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Zadeva:

PREDLOG ZA IZVEDBO 
IN VZDRŽEVANJE  WEB STRANI 
ZOO LJUBLJANA ZA DOBO DVEH LET
UVOD  IN UTEMELJITEV 
V tem občutljivem obdobju javnega izpostavljanja na slovenskem prostoru je pomembno, da je
web stran zoo Ljubljana brezhibna, delujoča, in ažurno osvežena, tematsko  in arhitekturno
usmerjena  v  izobraževanje, vzdrževanje, zabavo in v podatke iz ozadja ter, da ima hkrati tudi
možnost interaktivne uključitve tako obiskovalca kot tekstopisca.

V primeru zoo Ljubljana web strani, gre za spremembo videza, ki poteka prepočasi (od decembra
do februarja je stran v delu), videz nove strani pa je slabši od prejšnje tako po videzu kot po
arhitekturi ( prioritene strani, nedelujoče strani, ažurnost, barve, prevelika miška, nobenega
iskalnika, brez naslova...)

Za web stran zoo ljubljana je važno, da jo izdeluje webmaster, ki je čustveno neobremenjen in jo je
sposoben tudi redno vzdrževati (zbiranje novih tekstov, nove podstrani, nove animacije, popravilo
računalniške kode, glasbeni dodatki, fotografije...dvakrat  vsaj dvakrat mesečno.

Kot strokovnjak iz področja izdelave in vzdrževanja web strani ( oblikovalec  - glej reference)
predlagam prevzem web strani za dobo dveh let.

TERMINI
Stran sem pripravljena prevzeti takoj po dogovoru, jo preoblikovati in vzdrževati v obdobju dveh
let. Za izdelavo nove strani potrebujem ti tedne do finalnega izdelka in kontaktno osebo za
izmenjavo tekstov, fotografij in moderacijo. 

 
KRITIKA OBSTOJEČE WEB STRANI 
ZOO LJUBLJANA
 - neažurnost  - 3 mesece je web stran pomanjkljiva in zapuščena ali mrtva
 -web stran je brez naslova  in telefona v glavi (na vsaki podstrani zgoraj)
 - web stran nima  modernega stila, je brez animacij in ima preveč preprosto kodno osnovo
 -web stran nima osnovnih podatkov o živalih posamezno.
 - web stran nima animacij
 - web stran ima v explorerju preoblikovano miško za iskanje,  ki je prevelika za zadetek na gumb
ter neestetska . skripta za gumb je prevzeta (neoriginalna)
 - neustrezna barva 
 -logo zoo in ostali so nečitljivi in vidno vzeti iz bele podlage 
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- manjkajoči search box

PRIMERI KVALITETNE ARHITEKTURE
ZOO WEB PAGEV IN ZOO PORTALOV

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



PROGRAMSKA SHEMA NOVEGA PREDLOGA
Jezik: najprej slovenski, potem lahko eng.
Oblika: HTML in javanske skripte ter forma.
Moderno, jasno prepoznavno web ogrodje z možnostjo enostavnega posodabljanja. 
Predvidena je forma za poizvedovanje o dodatnih informacijah.
Gostovanje strani je predvideno na strežniku kjer že dosedaj gostuje zoo Ljubljana
Namen strani: Pridobivanje obiskovalcev,  izobraževanje, spoznavanje zoo Ljubljana kot dobrega,
zanesljivega in korektnega partnerja in  pridobivanje zaupanja partnerja.
Razpoznavnost: jasno mora biti opredeljena prepoznavna nova podoba zoo Ljubljana.
Dejavnosti zoo Ljubljana: Celovitost mora biti jasno poudarjena projektiranje,
načrtovanje,delavnice,... 

Na vse strani bi dodali kratko geslo, stavek, poziv, ki bi zajel bistvo zoo Ljubljana  in bi hkrati
pozival obiskovalca ali pritegnil partnerjevo pozornost. Slogan je oblika, ki hitro pade v uho in oko.

PREDLOG - portal
gumbi enaki za vse platforme (Windows, Linux)
info podstrani
poučne podstrani
foto podstrani - nove fotografije
predstavitev zaposlenih
delavnice arhiv, delavnice  - tekoče
razstave
ankete, web igrice
lokacija
trgovina in bife
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linki
counter - štetje obiska
interaktivne možnosti: pisma bralcev, knjiga gostov
reference z dobavitelji
hitri kontakti, telefon in E-mail
drugo
...

CENIK
Predlog za izdelavo web portala zoo Ljubljana je izdelan na lastno iniciativo, rezultati dogovora so
poljubni in odvisni od  zoo Ljubljana. Cena izdelave  po dogovoru, glede na število in zahtevnost
podstrani in vrsto oblikovanja, animacij, scana ter glede na konkurenčni cenik. Pred pričetkom
dela se izdela avtorska pogodba. Osnova za pogodbo je izdelana web stran  + cena  ure za redno
ažuriranje. 

 
Breda Kralj 
Ljubljana
19.02.2004

REFERENCE

THEATRE – EXPONTO 2001 - 2004

PERSONAL  
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THEATER

TOBAČNA LJUBLJANA
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