 1.0, slovensko povzetek strani po
standardnem okviru za opis virov);
 Really Simple Syndication (RSS 2.x, slovensko zares preprosto zlaganje).
Podatkovni format RSS se uporablja za nudenje enot s kratkimi opisi spletnih vsebin
in povezavo do celotne spletne vsebine. Te podatkovne informacije se podajajo kot
datoteka v obliki XML, imenujemo pa jo RSS-kanal (angl. RSS channel), RSS-vir
(angl. RSS feed) oziroma RSS-tok (angl. RSS stream) (Wikipedija, 2009f).
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Slika 9: Najbolj razširjena ikona za RSS povezavo

Vir: Wikipedija, (2009g)

3.4 WIKI
Wiki je streţniški program, ki obiskovalcem oziroma uporabnikom omogoča
samostojno in prosto ustvarjanje spletnih strani kar preko spletnega brskalnika.
Podpira nadbesedilne povezave, omogoča pa preprosto ustvarjanje novih strani in
sprotnih povezav med njimi v sistemu Wiki. Uporabniki dodajo nov članek s
preprostim klikom »uredi to stran« in pričnejo z urejanjem. Po končanem urejanju s
klikom na »shrani stran« svoj prispevek shranijo. Večina Wiki sistemov omogoča vsaj
iskanje po naslovu, če ţe ne po celotnem besedilu, indeksiran dostop do podatkovne
zbirke pa je predpogoj za hitro iskanje po velikih sistemih. Wiki pogonov je več,
trenutno največji med njimi pa je MediaWiki, ki poganja vsem znano Wikipedijo.
Wikipedija predstavlja neke vrste zakladnico znanja, kjer je v 195 različnih jezikih
zbrano mnogo prispevkov. Sponzorira jo nepridobitna fundacija Wikimedia
(Wikipedija, 2009h; Wikipedija, 2009i).
Slika 10: Wikipedija

Vir: Wikipedija (2009j)

3.5 YOUTUBE
Je spletna stran z video vsebinami, kjer lahko uporabniki svoje video posnetke delijo
z ostalimi obiskovalci. Neregistrirani uporabniki spletne strani YouTube lahko video
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vsebine zgolj gledajo, medtem ko jih lahko registrirani številčno neomejeno tudi
dodajajo. Spletna stran je bila ustvarjena februarja 2006, dobro leto kasneje pa jo je
kupilo podjetje Google za vrtoglavih 1,65 milijarde dolarjev. Stran je zasnovana tako,
da s pomočjo Adobe Flash video tehnologije prikazuje video vsebine, prikazuje pa
tudi število ogledov posameznega video posnetka in omogoča komentarje pod video
posnetkom. YouTube dodobra rangira v javni upravi, saj so na njem prenekateri
video posnetki, intervjuji politikov, posnetki političnih shodov, nagovori političnih
oseb, svetovna dogajanja ter mnogo drugega. Video vsebine so mnogokrat povezane
z ostalimi spletnimi stranmi, kot so blogi, novice, forumi in drugi, ki YouTube
uporabljajo kot gostujoči streţnik video vsebine (YouTube, 2009; Wikipedija, 2009k).
Slika 11: Primer video vsebine, objavljene na YouTube

Vir: YouTube, 2009

Na sliki 11 je prikazan primer objavljene video vsebine, kjer predsednik drţave ob
začetku šole nagovarja šolarke in šolarje ter poudari stvari, ki se mu zdijo
pomembne. Pod video vsebino je okno, kjer lahko gledalec pusti svoj komentar, in
število ogledov video prispevka. Ob video vsebini najdemo tudi polje s kodo, s
pomočjo katere lahko video vsebino umestimo na svojo spletno stran, pod njo pa so
sorodni video posnetki, ki se tematsko navezujejo na posnetek, ki si ga ogledujemo
(Türk, 2009).
3.6 FACEBOOK, MYSPACE, NETLOG IN OSTALA SOCIALNA OMREŢJA
Omenjena spletna socialna omreţja so virtualne skupnosti, preko katerih osebe med
seboj komunicirajo s pomočjo svetovnega spleta. Njihova glavna značilnost je
povezovanje oseb s podobnimi interesi, prav tako pa sluţijo kot dober način
sodobnega medsebojnega komuniciranja, spoznavanja novih oseb, navezovanja
izgubljenih ali pozabljenih vezi z različnimi osebami iz našega ţivljenja. Poznamo več
vrst socialnih omreţij, rastejo pa tako rekoč kot gobe po deţju.
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V vsej poplavi medijev sem zasledil naslednje (GO2WEB20.net, 2009;
CommonCraft.com, 2009):
a) Socialna omreţja:
Facebook, Myspace, NetLog, Digsby, gelato, tinker, dingbee, bebo, blellow,
Trigga.me, Spokeo, trendgal, Yonkly, Notify.me, social scan in druga.
b) Omreţja, namenjena izmenjavi slik:
Icones.pro, Pixavid, Dropico, Zoto, Snapart, Photosnack, imjtweet, twi.tt,
photoXpress, tweerPhoto, face.com, Phlook, Ph.Art Gallery, Pho.to in druga.
c) Omreţja, namenjena izmenjavi video vsebin:
YouTube, Epix, tuberadio.fm, masher, wetoku, camtweet, twitvid.io, Quick.tv,
TubeChop, onLive, CloudFire, ScreenToaster, movavi, SnapYap in druga.
d) Omreţja, namenjena glasbi:
Kisstunes, MixTape, gigzee, lala, TunesBag, bonebee, boomshuffle, esfresh,
onstage, JamStudio.com, jango, mubito, Simplifymedia, Tun3r in drugi.
e) Omreţja, namenjena komunikaciji:
Pip.io, brizzly, vanilla, sharememe, Today'sMeet, tringme, blinko, firefly, ping,
palbee, meglobe, Fix8, Yoombla, voxlite, fuser, Renkoo, Fring in drugi.
V socialnih omreţjih so nam ponujene mnoge priloţnosti, nekatere izmed njih so
premagovanje razdalj, pridobivanje kontaktov starih znancev ali izgubljenih
prijateljev, druţenje, prav tako pa nam lahko socialna omreţja pomagajo najti nove
prijatelje, novo sluţbo, nov proizvod ali primernega partnerja. Na primer imamo
prijatelja Roka, ki pozna Evo, Eva ima prijatelja Matjaţa, Matjaţ pa ima sluţbo za
nas. Tako preko povezav dobimo kontakt do ţelene osebe preko socialne mreţe ljudi.
V pravem svetu so te povezave skrite in je kontakt teţje vzpostaviti, v virtualni
socialni mreţi pa je zadeva laţja (CommonCraft, 2007; Rocketboom, 2007)
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4 VPLIV TEHNOLOŠKIH SPREMEMB WEB 2.0 NA UPRAVO
Skozi razvoj svetovnega spleta se je postopoma razvijala tudi e-uprava (Kvas, 2007),
ki jo definirajo kot porabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (predvsem
interneta) za dosego boljših storitev uprave (Šel, 2006).
Med poglavitne naloge e-uprave uvrščamo (Šel, 2006):
 ponujanje informacij;
 ponujanje storitev za drţavljane in poslovne subjekte;
 poslovanje z zasebnim sektorjem (izvedbo javnih naročil);
 izvajanje demokratičnih procesov.
Pri razvoju e-uprave pa si drţava prizadeva za uresničitev motivov, s katerimi s
sodobnimi komunikacijskimi sredstvi lajša storitve, ki jih drţavljani potrebujemo.
Poglavitni motivi drţave pri razvoju e-uprave so (Šel, 2006):
 zmanjšanje administrativnih stroškov;
 povečanje kakovosti storitev in dvig zadovoljstva uporabnikov;
 večja učinkovitost in fleksibilnost ter moţnost za merjenje učinkovitosti;
 večja razpoloţljivost storitev;
 večja preglednost dela storitev;
 racionalizacija poslovanja;
 večja standardizacija izvajanja procesov;
 skrajšanje trajanja postopkov.
Z uvedbo e-uprave se spremeni način komuniciranja med upravo in drţavljani ter
poslovnimi subjekti. Tipična komunikacija uprave prek referentov izgine, posrednik
komunikacije med drţavo in drţavljani je splet. Z razvojem interneta ter aplikativno
revolucijo WEB 2.0 storitev pa e-uprava cilja še korak dlje. Delno se razvija večja
vloga drţavljanov pri upravnem odločanju, saj se komunikacija med upravo in
drţavljani izboljšuje, temu posledično pa so »pritiski« javnosti na posamezne vodilne
osebe večji ter bolj osebne narave (Kvas, 2007).
K pripravljeni Strategiji e-uprave RS do leta 2010 (Ministerstvo za Javno upravo,
2006) pa je moč zaslediti kar nekaj kritik (Delakorda, 2006). Eno izmed očitajočih
dejstev je zmanjševanje prioritetne pozornosti, namenjene e-demokraciji, in krčenje
njenega pomena ter obsega interaktivnih aplikacij, predvidenih za aktivno
participacijo drţavljanov pri delu drţavne in javne uprave. Predlog novega osnutka
strategije e-uprave za obdobje 2006−2010 pa je bil podan z namenom določenih
sprememb. Njegov namen je določitev okvirja in ciljev za nadaljnje uresničevanje
novih in ţe zastavljenih aktivnosti e-uprave s poudarkom na zadovoljstvu
uporabnikov, racionalizaciji poslovanja uprave in sodobnih elektronskih storitvah, ki
bodo omogočile večjo kakovost ţivljenja ter bolj prijazen obraz uprave in
uporabnikov v stiku z upravo. Elektronska demokracija je v osnutku strategije le
beţno omenjena, celoten osnutek strategije pa pomeni s konceptualnega vidika
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korak nazaj pri razvoju e-demokracije, saj se je zoţila tako prioritetna pozornost,
namenjena e-demokraciji, lahko pa opazimo tudi zoţenje pomena ter obsega
interaktivnih aplikacij, ki so predvidene za bolj aktivno participacijo drţavljanov pri
delu drţavne in javne uprave. Tako se po mnenju nekaterih vračamo na tisto mesto,
ki Slovenijo uvršča med primerjalno manj razvite zahodne drţave na področju
e-demokracije (Delakorda, 2006).
Vseeno pa ne gre obsojati in trditi, da prosperiramo na kontradiktornem nivoju, pač
pa v nekaterih merilih ne izkoriščamo celotnega spektra moţnosti, ki ga ponuja
svetovni splet, saj je razvoj spleta hitrejši od sprememb v javni upravi, ki je povezana
s kupom zakonov, zakonskih aktov in določil.
Pri iskanju podatkov in dejanski spletni aktivnosti pa sem ugotovil, da bi lahko
nekatere izmed naših vodilnih oseb umeščali v sam vrh političnih oseb, ki s pridom
izkoriščajo spletna orodja WEB 2.0. Tako sem na primer zasledil večjo aktivnost
nekaterih političnih oseb na socialnem omreţju Facebook. V nadaljevanju bom
navedel nekaj primerov za laţjo predstavo njihovih aktivnosti na svetovnem spletu s
pomočjo WEB 2.0 aplikacij.
Eden izmed njih je minister Aleš Zalar, ki je s skupino »Za nov druţinski zakonik«
zgolj v treh dneh pridobil več kot 1200 članov. Namen skupine je predstavitev
predloga druţinskega zakonika. V skupini na kratko razloţi predlog, objavljeni pa sta
tudi povezavi, na katerih si člani skupine lahko pridobijo še dodatne informacije.
Odziv na skupino ministra Zalarja je zelo velik, kar potrjujejo številni komentarji. Na
ta način si minister pridobi koristno povratno informacijo, ki jo lahko izkoristi v svoj
prid, prav tako pa si prihrani veliko časa. V skupini je na voljo tudi video prispevek, v
katerem minister javnosti sporoči svoje stališče. Pod osebnim profilom pa zasledimo
še druge video vsebine, s katerimi širši javnosti mimo klasičnih medijev ali vzporedno
z njimi sporoča določene informacije ali mnenja.
Več prispevkov sem našel tudi od nekaterih drugih politikov, omenil bom oddajo
»Plemeniti komentar«, v kateri nastopa Zmago Jelinčič Plemeniti, njeni posnetki pa
so objavljeni na več straneh. Skozi omenjeno oddajo izraţa svoje mnenje, zaradi
načina govora pa imajo video posnetki veliko ogledov, ljudje pa pod video vsebinami
zelo radi komentirajo in spodbujajo njegove besede, ki jih nekateri nemalokrat
označujejo za vulgarne in nesramne. Prispevki so dolgi pribliţno 30 minut, v katerih
gospod Zmago Jelinčič Plemeniti obdela aktualne teme preteklega meseca. Na ta
način se izraţa vzporedno s klasičnimi mediji, saj mnogotere posnetke, ki so na
primer predvajani na televiziji, objavi tudi na svojem Facebook profilu. V omenjenem
socialnem omreţju pa ima tudi svojo spletno stran, kjer se mnoţica njegovih
podpornikov pribliţuje številu 12.000, dnevno pa objavlja novice, kot so poslanske
pobude, in poslanska vprašanja, kar je članom zelo všeč, saj se lahko podrobneje
seznanijo z določenimi stvarmi, ki jih klasični mediji dostikrat ne omenijo. Zmago
Jelinčič Plemeniti se lahko preko Facebooka svobodno izraţa, medtem ko velikokrat
potoţi, da ga novinarji mnogokrat ignorirajo.
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Pri metodi, omenjeni v točki 1.4.3 (Participacija slovenske javne uprave na spletu in
socialnem omreţju Facebook), pa sem naletel na zanimiv intervju (Turk, 2007) s
takratnim ministrom za razvoj, ki pa morda ni povsem v kontekstu, vendar ga bom
kljub rahli digresiji omenil, saj se mi zdi pomemben s stališča odnosa politikov do
tehnologije, ki jo ponuja svetovni splet.
V intervjuju gospod Ţiga Turk razloţi svoje stališče do bloganja v politiki. Osebno se
je za blog odločil, ker je ţelel vzpostaviti neposreden kanal do drţavljanov. Glede
vladnih strani pa je omenil ključno pomanjkljivost – niso narejene v stilu WEB 2.0. Po
letu 2005 so strani svojo platformo poenotile, saj so se prej od ministrstva do
ministrstva razlikovale. S tem korakom bo stranem omogočena moţnost vpeljevanja
WEB 2.0 tehnologij. Naslednja zanimiva teza takratnega ministra pa je doseg oziroma
kakovost bralcev. V tej točki pa izpostavi relevantnost publike, ki jo z bloganjem
doseţe. Meni, da skozi svoj blog nagovarja publiko, ki je na nek način pomembnejša
za razvoj, ker so to ljudje, ki jih zadnja tehnologija zanima, ki jih zanimajo novosti,
spremembe, ki bi radi delali nekaj novega. Kljub manjšem dosegu, pa je dosegel
generacijo, ki je ključna za razvoj ter mnogo več vredna od neke navadne širše
populacije.
O pojavu širšega bloganja med ministri pa je nekoliko skeptičen, saj meni, da se
mora to zgoditi organsko. Po njegovem bloganje ni nekaj, kar bi morala biti sluţbena
dolţnost, saj se zadeva kaj kmalu preloţi na PR-sluţbe, s tem pa nismo naredili
ničesar, saj bi se avtentični blogi izgubili med tistimi, ki so fabricirani, s tem pa se
vrednost blogov močno zniţa.
O elektronski demokraciji pa meni, da cilj demokracije ni to, da se pri konkretnih
odločitvah upošteva vsako posamezno mnenje, ker dva milijona prebivalcev v
Sloveniji enostavno nima enakih podatkov o recimo Zakonu o delovnih razmerjih, da
bi potem z nekim predpisom po internetu lahko glasovali o zadevah. Velja pa resno
premisliti, da bi referendume ali pa volitve poskušali izpeljati na elektronski način. S
tem bi ne nazadnje morda popularizirali uporabo digitalnih certifikatov in hkrati še cel
kup drugih elektronskih poslovanj (Turk, 2007).
WEB 2.0 v javni upravi odpira nova poglavja, ki jih mnogi ţe s pridom izkoriščajo,
spet drugi so še nekoliko v ozadju, bodisi zaradi pomanjkanja časa ali pa svojega
neznanja, kljub temu da določene spletne aktivnosti predstavljajo trivialno obveznost.
Nekateri se vseeno raje posluţujejo principa dela po starih metodah. Vseeno pa
imamo kljub mnogim omejitvam še ogromno rezerv, ki bi jih lahko s pridom izkoristili.
4.1 SEZNANITEV Z INFORMACIJAMI MIMO KLASIČNIH MEDIJEV (TV,
RADIO, ČASOPIS)
Cunami dnevnih informacij je tako velik, da ga je nemogoče v celoti vsrkavati.
Informacije nevede prejemamo preko različnih medijev, kot so internet, televizija,
panoji, plakati, radio, mobilni telefoni in drugo. Vsi ti mediji nam ţelijo sporočiti neko
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informacijo, ki pa v večini primerov ni nujno potrebna. Nekatere izmed njih lahko
preprosto ignoriramo s tem, da jih ugasnemo, z nekaterimi pa se moramo soočiti, jih
sprejeti in zbrisati, kar pa posledično povzroča niţjo produktivnost in odvračanje od
bistvenih stvari. Na predavanjih o upravljavskih informacijskih sistemih sem zasledil
zanimiv primer predavatelja, ki je podal tezo, da se ob odstranitvi nepotrebnih
informacij lahko celoletno dogajanje z bistvenimi podatki povzame v eni uri, sedaj pa
se zamislimo, koliko dnevno-informacijskih oddaj je vsak dan dolgih vsaj eno uro in
koliko nepomembnih informacij nam z njimi sporočijo (Todorovski, 2009). Po
podatkih RescueTime povprečen delavec z delovnim mestom za računalnikom med
delovnim časom pošlje sedeminsedemdeset neposrednih sporočil, petdesetkrat
preveri svoj elektronski poštni predal in se ustavi na štiridesetih spletnih straneh, ki
odtegujejo njegovo pozornost od dela (Penšek, 2008). Posledično so se na spletu
razvile aplikacije, ki omogočajo ocenjevanje kakovosti oziroma pomembnosti
informacije. Imenujemo jih agregatorji vsebin s socialno komponento, njihova glavna
naloga pa je preferiranje prikazovanja bolje ocenjenih informacij.
Zaradi prevelike količine informacij se dostikrat zgodi, da katero pomembno
informacijo zgrešimo (Todorovski, 2009), zato se vse več oseb posluţuje spletnih
aplikacij WEB 2.0 tehnologije, ki mnogokrat pripomore pri kakovostnejšem
sprejemanju informacij. V ameriški kampanji za predsedniške volitve leta 2008 so
predsedniški kandidati in kandidatke z namenom večje agitacije volivcev s pomočjo
interaktivnih političnih spletnih skupnosti ustvarjali stik z drţavljani. Ta stik se laţje
oblikuje preko sodobnih komunikacijskih sredstev, ki pa niso klasični mediji.
Govorimo predvsem o internetnih aplikacijah, kot so blogi in socialna omreţja. Z
njihovo pomočjo kandidati z »navadnimi drţavljani« naveţejo stik, ki je bolj osebne
narave, saj v svojih prispevkih mnogokrat omenjajo tudi dogodke iz zasebnega
ţivljenja. Na ta način obiskovalci oziroma bralci prejmejo občutek, da so z osebo bolj
povezani, posledično pa ji na volitvah namenijo glas. Med izdelovanjem diplomske
naloge sem ugotovil, da se ameriško udejstvovanje v spletnih aktivnostih pri
političnih in drugih osebah javnega značaja na splošno mnogo bolj izkazuje.
Seznanitev mimo klasičnih medijev je lahko tudi druge narave, in sicer obveščanje
javnosti o spremembah zakonov ter drugih stvari javnega značaja. Tako lahko na
primer na spletni strani http://www.dz-rs.si/ poiščemo zapise sej drţavnega zbora, si
ogledamo neposreden prenos ali pa koristimo katero izmed mnogih drugih storitev, ki
jih ponuja spletna stran. Naslednji primer je drţavni portal e-uprava (http://euprava.gov.si/e-uprava/), kjer lahko drţavljani mimo klasičnih medijev dobijo
informacije in oddajajo vloge. Skrbnik drţavnega portala je Ministrstvo za javno
upravo RS, predstavlja pa vstopno točko do različnih informacij o drţavi in javni
upravi. Njegov poglavitni namen je pribliţanje upravnih storitev uporabnikom preko
svetovnega spleta, ki poleg klasičnih poti nudi prijaznejše poslovanje. Naslednja
pomembna funkcija portala pa je posredovanje informacij o upravi, vse to pa se kaţe
v ciljni usmerjenosti skupinam uporabnikov.
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Razdeljen je v tri sklope v obliki podportalov:
 Drţavljani (portal, namenjen fizičnim osebam, razdeljen pod imenom
»Storitve javne uprave« oziroma ţivljenjske dogodke posameznikovega
ţivljenja);
 Pravne osebe (portal, namenjen pravnim osebam);
 Javna uprava (portal je namenjen predvsem informacijam s področja javne
uprave ter zaposlenim v javni upravi, v prihodnje pa naj bi omogočal tudi
storitve za zaposlene v javni upravi).
Uporabnik portala se lahko naroči na prejemanje novic z določenega področja, prav
tako pa ima moţnost portal osebno prilagoditi svojim ţeljam. V prihodnosti bodo
omogočene še osebne nastavitve (personalizacija) posameznih ţivljenjskih dogodkov,
saj bodo ustanove povezane z registrom prostorskih enot. S tem bodo uporabniki
lahko prejeli informacijo za izbrano storitev javne uprave na določenem geografskem
področju.
Slika 12: Drţavni portal e-uprava

Vir: E-uprava (2009)

Naslednji izmed pomembnejših portalov je portal Davčne uprave Republike Slovenije.
Namenjen je elektronskemu opravljanju nalog davčne sluţbe (pobiranje davkov in
drugih obveznih dajatev, opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostno in
pravičnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti ...). Na portalu so poleg aktualnih
novic še orodja, namenjena fizičnim in pravnim osebam za poslovanje z javno upravo
v davčnih zadevah. Portal se mi zdi še toliko bolj pomemben zaradi orodja,
imenovanega VIDA. Gre za virtualno davčno svetovalko, ki predstavlja korake proti
umetni inteligenci, vendar pa je njeno delovanje še nekoliko okorno, zato jo lahko
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upravičeno umestimo v WEB 2.0 aplikacije, ki pa so na dobri poti k razvoju spleta, ki
ga bomo v prihodnosti poimenovali WEB 3.0. Aplikacija VIDA je »vseveda« virtualna
davčna asistentka, ki ji zastavimo vprašanje, ona pa nanj odgovori. Orodje je
zasnovano po principu umetne inteligence, ki s predhodno vnesenimi moţnimi
vprašanji in odgovori programerja predstavlja zanimivo komunikacijsko sredstvo, ki
odgovarja na mnogotera zastavljena vprašanja. Z razvojem tovrstnih aplikacij se
ukvarjajo tudi razvijalci inteligentnih sistemov na Inštitutu Joţefa Štefana. Na spodnji
sliki pa je prikazano zastavljeno vprašanje »Informativni izračun dohodnine«, na
katerega je davčna asistentka odgovorila: »Testni izračun dohodnine lahko naredite
na prikazani spletni strani. Za testni izračun dohodnine ne potrebujete digitalnega
potrdila.« Sistem pa me je kkrati avtomatsko preusmeril na prikazano stran
»DOHODNINA 2008«.
Slika 13: VIDA – virtualna davčna asistentka

Vir: DURS (2008)

Primer virtualne davčne asistentke je dobra poteza v smeri koriščenja prednosti
svetovnega spleta in uporabe sodobnih aplikacij pri informiranju drţavljanov, saj je
omenjena aplikacija vedno dostopna. Na zastavljena vprašanja nam v trenutku
poišče aţurno rešitev ali sveţe informacije, medtem ko nam drugi mediji, kot so
televizija, radio in časopis, tega ne morejo ponuditi.
4.2 BLOGI
Poglavitne funkcije blogov so sporočanje, nagovarjanje in izobraţevanje. Politiki se v
veliki večini še ne zavedajo moči blogov (Kvas, 2007), zato jih ne jemljejo tako resno,
so pa zaţiveli kot način elektronske demokracije. S francosko zavrnitvijo Evropske
ustave, se Evropa odloči, da uvede komunikacijo preko blogov, s čimer so v debate in
odločevalske procese vključevali ljudi in s tem pridobili veliko povratnih informacij, ki
so jih koristno uporabili v nadaljnjih korakih kampanje ali odločanja. Poznavalci trdijo,
da je za intenzivnejše mobiliziranje blogosfere treba začeti na lokalni ravni, šele nato
na drţavni in mednarodni, saj vsakega bralca najprej zanima lokalno dogajanje,
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potem pa se razvije zanimanje za svetovno (Kvas, 2007). Preko blogov lahko politik
doseţe dvosmerno komunikacijo, saj s svojo objavo izzove komentarje, s katero se
preko debate išče rešitev. Uporaba svetovnega spleta v političnih kampanjah je
najprej zaţivela v Juţni Koreji, kjer je predsedniški kandidat Roh Moo-hyun leta 2002
uporabil svetovni splet kot pripomoček za boljšo politično kampanjo.
4.2.1 Blogi znotraj e-uprave
V največ primerih se blogi znotraj e-uprave razvijejo kot nujno potrebni spletni
mediji, na katerih svoje mnenje, videnje, nazore, aktualne stvari in drugo sporočajo
akterji javne uprave − politiki. Bloganje za njih predstavlja najbolj neposreden in
odkrit vir povratnih informacij, pomemben pri implementaciji njihovih strategij v
politiko. Zaradi mnoţice uporabe predstavljajo primarni način svobodnega in
neomejenega izraţanja. Mnogi izmed njih pa se ne odločijo za prvoosebno bloganje,
temveč za urejanje bloga najamejo zunanje delavce, včasih celo podjetja, saj je pri
objavi novic zelo pomembna disciplina za pisanje, kar pomeni aţurno objavljanje
novih prispevkov, obdelavo aktualnih tem ter tistih, ki pritegnejo bralce. Z bloganjem
ţelijo volilni kandidati pritegniti predvsem mlajše volivce, ki veliko časa preţivijo na
spletu ter kot primarno komunikacijsko in informacijsko sredstvo raje uporabljajo
splet. Bloganje znotraj e-uprave je tako imenovano »bloganje za ljudi«, katerega
poglavitni namen je prenesti mnoţici določeno sporočilo oziroma nazor, v primeru
političnih blogov predvsem tematike o delu političnega ţivljenja posameznika ali
skupine (Kvas, 2007).
4.2.2 Blogi zunaj e-uprave
Blogi zunaj e-uprave imajo funkcijo sporočanja določene informacije, nagovarjanja ali
izobraţevanja. Najbolj razumljivo razlago političnih blogov zunaj e-uprave sem
zasledil v kolumni Barbare Kvas in Duške Mervar (Kvas in Mervar, 2007), ki pravita
da blogi zunaj e-uprave predstavljajo komunikacijo med drţavljani ter drţavljani in
politiki.
»S pomočjo bloga lahko ljudje javno izraţajo svoja nezadovoljstva, svoje
kritike in apelirajo na politike, naj določene stvari spremenijo, popravijo ali
dodajo. Ker je splet javno mesto in ker je blogosfera prostor, kjer se novice
izredno hitro širijo ter imajo izredno moţnost priti tudi v klasične mnoţične
medije, se je moč posameznika izredno povečala. Demonstriranje, izraţanje
mnenj v pismih bralcev in nerganje na barskem stolčku je preteklost.
Mobilizacija ljudi se je preselila na splet.«
Primer bloga zunaj e-uprave je blog Libertarec, ki aţurno objavlja nove prispevke
dotičnih tem aktualnega dogajanja v politiki. K sodelovanju poziva širok spekter ljudi,
ki bi ţeleli izraziti svoje mnenje, saj libertarni klub širi klasično libertarne misli s
poudarkom na svobodi posameznika (Libertarec − kričač na internetu, 2009). Pisec
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meni, da sta posameznikova ekonomska in osebna svoboda prepogosto omejeni in
krateni, v ospredje pa ţelijo potisniti delavnega in marljivega človeka, ki je med
populističnimi izgovori, s katerimi se okoriščajo predvsem politične elite in lobiji,
nemalokrat nemočen in oškodovan. Temu se ţelijo upreti, zato hočejo z različnimi
druţabnimi dogodki, kot so prirejanja okroglih miz, objavljanjem komentarjev in
analiz širiti obzorja in izmenjevati ideje.
Slika 14: Libertarec (primer bloga zunaj e-uprave)

Vir: Libertarec (2009)

4.3 ZNANJE NA ENEM MESTU (WIKIPEDIJA)
Tehnološke spremembe na področju svetovnega spleta so imele velik vpliv tudi v
smeri grajenja baz informacij, ki jih skladiščimo v wiki sisteme za shranjevanje
podatkov. Najbolj mnoţično uporabljen je ţe omenjeni sistem Wikipedija, ki v javni
upravi predstavlja priloţnost kakovostnega načina shranjevanja javnih informacij. Kot
primer je prikazana slika 15, kjer sem kot iskalni niz vpisal »Drţavni zbor Republike
Slovenije«. Sistem Wikipedija je našel iskano besedno zvezo, s klikom na posredovan
naslov pa sem prejel mnoţico koristnih informacij.
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Slika 15: Wikipedija kot skladišče informacij javnega značaja

Vir: Wikipedija (2009j)

Sistem znanja mi je posredoval:
 Drţavni zbor Republike Slovenije (zelo na splošno);
 zgodovino (povezavo do zgodovine drţavnega zbora);
 ustavne določbe (vir opredelitve drţavnega zbora);
 pristojnosti drţavnega zbora (v kateri zajame njegove pristojnosti, pod vsako
pa navede še podrobnosti);
 mandate drţavnega zbora (povezave do vseh mandatnih obdobji drţavnega
zbora z letnicami mandatov);
 poslance drţavnega zbora (povezavo do celotnega seznama poslancev v
drţavnem zboru);
 vire (kjer so navedeni viri, iz katerih so črpane zgornje informacije, s tem se
poveča verodostojnost dokumenta);
 glej tudi (rubriko, kjer so predlagane povezave s sorodnim pomenom);
 zunanje povezave (navedena je uradna povezava zunaj sistema Wikipedija).
Ob desnem robu se prikaţejo slike in povezava do serije, v kateri se nahaja iskana
besedna zveza. Na podobne načine Wikipedija obiskovalcem pribliţa informacije, za
katere bi v klasični obliki rudarjenja podatkov potrebovali mnogo več časa, hkrati pa
navaja vire, s pomočjo katerih je mogoče preveriti verodostojnost napisanih
informacij (Wikipedija, 2009j).
Omenjeni sistem pa je z nekaterih vidikov uporaben tudi za predstavitev določenih
ljudi, njihovo delovanje, ţivljenjepis in ostale podatke, ki pa bi jih po klasičnih
metodah iskanja veliko teţje našli. Kot primer bom navedel predsednika drţave, o
katerem sem ţelel na Wikipediji izvedeti še nekoliko več. Wikipedija po iskalnem nizu
njegovega imena in priimka ponudi kar nekaj informacij, s katerimi prej v celoti
morda nismo bili seznanjeni. Na ta način si bralec lahko ustvari popolnoma drugačno
sliko o neki osebi.
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Slika 16: Wikipedija – podatki o predsedniku drţave

Vir: Wikipedija (2009l)

Med navedenimi podatki so njegov ţivljenjepis z naslednjimi podpoglavji (Wikipedija,
2009l):
 šolanje in fakulteta
 diplomacija
 predsedniške volitve 2007
 predsednik Republike Slovenije
 zasebno ţivljenje
 odlikovanja in priznanja
 viri in opombe
 zunanje povezave
Med raziskovanjem ostalih iskalnih nizov sem prišel do podobnih rezultatov, ki
potrjujejo pomen aplikacije Wikipedija v javni upravi, saj sluţi kot koristen vir
informacij pri osebnem izobraţevanju, hkrati pa kot dober poslovni ali študijski
pripomoček.
4.4 VPLIV IN PRILOŢNOST SOCIALNIH OMREŢIJ NA E-UPRAVO
Ker sta e-uprava in javna uprava v socialnih omreţjih sorodna pojma, ju bom pod to
točko nekoliko povezal. Socialna omreţja imajo na e-upravo in javno upravo velik
vpliv, na drugi strani pa v teh istih razmerjih odpirajo priloţnosti, ki so ţe ali pa bi
lahko bile izvedene v prihodnosti. Trditev lahko zagovarjam v spodnjih podpoglavjih
medsebojnih razmerij v socialnih omreţjih.
4.4.1 Drţavljani: predstavniki javne uprave
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VPLIV: Z ustvarjanjem različnih skupin lahko mnoţica ljudi, ki se pridruţi ustvarjeni
skupini, izvede zelo velik pritisk na določeno osebo, kar privede celo do drugačnih
odločitev v javni upravi. Mnogokrat članstvo v skupinah socialnih omreţij naraste do
takšne številke, da so zdruţevanja oziroma nasprotovanja omenjena tudi v
televizijskih poročilih. Ob zelo velikemu številu članov pa se verjetno marsikdo v
upravi vpraša, ali ne bi vendarle nekoliko spremenil svojega stališča, prav tako pa se
z ustvarjanjem skupin ter debatiranjem znotraj njih kaţe večji vpliv preprostih
drţavljanov na upravo.
PRILOŢNOSTI: S pomočjo socialnih omreţji lahko preprost drţavljan stopi v stik s
pomembnejšimi osebnostmi, ki jih brez pomoči socialnih omreţij morda ne bi tako
hitro spoznal. Znani so primeri, ko politiki v socialnem omreţju objavijo določen shod
ali zaprto zabavo za Facebook prijatelje, na teh prireditvah lahko preprost drţavljan
stopi v stik z včasih nedostopno osebo ter naveţe stike osebne narave (Savič in
drugi, 2009).
4.4.2 Predstavniki javne uprave: drţavljani
VPLIV: Vse več oseb, povezanih z javno upravo, ustvarja na socialnih omreţjih svoje
profile, to počasi postaja neke vrste nuja, saj se v nasprotnem primeru pojavljajo
laţni profili določenih oseb, ki jih naredi kdo zgolj za zabavo ali celo z namenom
diskreditacije, kar pa je seveda protipravno, vendar pa se vseeno pojavlja verjetnost
o zlorabi. Nekatere osebe, povezane z javno upravo, jih predajo v upravljanje PRoddelku ali pa imajo celo zaposleno osebo, ki upravlja njihov profil, dodaja
informacije ter odgovarja na vprašanja. Spet drugi jih s pridom koristijo, saj se
zavedajo njihove moči ter vloge pri virtualnem stiku s svojimi podporniki.
PRILOŢNOSTI: Predstavniki javne uprave lahko na zelo preprost način pridobijo
mnogo svojih podpornikov in somišljenikov, hkrati pa tudi mnogokrat koristne
nasvete in ţelje preprostih drţavljanov. V Ameriki tovrstno priloţnost s pridom
izkoriščajo, medtem ko pri nas še ni mnoţično razširjena.
4.4.3 Drţavljani: e-uprava
VPLIV: Povezovanje drţavljanov v podobnih skupinah, kot sem jo ustvaril na
socialnem omreţju, lahko pripomore k razvoju e-uprave, kakovostnejšim storitvam
e-uprave ter ne nazadnje tudi izobraţevanju pri uporabi njenih storitev. Razvoj »klikdemokracije«, kar pomeni, da bo uporabnik s klikom pripomogel k neki izboljšavi
oziroma spremembi, je na omreţju Facebook močno prisotna. V raziskavi sem našel
več skupin, ki so pozivale k včlanitvi, z izpolnjeno kvoto članov pa naj bi pripomogle k
določenem dejanju (Savič in drugi, 2009). Ena izmed takšnih je bila npr. »Skupina
proti Dimitriju Ruplu«, ki šteje preko 17.000 podpornikov (Kalebic in drugi, 2008). Te
skupine pa klikov po navadi ne prelevijo v akcijo (Savič in drugi, 2009), izberejo le
določeno število članov in za tem obtičijo, v nekaterih primerih morda vplivajo na
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določeno odločitev vodilne osebe ali eliminacijo določenega dogodka, vendar pa
nosijo bolj tendenciozen učinek na aktualno dogajanje (po navadi v politiki).
4.4.4 E-uprava: drţavljani
PRILOŢNOSTI: V socialnih omreţjih osebno vidim zelo veliko priloţnost za nove
storitve e-uprave. Zanimiva se mi zdi ideja o izgradnji socialnega omreţja na drţavni
ravni, ki bi prinašalo večjo kredibilnost, profil pa bi dobil vsak drţavljan, kot na primer
osebni dokument. Deloval bi lahko ne nazadnje na istem principu kot druga socialna
omreţja, z razliko, da bi veljal kot uradni dokument, na katerem bi bili zabeleţeni vsi
podatki o izobraţevanju, sluţbi, ţivljenjskih dogodkih ter drugi podatki, do katerih bi
se dostopalo selektivno po določenih kriterijih. Predvsem bi bilo treba dobro
poskrbeti za varovanje podatkov. Pri določenih poglavjih bi profil osebe lahko urejala
le uradna oseba, medtem ko bi drug del uredil drţavljan po lastnih ţeljah. Slika z
imenom in priimkom bi bila ob privolitvi individualne osebe javno dostopna, medtem
ko bi oseba ostale podatke delila le s svojimi prijatelji. Strogo osebni podatki bi bili na
voljo le določenim drţavnim organom in osebi sami. Sistem bi tako lahko preko
osebnih sporočil javil drţavljanu, do kdaj si mora podaljšati vozniško dovoljenje,
katere uradne dolţnosti mora postoriti, omogočal pa bi tudi tajne e-volitve, s čimer bi
znatno zmanjšali stroške referendumskih vprašanj.
Z omenjenim projektom socialnega omreţja na drţavni ravni bi bil potreben velik
vloţek, predvsem za njegovo izgradnjo in varnost. Z vzpostavitvijo sistema pa bi
naredili zelo velik korak proti e-demokraciji in demokratični ureditvi drţavnega
sistema ter hitremu in učinkovitemu širjenju informacij, ki se tičejo posameznika v
odnosu do drţave.
Ena izmed večjih teţav WEB 2.0 tehnologije je prav kredibilnost podatkov, ki jih
zasledimo v socialnih omreţjih, kot so Facebook, My Space, Twitter in drugi, saj je
sistem v osnovi narejen tako, da lahko vsak prispeva določeno informacijo, ki pa
morda ni resnična. Z zgornjo priloţnostjo, ki se kaţe v razmerju e-uprava : drţavljani,
pa bi se tovrstnim nevšečnostim izognili. Seveda je potrebna menjava generacij, da
se tak projekt docela prime, še vedno pa bi obstajal deleţ ljudi, ki storitve ne bi mogli
ali ne bi ţeleli koristiti. Vsekakor menim, da je ideja vredna razmisleka.
4.5 VLOGA RSS-KANALOV PRI TAKOJŠNJEM OBVEŠČANJU UPORABNIKOV
RSS-STORITEV
Kot sem ţe omenil v opisu storitve RSS gre za podatkovni format, ki se uporablja za
nudenje enot s kratkimi opisi spletnih vsebin in povezavo do celotne spletne vsebine
(Wikipedija, 2009). Vloga RSS-kanalov je pri takojšnjem obveščanju zelo velika, saj
prav storitev RSS-omogoča, da je uporabnik s spletno vsebino nemudoma obveščen,
pri tem pa mu ni treba neposredno obiskati spletne strani, kjer se nahaja vir spletne
vsebine. Zelo je uporabljan pri spletnih dnevniških skupnostih kot pripomoček za
obveščanje, kaj se novega nahaja na blogih ali sosednjih blogih (v primeru
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konkurence). Njihova vloga je še toliko večja, saj sledijo sodobnim trendom, kajti
poleg preprostih besedilnih vsebin lahko omogočajo izmenjavo multimedijskih vsebin
(angl. Podcasting), zanimiv primer pa sem zasledil na http://www.rtvslo.si, kjer
ponujajo ohranjevalnik zaslona. Gre za poseben prikazovalnik RSS-novic s prikazom
aktualnih novic, ki se nahajajo na njihovi spletni strani. Predpogoj je, da je računalnik
povezan s svetovnim spletom, saj potrebuje povezavo do aktualnih novic. Prav tako
ponujajo tekstovne novice in video novice oddaj. Primer uporabe RSS-vira je
program iTunes, v katerem določimo spletno povezavo do RSS-vira, nato pa nam
glede na nastavljene nastavitve avtomatsko povleče vsebino s spleta in jo lahko nato
prebiramo tudi brez povezave s svetovnim spletom. Za preproste novice in nekatera
spletna mesta pa storitev RSS uporabljam preko programa Microsoft Outlook, ki je
prav tako uporaben pri odjemanju elektronske pošte, osebnem koledarju, vizitkah in
drugem. Veliko občinskih in drţavnih razpisov lahko spremljamo preko omenjene
RSS-storitve, kar pomeni da smo o javnem razpisu obveščeni takoj, ko se le-ta pojavi
na spletni strani. S tem se izognemo nenehnim poizvedovanjem in celo morebitnemu
staremu načinu ogleda oglasne deske na organu samem. V tem primeru se kaţe velik
vpliv tehnoloških sprememb na področju javne uprave.
4.6 UREDITEV AVTORSTVA NA SPLETU
Pri internetu se spopadamo z medijem, kjer je ureditev avtorstva in varstva zasebnih
podatkov ponekod še vedno precej vprašljivo področje, zato sem nekaj pozornosti
posvetil tudi tema dvema temama, ugotovitve pa sem strnil v sledečih stavkih.
Pri samem avtorstvu gre za več oblik avtorstva − na primer besedila, člankov,
multimedijskih vsebin in ne nazadnje spletne strani. Pri tekstovnih vsebinah se je
uveljavilo splošno pravilo, da poiščemo pravila kopiranja vsebine na spletni strani, s
katere ţelimo kopirati vsebino, nato pa ob upoštevanju določil avtorja oziroma
lastnika prosto kopiramo ter navedemo njen točen vir.
Dober primer je vsebina, objavljena na Drţavnem portalu Republike Slovenije, kjer je
zapisano:
»UPORABA INFORMACIJ − če ni izrecno drugače določeno pri posamezni
informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik
dostop na naših spletnih straneh, informacije javnega značaja in proste
posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem
uporabnikom ob pogoju, da uporabnik pravilno povzame vsebine z drţavnega
portala in pri tem navede vir (Drţavni portal E-uprava.gov.si) in morebitno
avtorstvo. Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in
sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za
nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi
brez navedbe vira. Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenimi določbami,
kazensko, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.«
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Pri varovanju multimedijske vsebine, kot so video posnetki, glasba in model spletne
strani (dizajn), pa gre za bolj kompleksen primer, saj je zelo teţko kontrolirati
nedovoljeno distribucijo zaščitene vsebine. Primer zelo lahko dostopne multimedijske
vsebine je YouTube, s katerega s pomočjo določenega programa prenesemo
avtorske vsebine, kot so video spoti, pesmi, filmi in drugo. Zaradi omenjenih
nevšečnosti se zato še danes mnogo avtorjev izogiba elektronskim knjigam,
učbenikom in drugim avtorskim delom, kar je z njihovega stališča povsem razumljivo,
saj se njihov dobiček enormno zmanjša v trenutku, ko svoje delo ponudijo v
digitalizirani obliki.
4.7 VARSTVO ZASEBNOSTI NA SPLETU V SMISLU VARNEGA PRENOSA
PODATKOV
Zasebnost predstavlja na internetu zelo pomembno področje, zato se veliko
pozornosti posveča varnemu poslovanju v svetovnem spletu. Zaradi velikih
nevarnosti uporabe osebnih podatkov v nedovoljene namene je bilo potrebno razviti
tudi varen način izmenjevanja informacij.
Dva izmed tovrstnih načinov sta Secure Sockets Layer (v nadaljevanju SSL) in njegov
naslednik Transport Layer Security (v nadaljevanju TLS). Gre za kriptografska
protokola, ki omogočata varno komunikacijo na medmreţju. Protokol SSL je zelo
razširjen pri spletnih trgovinah, poštnih naslovih in nasploh vsepovsod, kjer je
potreba po zaupnem prenosu podatkov. Precej pomembno dejstvo o SSL-povezavi
je, da podatke ščiti pred vdorom le med pošiljanjem, ne pa tudi po tem, ko prispejo
na ciljni računalnik.
Potek varne komunikacije je naslednji: obiskovalčev brskalnik pošlje zahtevo po
varnem prenosu bodisi SSL ali TLS, nato se streţnik identificira z javnim ključem, ki
je za vse obiskovalce enak. Za verodostojnost uporabi digitalno potrdilo, s katerim
izkaţe svojo identiteto. Ko streţnik z digitalnim potrdilom izkaţe svojo identiteto,
brskalnik ustvari ključ za enkripcijo s simetričnim ključem ter ga zakodira s
streţnikovim javnim ključem in pošlje streţniku. Streţnik prejme ključ in ga dekodira
s svojim zasebnim ključem, ki ga ima le on in ni javno znan. Od te točke naprej
poteka povezava preko mnogo hitrejše enkripcije – enkripcije s simetričnim ključem,
ki je mnogo hitrejša, zelo hitro pa lahko odkrije morebitno spremembo podatkov med
prenosom. V določenih primerih streţnik zahteva tudi uporabnikovo predstavitev.
Eden izmed dobrih primerov je tudi spletna stran http://edavki.durs.si, kjer stran od
uporabnika zahteva identiteto z digitalnim potrdilom. Po izkazu identitete lahko preko
varne povezave koristimo različne storitve, ki jih ponuja elektronsko davčno
poslovanje.
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Slika 17: Primer varne povezave − osebni portal e-Davki, DURS

Vir: E-davki, 2009.

Slika 17 prikazuje primer varne povezave, ki omogoča brezskrben prenos osebnih
podatkov. Orodna vrstica se od brskalnika do brskalnika razlikuje, pri večini pa se
obarva bodisi rdeče, modro ali zeleno. V mojem primeru se je pri uporabi brskalnika
Mozilla Firefox orodna vrstica obarvala modro. Ena izmed značilnosti varne povezave
je tudi URL začetnica https:// oziroma ikona zaklenjene ključavnice v spodnjem
desnem kotu.
4.8 SHRANJEVANJE IN DISTRIBUCIJA GRADIV S POMOČJO INTERNETA
Internet nam poleg drugih prednosti prinaša tudi hitrejši, varnejši in cenejši prenos
gradiva oz. njihovo distribucijo. Do gradiv dostopamo v relativno kratkem času, na
voljo pa so praktično skoraj po vsem svetu, kjer je na voljo internetna povezava.
Seveda pa se pojavijo tudi nevšečnosti, ki so povezane z avtorskimi pravicami,
nedovoljenim distribuiranjem določenih dokumentov in izredno hitrem širjenju. Ko je
nek dokument v obtoku na svetovnem spletu, ga je praktično nemogoče ustaviti
oziroma uničiti, zato pri posredovanju pomembnih dokumentov uporabljamo ţe prej
omenjene varne povezave.
Distribucija gradiv s pomočjo interneta se je v e-upravi zadovoljivo uveljavila.
Sodobne spletne aplikacije, ki jih omogoča WEB 2.0, pa so k temu še dodatno
pripomogle. Tako se lahko na primer obširna gradiva, za katere bi v papirnati obliki
potrebovali na tone papirja, preprosto objavijo na spletni strani, portalu, socialnem
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omreţju ali aplikacijah, ki omogočajo skupno rabo dokumentov (primer Google
Docs). Na ta način z zelo preprostim načinom ponudijo informacije, do katerih bi
drugače prišli nekoliko teţje. Z distribucijo gradiv s pomočjo interneta lahko za
izjemno majhne stroške informiramo široko mnoţico ljudi, na drugi strani pa
enormno zmanjšamo porabo papirja.
Naslednji dober primer distribucije gradiv v javni upravi bi bili portali političnih strank,
kjer lahko najdemo pisma javnosti, v katerih se lahko seznanimo z včasih teţje
dostopnimi podatki, ki jih ponujajo klasični mediji. Velikokrat lahko zasledimo, da je
vir podatkov, ki jih ponudijo na televizijskem dnevniku, prav javno pismo določene
stranke, v katerem napoveduje svoja prihodnja dejanja ali pa javnost ozavešča z
aktualnim dogajanjem.
V sklopu diplomske naloge bom predstavil spletno aplikacijo, ki omogoča laţjo
distribucijo in ustvarjanje elektronskih gradiv. Storitev je brezplačna, ponuja pa jo
Google pod imenom Google Docs. Omogoča ustvarjanje novih dokumentov,
nalaganje ţe obstoječih dokumentov, dodajanje v skupno rabo z ostalimi ljudmi, pri
čemer lahko določamo, kdo izmed njih ima dovoljenje za dostopanje in urejanje
dokumentov. Storitev omogoča ogled, prav tako pa tudi spreminjanje s strani več
uporabnikov hkrati, v pregledih dokumenta pa lahko točno vidimo, kdo, kako in kdaj
ga je spremenil. Urejanje in dostopanje do podatkov je mogoče od kjer koli po svetu,
pogoja sta le internetna povezava in primerna naprava (računalnik, dlančnik ... ). Ko
je določeno gradivo izdelano, ga lahko objavimo kot spletno stran. Objavo lahko
omejimo na določene ljudi, ves svet ali pa tako, da je vidna le nam. Z aplikacijo se
izognemo različnim kopijam oziroma verzijam gradiva po raznih računalnikih, saj je
gradivo shranjeno na enem mestu in strnjeno v celoto z zabeleţenimi spremembami.
Slika 18: Aplikacija Google Docs

Vir: Google Docs, 2009

Omenjena spletna aplikacija je za potrebe javne uprave izredno zanimava, vendar pa
je morda hipotetično vprašljiva, saj jo brezplačno ponuja tuje podjetje. Kot
alternativa bi bil morda zanimiv razvoj podobne aplikacije za javne usluţbence, ki se
spopadajo s podobnimi teţavami, kot so različne verzije dokumentov, popravljeni
dokumenti, vrstni red izpolnjevanja klasičnega elektronskega dokumenta in druge
nevšečnosti. Kot sem omenil ţe v predhodnih točkah, poteka razvoj drţavnega
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portala e-uprava za javne usluţbence, v katerem morda lahko pričakujemo podobne
aplikacije, ki bodo olajševale delo v javni upravi in hkrati zagotavljale zadovoljivo
varnost pri obdelavi podatkov.
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5 RAZISKAVA V SOCIALNEM OMREŢJU FACEBOOK
Za potrebe raziskave sem uporabil socialno omreţje Facebook, kjer sem si ustvaril
brezplačen račun.
5.1 POSTOPEK USTVARJANJA RAČUNA
Najprej je treba na spletni strani Facebooka vpisati svoje podatke, nato pa imena ali
elektronske naslove prijateljev, ki jih poznaš, sistem pa pogleda, ali imajo morda ţe
ustvarjene račune. Ko najdeš katerega izmed prijateljev, klikneš gumb »Dodaj kot
prijatelja«, pri čemer mora uporabnik, ki ga dodajaš kot prijatelja, prijateljstvo s
teboj potrditi, s čim nastane povezava med omenjenima osebama, ki jo drugi lahko
vidijo. Zanimivo pa je, da lahko vidimo tudi povezave med drugimi – vidimo lahko
prijatelje od prijatelja in prijatelje od tretje osebe. Na ta način nismo več popolni tujci
tretje osebe, zato z njo tudi veliko laţje naveţemo stik.
5.2 PRVI VTISI IN ROKOVANJE Z APLIKACIJO
Aplikacija Facebook ponuja tud ustvarjanje spletnih albumov, kamor dodajamo slike,
na sliki pa neposredno označimo osebe in povezavo do njihovega profila. Na ta način
lahko hitreje doseţemo debato o določenih dogodkih, prireditvah in drugih
pripetljajih, saj vsak izmed označenih na sliki prejme sporočilo, da se je pojavil na
določeni sliki. Da pa je stvar še zanimivejša, se lahko pod sliko omogoči moţnost
»komentiraj sliko« in zadeva neverjetno zaţivi. Na podoben način lahko objavimo
video vsebine in glasbene prispevke.
Za socialnimi omreţji pa se skriva zanimiva marketinška poteza, na katero mnogi
opozarjajo (Savič in drugi, 2009). V prenekaterih člankih lahko zasledimo, kako je
lahko ravnodušno dajanje osebnih podatkov škodljivo, saj se podatki tudi po brisanju
vedno nekje shranijo (Savič in drugi, 2009). Mnogi zato priporočajo, naj se ne
pridruţimo v vedno nova socialna omreţja, če ne vemo, kaj točno dobimo v zameno
za članstvo (Pirillo, 2007).
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Slika 19: Facebook − spletna aplikacija socialnega omreţja

Vir: Facebook, 2009a

5.3 BREZPLAČNA UPORABA PRIKRIVA DOLOČENE INTERESE LASTNIKOV
PODJETJA FACEBOOK
Facebook je aplikacija, s katero lahko pridobimo veliko novih poznanstev, po drugi
strani pa bo podjetje pridobilo naše osebne podatke o kraju bivanja, interesnih
dejavnosti, političnem usmerjenju, našem zanimanju za določene izdelke in druge
statistične podatke, ki se uporabljajo pri marketinškem oglaševanju. Osebni podatki
se neposredno ne smejo posredovati naprej, vendar pa lahko podjetje osebe s
podobnimi interesi zdruţi v skupine, nato pa skupinam posredujejo oglase, ki jih
oglaševalci namenijo za ljudi določene starosti, skupnih interesov, zanimanj in drugo.
Nemalo pa je primerov oseb, ki v socialnih omreţjih ustvarjajo nove in nove profile,
imajo na stotine tako rekoč namišljenih prijateljev, ki so le neka virtualna potešitev
morebitnih ţivljenjskih frustracij, ob vsem tem pa mnogokrat ure in ure brez veze
presedijo pred računalnikom, kar pa je ţe problem druge vrste (Pirillo, 2007; Savič in
drugi, 2009).
5.4 KAKO SE KAŢE KORISTNOST UPORABE SOCIALNEGA OMREŢJA V
JAVNI UPRAVI
Socialna omreţja so pri zmerni in koristni uporabi zelo dobrodošla. V primeru profila v
socialni mreţi Facebook, ki sem ga naredil za namene diplomske naloge, sem med
prijatelje dodal mnogo poslank in poslancev, ministric in ministrov, ţupanj in ţupanov
ter načelnic in načelnikov upravnih enot. Nad njihovimi aktivnostmi sem bil kar
presenečen, predvsem nad aktivnostmi tistih v poslanskih vrstah. Izmed 58 načelnic
oziroma načelnikov upravnih enot pa sem jih na socialnem omreţju našel zgolj šest
(UE Kamnik, UE Koper, UE Laško, UE Ljutomer, UE Ptuj ter UE Radovljica).
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Ker sem zasledil večjo aktivnost poslank, poslancev ter ministrov in ministric, sem se
osredotočil na njihove aktivnosti. Omenjene aktivnosti so navedene v prihodnjih
točkah. V tem primeru lahko govorimo o komunikaciji med javno upravo in
drţavljani. Upam, da se bo trend v prihodnje vse bolj razvijal in se bo več
predstavnikov javne uprave odločalo za tako odprto komunikacijo z drţavljani. Vsak
dodaten kanal, preko katerega javna uprava komunicira ali drţavljanom sporoča
določeno stvar, velja za koristnega, v določenih primerih pa tudi esencialnega za
doseg segmenta prebivalstva. Tezo zagovarjam na podlagi aktualne konstatacije, ki
sem jo pridobil iz moje raziskave, razloţil pa jo bom z rahlo degresijo. Socialna
omreţja uporabljajo namreč predvsem mladi ljudje in velik del tistih, ki jih klasični
mediji ne pritegnejo, zanje nimajo časa ali pa jih na kak drug način odvrnejo. V tej
točki se izkaţe vloţek (npr. poslanca, ki je aktiven na Facebooku) kot rentabilen, saj
bo na ta način lahko nagovoril velik del potencialnih volivcev, ki jih ostali morda ne
bodo dosegli ali pa jih bodo poizkušali na kak drug način, ki predstavlja velik strošek.
Obstaja še vrsto drugih razlogov, ki se mi zdijo smiselni v primeru komunikacije javne
uprave z drţavljani preko socialnih omreţij, med njimi tudi takšni, ki imajo posredno
ali neposredno korist za drţavljane.
5.5 VIRTUALNA SKUPNOST – POVEZOVANJE LJUDI ZA IZPOLNJEVANJE
DOLOČENIH INTERESOV
Na socialnem omreţju Facebook sem naredil tudi skupino Slovenska javna uprava z
namenom agitacije čim višjega števila komentatorjev o e-upravi, javni upravi v
odnosu do interneta in njenem poslovanju. V skupino so se lahko pridruţili vsi
uporabniki socialnega omreţja Facebook, nekatere izmed njih pa sem še posebej
povabil s poslanim zasebnim sporočilom. Skupino sem ustvaril avgusta 2009, v
novembru 2009 pa se število članov pribliţuje številu tristo. Skupina je vsak dan
bogatejša za kakšnega novega člana. V skupini sem zastavil nekaj vprašanj oziroma
neke vrste pobudo za nadaljnjo komentiranje, vendar pa je bil odziv manjši, kot sem
pričakoval. Trenutno ima skupina šest komentatorjev, ki so podali svoja mnenja v
petnajstih komentarjih. Ostali člani niso javno razpravljali, temveč so skupino le
podprli s svojim članstvom. Zaradi premajhnega števila komentarjev le-teh ni moč
kategorizirati.
Kljub velikemu številu članov pa jih večina ni ţelela javno izpostavljati svojih imen in
odgovarjati na vprašanja oziroma izraţati svojega mnenja o drţavni upravi. Mnogo
ljudi rado sodeluje v razpravah, kjer prihaja do trenj, v razpravah, kjer pa je treba
podati mnenje na podlagi razmišljanja ali svojih izkušenj, pa je odziv zelo slab. Prejel
sem pobudo, da zadevo izpostavim na kakšnem forumu, kar se mi v določenih
pogledih zdi bolj smiselno, saj bi s tem pridobil več podatkov, vendar pa sem vztrajal
pri načrtovani raziskavi na omreţju Facebook.
Zasebnih sporočil, ki niso bila prikazana javnosti, sem prejel mnogo, vendar so bila
nekoliko negativno usmerjena kot na primer: »Verjetno tudi drugi nimajo mnenja –
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čeprav sem sama ţe skušala oddati napoved za dohodnino preko el. obrazca ... pa je
tako komplicirano, da to raje storim po starem kopitu in s tem sem sprijaznjena oz.
nimam niti mnenja.« Iz napisanega komentarja je moč razbrati dve stvari: slabo
informiranost o storitvah e-uprave, saj mnogo ljudi niti ne ve, da e-dohodnine ni več,
temveč se preko elektronskih obrazcev podajajo le morebitni ugovori. Prav tako
lahko sklepamo, da se ljudje ob neuspelih poizkusih na e-storitve mnogokrat več ne
vračajo, s čimer zavrnejo nove priloţnosti za boljše in laţje komuniciranje med javno
upravo in drţavljani.
5.6 USPEH OZIROMA REZULTATI NAREJENE SKUPINE
Kot je bilo moč zaslutiti, večina mladih ljudi socialna omreţja uporablja za zabavo,
zato sprejemajo raznovrstna povabila v skupine, nato pa je njihov odziv zelo slab.
Starejša populacija ljudi se mnogo bolj odziva na določene probleme, vendar pa je
njihova hiba nepoznavanje informacijske tehnologije, čemu posledično jih je teţje
pridobiti v skupino, saj obvladajo le osnovne moţnosti socialnega omreţja.
Pričakoval sem, da bodo povabilo v narejeno skupino sprejele tudi osebe, ki na nek
način predstavljajo javno upravo (poslanke, poslanci, ministrice, ministri in druge
osebe javnega značaja), ki pa ga na moje razočaranje niso, saj imajo verjetno
prenatrpane nabiralnike in novih sporočil sploh ne gledajo ali pa le površno, socialno
omreţje pa uporabljajo le v lastno korist kot orodje za pridobivanje javnega mnenja,
predstavljanje svojih novih idej, šele nato kot vir komunikacije z drţavljani, za kar pa
je potrebno veliko časa.
5.7 PRIHODNOST SKUPINE
Glede prihodnosti skupine imam slab občutek, saj skupina sama po sebi nima višjega
pomena, zasnovana pa je na tak način, da jo je treba nenehno upravljati oziroma
dodajati nove informacije, odpirati sveţe teme ter ljudi z zanimivimi informacijami
agitirati k pisanju komentarjev. Ker je bila skupina ustvarjena za namen raziskave v
diplomski nalogi, je po vsej verjetnosti po opravljeni raziskavi ne bom več uporabljal.
Z določenimi popravki pa bi jo z veseljem prepustil kateremu izmed drţavnih
organov, ki bi preko nje pridobil več novih članov in jim preko nje širil informacije ali
povpraševal po njihovem mnenju.
Kot zanimivost bi omenil, da sem ob pisanju zadnje novice v skupini Slovenska javna
uprava prišel na idejo o ustvarjenju nove skupine, ki nosi naslov »INTERNET –
USTAVNA PRAVICA?«, kjer pa se število članov neverjetno hitro zvišuje, kljub temu
da nisem odprl še nobene debate. Razlog tiči v naslovu, ki na nek način spodbuja
uporabnike aplikacije Facebook, naj s svojim članstvom podprejo hipotezo (razloţeno
v točki 4.4 – Vpliv; drţavljani: e-uprava).
Tema bi bila primerna za kakšno drugo raziskavo.
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5.8 UGOTOVITVE
Ob trimesečni uporabi in agitiranju uporabnikov aplikacije Facebook v skupino
Slovenska javna uprava sem prišel do ugotovitev, da tovrstne skupine ob
nedejavnosti nimajo prihodnosti, saj ljudje zanje ne kaţejo velikega zanimanja. Odziv
bi bil zagotovo povsem drugačen, če bi v skupini objavljal nove predloge o
spremembah slovenske javne uprave ali pa bi v skupini predstavljal katero izmed
njenih storitev.
Neka splošna debata, ki sem jo uporabil v skupini, pa je pripeljala do rezultatov
nesmiselnosti uporabe virtualnih skupin v te namene, saj uporabniki v večini
primerov podajajo le kritike, vendar pa tudi teh ne ţelijo javno izpostavljati, čemu
posledično skupina ne zaţivi.
Seveda pa ugotavljam popolnoma nasprotne trditve v primeru ustvarjanja določenih
drugih skupin, ki uporabnike s članstvom pozivajo k spremembi stvari na bolje,
podprtju določene osebe (bodisi politika ali koga drugega), izkazovanju pripadnosti
določeni skupini (skupina FU-Študent) ter k drugim dejanjem, kjer se prispevki članov
močno razlikujejo od skupine Slovenska javna uprava. V teh primerih je ustvarjanje
skupin bolj učinkovito.
Ob zaključevanju diplomske naloge pa sem naletel na zanimivo novico, ki zna
nasprotovati kateri izmed mojih trditev: »Mladi, ki so zasluţni za uspeh Facebooka,
mu zadnje čase obračajo hrbet. Podatki analitske druţbe ComScore kaţejo, da med
uporabniki v starostni skupini od 18 do 24 let uporaba Facebooka pada ţe tretji
mesec zapored. Julija letos je Facebook uporabljalo 3 odstotke manj mladih kot v
enakem obdobju lani, avgusta pa je bilo število uporabnikov v starostni skupini od 18
do 24 let manjše ţe za 16 odstotkov. Poznavalci za zdaj še ugibajo, kaj je povzročilo
takšen padec priljubljenosti Facebooka med nekoč najbolj zvestimi uporabniki. So se
ga mladi naveličali ali je za negativen trend kriv kar Facebook sam z nenehnimi
spremembami uporabniškega vmesnika, ki so predvsem med mladimi naletele na
zelo
negativne
odzive?«
(DNE,
2009).
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Slika 20: Skupina Slovenska javna uprava

Vir: Facebook, 2009b
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6 SVETOVNI SPLET V PRIHODNOSTI
Na tej točki se je pojavila nova teţava: kako izmed vseh teorij in napovedovanj o
prihodnosti svetovnega spleta izbrati pravo? Po prebranih nekaj strokovnih člankih in
mnogih spletnih vsebinah sem izbral najbolj verjetno teorijo o razvoju svetovnega
spleta. Morda bo dimenzija časa popolnoma ovrgla predvidevanja v tej točki,
vendarle pa bo morda katero izmed njih postalo resnično. Mnogo gradiv napoveduje
razvoj v smeri znanstvene fantastike, kar se nam v tem trenutku morda zdi
nemogoče. Pustimo se presenetiti, sam pa si bom dovolil v naslednjih vrsticah podati
nekaj hipotez.
Bistvena razlika, ki je napovedana v največ primerih, je uporaba velikih računalnikov,
kjer bosta potekala procesiranje in hramba podatkov, doma pa bodo le vmesniki, s
katerimi bomo podatke urejali in kontrolirali. Vsi procesi se bodo odvijali v osrednjem
sistemu, z domačimi vmesniki pa jih bomo s pomočjo spleta kontrolirali in uporabljali.
Napoveduje se tesna povezanost z realnim (fizičnim) svetom in internetom
(virtualnostjo). Vsi dogodki, opravila, dejanja in početje bo potekalo preko
svetovnega spleta. Na tej točki se mi je zastavilo pomembno vprašanje o zasebnosti,
saj naj bi vse telefonske pogovore, sporočila, elektronsko pošto, naše vedenje, celo
hišna opravila, kot so pranje posode, obleke, stanje hrane v hladilniku in drugo,
beleţil svetovni splet, ki naj bi predstavljal osebnega asistenta. Vsi podatki naj bi bili
shranjeni v oddaljenem prostoru, zato bomo do njih dostopali neodvisno od lokacije,
potreben bo le vmesnik, s katerem bomo izvajali ukaze. Tako naj bi se na primer
opomniki avtomatsko pojavljali glede na čas in lokacijo, na kateri se nahajamo.
Zanimiv se mi je zdel primer, ki ga poda Kevin Kelly, urednik znane ameriške revije
WIRED, kjer navaja eno izmed zanimivih tehnologij, kjer nas bo splet preko osebne
naprave opozarjal s pomočjo GPS-tehnologije o stvareh, ki jih moramo še narediti na
določeni točki, kjer se nahajamo (Kelly, 2008). Seveda je treba opravke in lokacijo,
kjer se pojavi opomnik, predhodno vnesti v sistem.
Iz mnoţice informacij sem izbral nekaj zanimivejših, zagotovo pa se bo določen
premik naredil tudi v tej smeri, saj je ţe moč zaslediti razvoj v tej smeri. Veliko
vprašanje pa je odziv ljudi, ki bodo odločili, ali bodo ţeleli uporabljati novo
tehnologijo ali pa bo razvoj šel v popolnoma drugo smer.

38

Slika 21: Razvoj svetovnega spleta

VIR: Radar Networks & Nova Spivack, 2007

6.1 WEB 3.0 – najverjetnejši razvoj
Pri WEB 3.0 pa bomo najverjetneje govorili o razvoju umetne inteligence, kjer bo
glavna naloga WEB aplikacij strnjevanje podatkov (Hendler, 2009) ter njihova
pretvorba v informacije, kar bo olajšalo iskanje informacij med mnoţico podatkov. V
tem primeru bo WEB 2.0 sluţil kot zdruţevalna komponenta različnih spletnih vsebin,
aplikacije WEB 3.0 pa bodo pripomogle k uporabi vseh teh podatkov z namenom
pretvorbe v informacijo. Nekatere izmed tovrstnih aplikacij je ţe moč zaslediti na
spletu, zaradi razvoja v začetnih fazah pa še ne delujejo, kakor bi ţeleli. Naslednje
spletne aplikacije bi ţe lahko ustrezale opisu WEB 3.0 tehnologije:
-

-

Wolfarm Alpha (http://www.wolframalpha.com/): iskalnik, ki preproste
podatke spreminja v informacije. Tako nam na primer ob iskalnem nizu
»Ljubljana« ponudi različne podatke od lokacije, števila populacije, trenuten
čas v Ljubljani, stopinje, hitrost vetra, bliţnja mesta in mnogo drugih
informacij. Gre za iskalnik, ki z vsakim iskalnim nizom poišče podatke in jih
pretvori v informacijo.
Google squared (http://www.google.com/squared/): aplikacija pod okriljem
Google labs, ki omogoča izpis različnih vsebin na iskalni niz, kot na primer za
iskalni niz »president of the United States« pokaţe predsednike ZDA in
osnovne podatke, kot so ime in priimek, slika, opis, datum rojstva, kraj rojstva
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in drugo. Poleg osnovnih podatkov v tabelah je na voljo tudi povezava do
obširnejše vsebine.
Slika 22: Google squared

Vir: Google Squared, 2009

Seveda pa je delovanje aplikacij še vedno tako okrnjeno, da ne moremo govoriti o
brezhibni zadevi, ki nam najde ţeleno informacijo, vendar pa predstavlja dober uvod
v delovanje svetovnega spleta v prihodnosti, saj teţi h kakovostnejšem iskanju,
krajšemu iskalnemu času in strnjenim vsebinam. Kljub anarhičnosti, ki jo je moč
zaslediti v aplikacijah pod oznako »beta«, pa bi ţe lahko govorili o inteligentnih
brskalnikih, ki bodo v prihodnosti gotovo del tehnologije WEB 3.0.
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7 ZAKLJUČEK
Splet nam na področju e-uprave v prihodnosti ponuja veliko novih priloţnosti, ki pa
jih nekoliko ogroţa počasno sprejemanje zakonov, vsaj v smislu uporabe socialnih
omreţij na drţavni ravni. Problem klasičnih socialnih omreţij je nekredibilnost
informacij, medtem ko je njihova prednost priljubljenost med predstavniki predvsem
mlajših generacij. V veliki meri se pozna tudi skeptičnost do elektronskih storitev in
preferiranje fizičnih potrdil ter osebnega stika z organom, ki nam storitev ponuja, kar
je indikator slabe izobraţenosti na področju informacijske tehnologije. Velikega dela
priloţnosti tehnologije WEB 2.0 še nismo izkoristili, kar pa naj bi se v prihodnjih letih
spremenilo, saj bo vse večji del ţivljenjskih storitev (naročanje hrane, upravljanje
doma s pomočjo senzorjev, opozorila o napakah in drugo) potekal preko svetovnega
spleta. V prihodnosti zna priti do točke, kjer bo v nekaterih delih sveta internet tako
pomembna dobrina, kakor so zdaj elektrika, stanovanje, telefon. Dostop do
širokopasovnega interneta se vse bolj širi. Junija 2009 ga je imelo 24 % vseh
drţavljanov EU. Slovenija pri tem nekoliko zaostaja, saj ima širokopasovni dostop do
interneta pri nas 22,1 % vseh Slovencev (DNE, 2009). Na Finskem so denimo
napovedali velik korak v smislu nudenja komunikacijskih povezav drţavljanom, saj
naj bi do julija 2010 vsem drţavljanom omogočili povezavo 1 Mbps, do konca leta
2015 pa kar 100 Mbps (Saenz, 2009). Po zadnjih informacijah so podoben korak
naredili tudi Španci (DNE, 2009). V Sloveniji smo daleč za njimi, saj drţava mnogim
gospodinjstvom ne more zagotoviti primerne povezave, s katero bi lahko uporabljali
e-storitve, kjer pa se zopet soočimo s problemom. Rešitev je moţna z implementacijo
javnih dostopnih točk, kjer bi bil omogočen dostop do e-storitev.
Moţna rešitev omenjenih teţav bi bila v spodbujanju in izobraţevanju drţavljanov o
spletnih storitvah e-uprave in poudarjanju vloge zniţevanja stroškov ter s tem
razbremenjevanja proračuna, hkrati pa lajšanja zahtevnosti storitev s pomočjo
svetovnega spleta. Za dober zgled za pridobivanje pozornosti obiskovalcev bi drţava
lahko vzela podjetja, ki s spletnimi aplikacijami privabljajo ljudi, ter jim preko njih
ponudila informacije in storitve javne uprave.
Na podlagi narejene raziskave ugotavljam, da se uporaba socialnih omreţji ter
aplikacij, ki jih omogoča WEB 2.0, zaznava, vendar premalo. Uporaba socialnih
omreţij se je izpridila do te mere, da se pojavlja trend oddaljevanja od aplikacij, ki jih
ponujajo socialna omreţja, ter trend ukinjanja računov, saj uporabnikom zaradi
nenehnih obveznosti o sledenju dogajanja vzamejo ogromno časa, nakar jih raje
zapustijo. Ugotavljam, da se uporaba spletnih storitev veča, saj je vse več mlajše
populacije, ki jo tovrstno komuniciranje in poslovanje prav gotovo zelo zanima. V
raziskavi skupine Facebook sem dobil rezultate, ki kaţejo na decidiran odnos mladih
do informiranja drţavljanov preko socialnih omreţij. Na drugi strani potrebujemo še
eksces naše politike, ki bi bila pripravljena sprejeti nov medij, poleg elite, ki ga ţe s
pridom uporablja.
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Za konec bom triumfalno potrdil v začetku postavljeno hipotezo, saj so socialna
omreţja v javni upravi ne le dobrodošla, temveč nujno potrebna. Na socialnih
omreţjih in predvsem ostalih aplikacijah WEB 2.0 tehnologije doseţemo elito oseb, ki
so dovzetne za razvoj in neuradno bolj afirmirane za podajanje svojih mnenj od širše
populacije, ki je dostikrat indoktrinirana ali pa razpolaga s parcialnimi informacijami.
Omenjene aplikacije pa na drugi strani poskrbijo za kakovostnejšo informiranost, zato
bi kot zaključni nazor podal tezo o veliki korelaciji javne uprave in aplikacij, ki jih
ponuja WEB 2.0.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
ARPANET − kratica za Advanced Research Projects Agency Network oziroma
napredno raziskovalno projektno agentsko omreţje
BBCode – Bulletin Board Code
Je posebna implementacija HTML-ja, katerega uporaba je omogočena (ali ne) s
strani administratorja (lahko jo tudi onemogočiš v formi za vnos objave, s tem da
pred objavo odkljukaš ustrezno polje). BBCode je sama po sebi zelo podobna HTMLju (tagi so v oglatih oklepajih [xyz], kar omogoča boljši pregled nad tem, kaj in
kakšen bo izpis. Za več informacij o tej temi si oglejte dodatno razlago, do katere
lahko dostopate tako, da v obrazcu za objavo kliknete na povezavo BBCode (po
navadi se nahaja v drugi vrstici naštetih Moţnosti).
CERN – Evropska organizacija za jedrske raziskave
DARPA – Agencija za napredne obrambne analize ZDA (angl. Defense Advanced
Research Projects Agency); agencija Oddelka za obrambo ZDA, zadolţena za razvoj
novih vojaških tehnologij
ENQUIRE – zgodnji projekt programske opreme, napisane v drugi polovici leta 1980
GPS − kratica za Global Positioning System (sistem globalnega določanja poloţaja)
GPS je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje natančnega poloţaja
in časa kjer koli na Zemlji ali v zemeljski tirnici. Njegovi sateliti na potovanju okrog
Zemlje uporabljajo srednjo kroţno tirnico.
IP − številka, ki natančno določa računalnik v omreţju interneta. Kratica IP označuje
internet protocol. Število je 32-bitno, za bolj pregleden prikaz je običajno zapisano s
štirimi osembitnimi vrednostmi v desetiški obliki npr. 193.95.198.35. Del teh bitov je
moţno uporabiti za ustvarjanje podomreţij znotraj nekega omreţja.
NCP – Network Control Program
SSL − Secure Sockets Layer (kratica SSL) in njegov naslednik Transport Layer
Security (TLS) sta kriptografska protokola, ki omogočata varno komunikacijo na
medmreţju, na primer pri brskanju po spletu in pri e-poštnem in instantnem
komuniciranjem. Med protokoloma obstajajo majhne razlike, vendar sta v principu
enaka.
TCP/IP − (angl. TCP, Transmision Control Protocol, protokol za nadzor prenosa ter
IP, Internet Protocol, internetni protokol) ali internetni sklad protokolov (angl.
Internet protocol suite) je mnoţica protokolov, ki izvaja protokolski sklad, prek
katerega teče internet. Največ omreţnega prometa poteka preko protokola TCP.
Sporočila preko protokola TCP se zaradi vzpostavljene povezave med odjemalcem in
servisom prenašajo zanesljivo v obe smeri, so brez napak, podvojevanja in v pravem
vrstnem redu.
URL − enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource Locators); naslov spletnih
strani v svetovnem spletu
WEB 2.0 – splet druge generacije, značilen predvsem po sodelovanju obiskovalcev
in uporabnikov pri grajenju spletne strani
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SEZNAM IN RAZLAGA NEZNANIH POJMOV
e-STORITVE – storitve na svetovnem spletu.
PORTAL – spletna stran z multimedijsko vsebino, po navadi narejena v
programskem jeziku PHP, podprta z bazo. Ureja se preko uporabniškega vmesnika.
SEMANTIC WEB – nastajajoča razvojna faza svetovnega spleta, v kateri je
opredeljen pomen (semantika) informacij in storitev na spletu, zaradi česar je
mogoče ujeti, razumeti in izpolniti zahteve ljudi in strojev za uporabo spletne
vsebine.
SOCIALNO OMREŢJE – skupina ljudi, ki se ustvari na svetovnem spletu zaradi
namena druţenja ali izmenjavanja informacij, mnenj.
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