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Uvod 
 
Pri strokovni oceni uporabnosti spletnih strani ekspert za uporabnost uporabniških 
vmesnikov natančno pregleda spletno mesto in uporabnost spletnih strani oceni glede na 
ciljno skupino. Podlaga strokovne ocene so uveljavljena pravila uporabnosti spletnih strani in 
kriteriji, prilagojeni potencialnim uporabnikom. Rezultat tega natančnega pregleda spletne 
strani je identifikacija problemov, na katere lahko uporabnik spletnega mesta naleti, ter 
priporočila za odpravo le-teh. 
 
Zaradi zahtevnosti izdelave strokovne ocene, omejenega časa in sredstev smo v okviru 
projekta evaluacije spletnih strani vladnih služb in ministrstev Vlade RS opravili strokovno 
oceno enega vladnega spletnega mesta (Ministrstvo za informacijsko družbo).  
 
Ministrstvo za informacijsko družbo smo izbrali zaradi njihovih zastavljenih ciljev, ki med 
drugim vsebujejo tudi naslednje naloge: spodbujati in omogočati čim večji obseg upravnih in 
drugih javnih storitev preko e-poslovanja ter spodbujati projekte, ki zmanjšujejo digitalno 
ločnico (zmanjševati število tistih, ki so izključeni iz koristi, ki jih prinaša uporaba 
informacijske tehnologije in storitev). Te naloge se med drugim nanašajo prav na problem 
uporabnosti spletnih strani, zato smo se odločili, da strokovni oceni izpostavimo njihovo 
spletno stran in tako posredno izmerimo še uspešnost ministrstva pri uresničevanju svojih 
ciljev.  
 



Metodologija 
 
Strokovno ocenjevanje je izvedel ekspert za uporabnost spletnih mest. Njegovo delo temelji na 
izkušnjah (zasnove, izdelave in vzdrževanje spletnih mest, izvedba testiranj uporabnosti) ter 
na stalnem strokovnem izpopolnjevanju na področju uporabnosti. Metoda ekspertnega 
ocenjevanja ima pred ostalimi metodami prednost v tem, da ugotovitve niso omejene na 
posamezne strani in elemente, temveč vrednoti predvsem celovito izkušnjo obiskovalca 
spletnega mesta. 
 
Za sistematično delo in pregleden prikaz rezultatov je bilo pri strokovnem ocenjevanju 
uporabljeno orodje za vrednotenje uporabniških vmesnikov z upoštevanjem posebnosti 
spletnih strani. Orodje je narejeno na podlagi metod vodilnih avtorjev s področja uporabnosti 
uporabniških vmesnikov in spletnih strani ter avtorjevih izkušenj in znanja. 
Orodje v prvem delu sestavljajo številna vprašanja, s katerimi ekspert detajlno oceni 
parametre, ki vplivajo na uporabnost spletnega mesta. Vprašanja je nekaj deset in so 
razdeljena v posamezne sklope, na najvišjem nivoju pa so razvrščena v tri glavne skupine: 
struktura, vsebina in podoba spletnega mesta. Tipična vprašanja so: "Ali je struktura 
spletnega mesta po širini in globini uravnotežena?" (struktura), "Ali je besedilo prilagojeno 
branju na zaslonu?" (vsebina), "Ali postavitev strani omogoča enostavno iskanje informacij?" 
(podoba). 
V drugem delu ocenjevanja ekspert posameznim rezultatom dodeli kriterije, ki so odvisni od 
ciljne skupine spletnega mesta. Pri tem se opredeli do problemov, katerih rešitve se med seboj 
izključujejo in jih opremi s priporočili, ki zagotavljajo optimalno izkušnjo za največji del 
uporabnikov iz opredeljene ciljne skupine. 
Zaključni del je razvrstitev zbranih ugotovitev in priporočil po sklopih, ki odgovarjajo 
običajnemu postopku gradnje spletnih mest. 
 
Strokovno ocenjevanje sopletnega mesta Ministrstva za informacijsko družbo je izvedel 
ekspert za uporabniške vmesnike, Tadej Maligoj iz Studia za uporabno oblikovanje. 
 

Kriteriji ocenjevanja 
 
Glavni kriterij ocenjevanja je bil prilagojenost ciljni skupini uporabnikov (tehnične 
zmogljivosti, oprema, znanje, osebnostne zmogljivosti). Glede na vlogo in cilj Ministrstva za 
informacijsko družbo je bila v ciljno skupino uvrščena populacija vseh uporabnikov interneta. 
 

Prednosti in omejitve poročila 
 
Poročilo vsebuje strokovno ocenjevanje na podlagi dveh dvodnevnih obiskov  spletnega mesta 
v mesecih november in december 2001. Ugotovitve se nanašajo na vsebino in lastnosti v teh 
dveh obdobjih in morebitnih sprememb od tistega časa ne upoštevajo.  
 
Poročilo je omejeno s tem, da ne vsebuje poročila o vseh posameznih straneh na spletnem 
mestu z vsemi detajli, temveč izpostavlja le generalne probleme in priporočila. Namen 
strokovne ocene je prikazati principe, ki jih priporočamo na vseh straneh spletnega mesta oz. 
tudi širše; na večini vladnih spletnih mest. 
 
Poročilo ni mišljeno kot predlog za preoblikovanje, temveč vsebuje le splošna priporočila 
glede uporabnosti spletnih mest in pravil ki so na ocenjenih spletnih straneh kršena. Ker je 
strokovna ocena spletnega mesta MID sestavni del celovitega vrednotenja vladnih spletnih 
mest, ga je v tem kontekstu tudi potrebno uporabiti. 
 
Zaradi števila napak, ki smo jih našli na spletnem mestu MID, smo ocenili da je le-to potrebno 
temeljite prenove. Poročilo je zbir ugotovitev in priporočil, s katerimi bi bilo mogoče povečati 
uporabnost spletnih strani Ministrstva za informacijsko družbo in jih približati ciljem, ki jih 
imajo opredeljene v svoji strategiji. 



Rezultati 
 
Rezultati so strukturirani po posameznih sklopih lastnosti spletnega mesta. 
Ugotovitve so v pokončnih črkah, priporočila v nagnjenih črkah. 
 



Struktura spletnega mesta 
 

Vhodna stran 

 
Vhodna stran spletnega mesta MID je narejena kot portal z bližnjicami na najbolj aktualne 
vsebine. Pri tem je nejasna ločnica med tremi področji: Novice, V žarišču in Tema dneva. 
Glede na vsebino, ki jo daje prva stran, je le-ta namenjena obiskovalcem, ki na spletno mesto 
MID redno prihajajo, saj vsebuje samo aktualne novice. 
 
Vhodna stran se po oblikovanju ne loči od ostalih, celo zelo je podobna stranem Novice in V 
žarišču. To je moteče za orientacijo obiskovalca, ki je na spletnem mestu prvič, še posebno, 
ker izbira ukaza Osveži vedno odpre vhodno stran ne glede na to, na kateri strani se 
obiskovalec v tem trenutku nahaja.  
Povezave, ki kažejo na isto stran, ki je že odprta, torej sama nase, je za obiskovalce moteča saj 
vabijo na strani, ki ne nudijo dodatnih informacij. To še posebno velja za strani, ki se nalagajo 
počasi, zaradi česar obiskovalec težko oceni, ali je novo prikazan stran res ista kot prejšnja. 
Vhodna stran MID ima kar štiri povezave, ki kažejo same nase. 
 
Priporočila: Novice, V žarišču in Tema dneva se združijo v eno ali največ dve jasno 
opredeljeni področji. Prva stran se opremi z osnovnimi podatki in povezavami na 
informacije o MID. Vhodna stran se oblikuje tako, da bo opazno drugačna od ostalih strani 
na spletnem mestu. Številne povezave, ki kažejo na prvo stran, se nadomestijo z eno, ki je na 
vhodni strani izključena. 
 

Globina in širina strukture 

 
Načrt spletnega mesta MID kaže tri-nivojsko strukturo, razdeljeno na 11 področij, kar ga 
uvršča med enostavna spletna mesta z heterogeno vsebino. Spletno mesto ima lokalni 
iskalnik, ki pa ne vrača uporabnih rezultatov (delovanje je podrobno razloženo v 
nadaljevanju). Hkrati je spletno mesto MID narejeno na način, ki ne omogoča direktnega 
dostopanja do posameznih strani znotraj spletnega mesta. Negativne posledice tega načina sta 
dve. Splošni iskalniki ne najdejo informacij, ki jih vsebujejo posamezne strani. Tudi če 
obiskovalec najde pravo stran, je ne more shraniti v seznam priljubljenih, za hiter ponovni 
dostop. 
 
Ocenjujemo, da je vzrok tej posebnosti uporaba tehnologije, ki na neprimeren način daje 
prednost udobnosti izdelave spletnih strani in pri tem občutno zmanjšuje uporabnikovo 
izkušnjo. 
 
Priporočila: Število področij je glede na vsebino potrebno zmanjšati z združevanjem 
področij. Izboljšati delovanje iskalnika (opisano kasneje). Prilagoditi spletno mesto 
udobnosti in učinkovitosti obiskovalcev z omogočanjem neposrednega dostopa do 
posameznih strani znotraj spletnega mesta in možnostjo shranjevanja naslova posamezne 
strani v seznam priljubljenih.  
 

Navigacija 

 
Spletne strani MID imajo z bogato ilustracijo značilno podobo in so ob obisku relativno lahko 
prepoznavne. Vendar pri podobi (razen pri uporabi državnega grba) ne sledijo nobenim 
smernicam grafične podobe vladnih ustanov. Poenotenost posameznih strani je dosežena z 
uporabo okvirjev, vendar je zaradi težav, ki jih uporaba te tehnike povzroča, blokiran 
neposreden dostop do posamezne strani. 
 
Že pri strukturi smo omenili (nepotrebno) razdrobljenost vsebine in kompleksno strukturo 
spletnega mesta MID, ki je organizirana po strukturi lastne organizacije. K dodatnim težavam 



v orientaciji obiskovalca pa pripomorejo še raznovrstna in številna navigacijska orodja 
(povezave na prvo stran, navigacijski meni, orodni gumbi, povezave na pod-nivoje, 
drobtinice).  
Spletno mesto MID vsebuje s stališča navigacije veliko problematičnih elementov, od katerih 
so najbolj moteči:  
 
- organizacija spletnega mesta kot odsev organizacije ministrstva, 
- razdrobljenost vsebine po med seboj neločljivih področjih, 
- neenakomerna struktura spletnega mesta po posameznih področjih (nekatera so zelo 

razvejana v širino in globino, nekatera kratka, druga pa so v celoti na eni, zelo dolgi 
strani), 

- skrite povezave v grafičnih elementih, ki niso izenačene z opisnimi besedili, 
- nestandardna povezava gumbov za povezavo na prvo stran in orodnih gumbov (spodaj 

levo), 
- nestandardna postavitev menija (odmik od robov), 
- neenotno in nestandardizirano označevanje povezav (uporaba temno rdeče barve za 

povezave, uporaba iste barve za poudarjanje besedila, ki ni povezava, podčrtavanje 
besedila, ki ni povezava, nedosledna uporaba navigacijskih orodij),  

- nedosledno imenovanje posameznih sklopov vsebin (razlike med oznakami v meniju in 
drobtinicah ter v naslovu, čeprav označujejo isto stvar),  

- ne-označevanje povezav na že obiskane strani 
- več povezav na prvo stran. 
 
Priporočila: Navigacija je najpomembnejši element za uporabnikovo učinkovito uporabo in 
pozitivno izkušnjo s spletnim mestom. Ravno pri tem pa je spletno mesto MID najbolj šibko. 
Poenostaviti je potrebno strukturo spletnega mesta (glej prejšnje poglavje), ter v skladu s 
tem poenostaviti in poenotiti navigacijska orodja. Predvsem jih je potrebno prilagoditi 
veljavnim standardom za spletna mesta (položaj, oblika, delovanje):  
 
- Logotip je levo zgoraj in deluje kot povezava na prvo stran.  
- Meni je vertikalen ob levem robu ali vodoraven pod logotipom. Meni vsebuje povezavo 

na prvo stran. 
- Orodja (iskalnik, pomoč, pošta) je pod menijem ali desno zgoraj. 
- Enotne barve povezav v besedilu, označevanje že obiskanih strani, izogibanje uporabe 

barv in podčrtavanja za besedila, ki ne delujejo kot povezave. 
- Sedanjo dostopnost glavnega menija na vseh, tudi najnižjih nivojih, zamenjati z 

navigacijskimi orodji, ki bodo omogočala enostavne povezave na sosednje strani s 
podobno vsebino (jasen prikaz položaja strani v spletnem mestu, opremljanje s 
asociativnimi povezavami "Glej tudi"). 

- Umik nagovora ministra s prvega mesta (npr. k predstavitvi MID). 

Uporabnikov nadzor nad navigacijo 

 
Označevanje položaja obiskovalca na spletnem mestu je pomemben del, ki služi hitri 
orientaciji in navigaciji po spletnih straneh. To velja za tri nivoje: položaj na strani, položaj na 
spletnem mestu in položaj v svetovnem medmrežju. Ta del spletno mesto MID le delno 
zadovolji: nedosledna uporaba drobtinic, preslabotno označevanje aktualnih področij. 
Besedila na posameznih straneh so (pre)dolga in premalo strukturirana za hitro skeniranje, 
povezave v besedilu so nepregledno in neenotno označene. 
Slaba je komunikacija spletnega mest MID z ostalo vsebino na internetu. Že omenjena 
omejitev vstopa skozi prvo stran ne omogoča orientacije preko url naslova, tudi v primeru, da 
obiskovalec uspe priti na stran preko rezultata v splošnem iskalniku. Nič bolje ni s povezavami 
naprej, saj je seznam povezav pisan in slabo opremljen z obrazložitvami, čemu naj bi bile za 
obiskovalca MID zanimive. 
 
Priporočila: Vsebina na spletnih straneh mora biti prilagojena mediju in njegovim 
značilnostim uporabe. Besedila morajo biti izražena z jasnimi besedami in stavki, pregledno 
in enotno oblikovana z vidnimi poudarki in členitvami. Kjer je mogoče, naj bodo opremljena 
z informativnimi diagrami. Struktura je podobna novinarskemu članku (naslov, povzetek, 



jasno ločena poglavja) in obiskovalcu omogoča, da se pravočasno odloči, ali je stran zanj 
zanimiva ali ne. 
 

Iskanje 

 
Iskalnik na spletnem mestu MID ne dosega standardov dobrih spletnih iskalnikov: iskanje po  
korenu besede, orodje za popravljanje napak, filtriranje več zadetkov na isto stran, 
označevanje iskanih besed v rezultatih. Tudi na natančna in točna gesla ne daje uporabnih 
rezultatov. Testiranje je ponovno pokazalo usmerjenost spletnega mesta k lastni organizaciji 
kot k obiskovalcu (Zadetki na vpisana gesla 25.12.01: Gantar: 62, minister 105, informacija 8, 
informacijska tehnologija 5, internet 36, internet priključek 0, varna uporaba interneta 0).  
 
Seveda pri tem ne gre samo za neučinkovitost orodja, temveč predvsem za slabo opremljanje 
strani s ključnimi besedami in opisi. 
 
Priporočila: Vsako stran označiti z osnovnimi meta podatki (naslov, kratek opis, ključne 
besede) in opremiti spletno mesto z boljšim iskalnikom (glej oceno). 
Kot strategijo v prihodnosti pa predlagamo ustanovitev centralnega vladnega iskalnika, ki 
bo neodvisno od ponudnika informacij uspešno iskal po vseh spletnih mestih vladnih 
ustanov. 
 

Oblikovanje imena URL 

 
Url naslov spletnega mesta MID obiskovalcu omogoča slabo orientacijo. Za vlado je izbrana 
krajšava angleškega izraza government, v nadaljevanju pa kratica mid, ki je tudi sicer pogosto 
uporabljana na spletnem mestu. V resnici sta obe v Sloveniji malo znani. 
 
Priporočila: Spletno mesto MID je del celotne ponudbe slovenske državne uprave na 
Internetu. Najbolj pomembno je, da se vsi v celoti držijo enotnih standardov, ki bodo s 
časom postali prepoznavni tudi laični javnosti. 
 
Uporabnikovi prispevki k vsebini 
 
Pregled odziva kaže, da razprave na spletnem mestu MID niso zanimive za širšo javnost. 
Vzrokov za to je več: 
 
- vprašanje očitno kažejo svojo uradnost in ne skrivajo tega, da želi ministrstvo preko 

razprav dobiti mnenje o določenih svojih odločitvah, 
- posamezne tematike so (glede na odziv) prehitro zaprte, 
- način prijavljanja in sodelovanja v razpravi je z uporabnostnega vidika prezahteven (kar je 

pokazalo tudi testiranje uporabnosti: samo eden od sedmih se je uspel prijaviti v 
razpravo). 

 
Priporočila: Najpomembnejše za pritegnitev občinstva razpravah je poenostavitev prijave 
obiskovalcev za sodelovanje v razpravah. Za živahno debato in popularizacijo foruma pa bi 
morali razširiti tematiko oz. dopustiti, da se nove teme spontano pojavljajo s predlogi 
obiskovalcev samih ter jih s strokovnim moderiranjem nevsiljivo usmerjati. 



Vsebina 
 

Prilagojenost besedila spletu 

 
Vsebina na spletnih straneh MID je malo oz. sploh ni prilagojena mediju interneta. Besedila 
so predolga, slabo strukturirana, brez vidnih poudarkov, pisana v raznovrstnih slogih, žal 
redko prilagojena hitremu iskanju informacij. Zelo redko so opremljena z diagrami. 
Uporabljane so zahtevne stavčne zveze, nepojasnjene kratice in izrazi. Mestoma je nagovor 
obiskovalca podcenjevalen.  
Veliko besedil je v obliki, namenjeni tiskanju in katerih pregled je odvisen od opremljenosti 
obiskovalčevega računalnika. 
 
Besedila, ki po tematiki sodijo skupaj, so postavljena po različnih področjih brez medsebojnih 
povezav. 
 
Priporočila: Vsebino strani je potrebno redakcijsko in uredniško pregledati. Obiskovalcu 
nepomembne informacije skrčiti na minimum, posamezne dele dodatno obrazložiti. Daljše 
sklope besedil opremiti s povzetkom na vrhu strani in tematsko sorodne sklope medsebojno 
povezati. Kjer je mogoče, za prikaz uporabiti diagrame. 
 
Vse pomembne informacije morajo biti dosegljive brez posebnih dodatkov softvera na strani 
odjemalca in opremljene z verzijo za tiskanje na papir. 
 

Besedilo 

 
Skrb vzbujajoče je število strani, kjer slovnična kvaliteta besedil (neupoštevanje slovničnih 
pravil, jezikovne napake, nedoslednost pri uporabi kratic in krajšav, nepravilno izpisovanje, 
...) zbija verodstojnost vsebine. 
 
Slog med posameznimi področji ni poenoten in vzbuja vtis površnosti in nezanesljivosti 
informacij. Na nekaterih straneh je uporabljan žargon, uporabljan v krogu računalniških 
strokovnjakov. 
 
Priporočila: MID daje glede na svojo vlogo zgled širokemu občinstvu v Sloveniji, zato bi 
moralo biti pri določenih stvareh še posebej pazljivi. Med te sodi gotovo skrb za slovenski 
jezik. To še posebno velja za področje informatike, ki je naglo razvijajoča in pogosto sama 
sebi prepuščena panoga, in kjer bi lahko MID odločilno vplival na vpeljavo standardov v 
terminologiji. 
 

Ime strani 

 
Uporabljena tehnologija onemogoča izpis imena strani v naslovni vrstici okna in zapis med 
priljubljene.  
 

Naslovi 

 
Naslovi na straneh se pogosto razlikujejo od imen povezav, ki kažejo na to stran. Niso vabljivi 
in ne omogočajo hitrega skeniranja ali samostojen postavitve. 
 
Priporočila: Prilagoditev naslovov mediju: uporaba čistega jezika, pravih besed in 
prilagojeno samostojni postavitvi.  
 



Berljivost 

 
Besedila na spletnih straneh MID so postavljena v relativni velikosti črk 80 %, kar je večini 
ciljne populacije premajhno za udobno branje. Velikost črk si lahko obiskovalec poveča, 
vendar se pri tem (na nastavitvi zaslona 800 x 600 pik) znatno podrejo razmerja površin in se 
berljivost zmanjša iz drugih razlogov, kar je navedeno v nadaljevanju. 
Določeni pomembni deli besedila (podmeniji) pa so celo postavljeni v absolutni velikosti 80 
%, kar uporabnikovo povečanje onemogoča. 
Berljivost še dodatno otežuje pisana podlaga pod besedilom. 
 
Priporočila: Povečati prostor, namenjen vsebini na račun okrasne ilustracije v statičnem 
delu okna. Nastavitev črk besedila na vseh straneh na 100 %. Ukinitev grafične podlage pod 
besedili. 
 

Dokumentacija 

 
Spletno mesto MID obiskovalcu ne nudi pomoči, razen z načrtom spletnega mesta. 
 
Priporočila: Določena mesta so na sedanjem spletnem mestu MID tako zahtevna, da bi 
nujno potrebovala pomoč v obliki "Kako naredim?". To gotovo velja vsaj za Razprave. 
 

Multimedija, plug–in, ilustracije, animacije, video, audio 

 
Na straneh MID je veliko podatkov v obliki zapisa doc. ali .pdf, ki povzroči dolgotrajen prenos 
podatkov in zahteva od obiskovalca nameščeno dodatno softversko opremo. Vsebina teh 
dokumentov brez dodatkov ni dosegljiva. Pogosto velikost datotek oz. čas prenosa podatkov 
nista označena, še posebej, če dokumente najdemo z iskalnikom. 
 
Priporočila: Vse pomembne informacije morajo biti dosegljive v html obliki. Vse datoteke, ki 
zahtevajo daljši prenos podatkov ali dodatno softversko opremo, morajo biti posebej 
označeni. 
 

Podoba strani 
 

Izkoristek strani 

 
Spletne strani MID imajo porušeno razmerje med uporabnimi površinami (nastavitev zaslona 
800 x 600 pik): orodje / explorer: 24 %, ozadje: 29 %, navigacija: 13 %, vsebina: 34 %. Posebej 
moteč je velikost površine (13 %), ki je namenjen dekoraciji. Oknu z vsebino je tako 
namenjeno malo prostora, kar se poskuša reševati s premajhnimi črkami.  
Primerjava števila vidnih črk na zaslonu z dvema drugima portaloma (EON, SiOL) pokaže, 
kako slabo je izkoriščen prostor na straneh MID. 
 
Priporočila: Povečati prostor, namenjen vsebini na račun okrasne ilustracije v statičnem 
delu okna. Nastavitev črk besedila na vseh straneh na 100 %. Nadomestiti grafično podlago 
z belim prostorom. 
 

Kompozicija, razporeditev 

 
Spletne strani MID imajo dokaj togo kompozicijsko razporeditev elementov, hkrati pa so 
pravila marsikje kršena. Velikost črk se po posameznih straneh in celo na isti strani razlikuje. 
Razmerja med napisi na posamezni strani se ob povečevanju črk spremenijo. Drobtinice in 
naslovi so na različnih straneh nedosledno postavljeni. Površna raba grafičnih elementov pa je 
vidna tudi drugje: uporaba barv za ne-povezave, spreminjajoča širina strani, poljubna 



uporaba barv, napake. Načinov postavitve strani je obilo, kar od obiskovalca zahteva dodaten 
napor za orientacijo na strani. 
 
Problem razporeditve navigacijskih elementov (logotip, meni, orodni gumbi) so opisani v 
poglavju Navigacija.  
 
Priporočila: Spletno mesto MID potrebuje korenito reorganizacijo strani v smislu 
razporeditve vsebine in njene podobe. Kompozicija mora temeljiti na normalno velikih 
črkah, enotni kompoziciji preko vseh strani spletnega mesta in dosledni uporabi 
navigacijskih orodij. Dekorativne ilustracije se umaknejo koristnim informacijam. 
 

Prilagojenost univerzalnosti Interneta: uporabniki, resolucija, brskalniki 

 
Strani MID so optimizirane za prikazovanje na zaslonu z ločljivostjo 1024 x 800 točk. Na 
ločljivostih pod 800 x 600 točk določenih navigacijskih elementov ni več mogoče uporabljati, 
zato strani izgubijo del svoje operativnosti. Strani so popolnoma neuporabne na zaslonih 
prenosnih naprav z manjšimi zasloni (npr. pocket pc z 240 x 320 točk). Določene funkcije 
delujejo samo, ali bistveno boljše v določenem tipu brkljalnika. 
 
Tehnologija na kateri deluje spletno mesto MID zelo obremenjuje komunikacijo in sam 
strežnik, zato je odzivnost strani zelo počasna. Posebno na določenih straneh z veliko 
dinamične vsebine. 
 
Priporočila: Opustitev dekoracije, tehnologije okvirjev in absolutnega pozicioniranja 
elementov. Prilagoditev tehnologije čim večjemu razponu odjemalcev (neodvisnost od 
velikosti ekrana ali vrste brkljalnika). Zgoščevanje informacij. 
 

Odzivni čas 

 
Odzivnost strani je ena najslabših lastnosti spletnega mesta MID, kar je posledica 
neprilagojenosti uporabljeni tehnologiji. Najhitrejše strani se pokažejo v eni sekundi, veliko 
jih potrebuje nekaj sekund ali celo nekaj deset sekund (to povzroča obiskovalcem resne 
težave, kar smo ugotovili tudi na testiranju uporabnosti). 
 
Izklop prikaza slik ne pomaga dosti, ker grafični gumbi niso opremljeni z opisi. 
 
Priporočila: Opustitev grafičnih elementov, ki povečujejo količino pretoka informacij. 
Zmanjševanje vsebin na posamezni strani. Optimiziranje vsebin na strežniku. 
 

Povezave 

 
Na spletnem mestu MID prevladuje predvsem vertikalna navigacija (meni, drobtinice). 
Horizontalne navigacije praktično ni, asociativna pa je redka. Povezave niso opremljene z 
dodatnimi napisi ali namigi. Pogosto so kot povezava uporabljeni celotni stavki (naslovi  
člankov). 
Povezave so označevane z nestandardno barvo (rdečo) in s celo vrsto različnih grafičnih 
elementov (različne puščice). Hkrati pa ti niso rezervirani samo za označevanje povezav. 
Pogosto je osebno ime uporabljeno kot povezava na obrazec za pošiljanje pošte, vendar to ni 
pravilo. Pri nekaterih imenih povezava na Imenu pelje na opis osebe. 
 
Priporočila: Za dobro orientacijo obiskovalca je potrebna predvsem dosledna uporaba 
enotnih pravil za označevanje povezav na celotnem spletnem mestu, po možnosti po pravilih 
splošnih standardov. 
 

Predloge stilov 

 



Strani MID so tipografsko neurejene in s tem vzbujajo vtis površnosti. Že v dekoraciji je 
uporabljeno 6 različnih vrst črk. Na straneh je uporabljan font iste družine, vendar je tudi tu 
nabor izbranih črk preširok: 2 – 4 velikosti črk v vseh oblikah širine reza in v treh različnih 
barvah, včasih podčrtano. Posamezni nivoji informacij niso poenoteno predstavljeni z 
enotnim stilom pisave, temveč se od dokumenta do dokumenta spreminjajo. 
 
Priporočila: Uvedba zunanjih predlog s slogi in njih dosledna uporaba bo poenotila izgled 
strani. 
 

Okvirji 

 
Razen na okvirju z vsebino so na vseh ostalih izklopljeni drsniki za premikanje oken. 
Posledica tega je, da se del informacije Tema dneva pod menijem pri nastavitvi na 800 x 600 
delno skrije tako, da ni mogoče izbrati povezave naprej na celotni članek. Pri odjemalcih z 
manjšimi zasloni je ta problem še večji. 
 
Priporočila: Tehniko okvirjev v celoti odstraniti ali vsaj zagotoviti verzijo strani brez 
okvirjev. 

 

Kredibilnost 

 
Grafična podoba spletnih strani MID je nedosledna. Bogato dekorativnemu robu v 
podrobnostih ne sledijo oblikovno revni funkcionalni elementi in površno izdelane strani z 
vsebino. MID si v svoji vlogi ne sme privoščiti znakov amaterizma, vendar je uporaba zastavic 
za izbiro jezikovne različice ravno to. 
 
Priporočila: Strani grafično osvoboditi dekoracije in več pozornosti posvetiti 
funkcionalnemu oblikovanju. Slediti trendu v oblikovanju spletnih strani in dajati zgled z 
dobrimi rešitvami ter s tem večati kredibilnost vsebine.   
 

Tiskanje 

 
Tiskanje html strani s spletnega mesta MID zahteva kar zmogljiv računalnik in tiskalnik. 
 
Priporočila: Rešitve, ki so predlagane pri drugih poglavjih, bodo rešile tudi to težavo. 
 



Prilagojenost uporabnikom s posebnimi potrebami 

 
Strani na MID so s pred-nastavljeno velikostjo črk na 80 % zelo slabo prilagojene 
obiskovalcem z zmanjšanimi sposobnostmi vida. Povečanje črk zelo iznakazi strani (800 x 
600): Tema dneva izgine z zaslona, povprečna vrstica na prvi strani je dolga le 2 do 3 besede, 
kar je moteče za branje. Določeni ključni deli so postavljeni celo v absolutni velikosti 80 %! 
(meniji, drobtinice). 
Za dodatno motnjo pri branju besedila skrbi črtno ozadje, ki še dodatno zmanjšuje kontrast in 
čistost oblik črk. Če zaradi preglednosti ugasnemo slike, postanejo številne povezave 
nedosegljive - neoznačene, saj niso označene z alt besedili. Hkrati se podre tudi osnovno 
oblikovanje strani (npr. prva stran) 
 
Priporočila: Pred-nastaviti črke na vseh straneh na relativno velikost  100 % in temu 
prilagoditi kompozicijo strani. 
 
 



Zaključek 
 
Pri strokovni oceni spletnega mesta Ministrstva za informacijsko družbo smo ugotovili velike 
pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešno izvajanje nekaterih ciljev ministrstva (intenzivna 
komunikacija z državljani preko interneta, spodbujanje projektov, ki zmanjšujejo digitalno 
ločnico, zmanjševanje števila državljanov, ki so izključeni iz koristi, ki jih prinaša uporaba 
informacijske tehnologije in storitev, večanje obsega upravnih in drugih javnih storitev preko 
e-poslovanja). 
Glavni problemi so naslednji: neprilagojenost vsebine mediju, nestandardna in neenotna 
navigacija po spletnem mestu, pre-kompleksna struktura spletnega mesta, neprilagojenost 
osebam s posebnimi potrebami. 
 
Predlagamo, da se spletno mesto MID korenito prenovi. Ključni elementi prenove so: 
poenostavitev strukture spletnega mesta in reorganizacija vsebine, prilagoditev 
pregledovanju na zaslonih z manjšo ločljivostjo, prilagoditev osebam z zmanjšanimi 
sposobnostmi, prenova vizualne strukture strani in dosledna uporaba oblikovnih slogov.  
 


