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POVZETEK 

Nenehno vlaganje sredstev v tehnologijo, zavezanost k raziskavam ter razvoj informacijske 

infrastrukture prinašajo koristi. Eden najuspešnejših primerov je razvoj omrežja omrežij, 

imenovan internet, ki predstavlja revolucijo v računalništvu in komuniciranju. Pri vseh 

dejavnostih obstajajo tveganja. Zato tudi internet lahko predstavlja nevarno okolje. Izjemna 

rast rabe interneta je neločljivo povezana s porastom njegove prekomerne rabe. Največ ga 

uporabljajo mladi. Nekateri ga uporabljajo tako pogosto, da lahko govorimo o zasvojenosti. 

Internetni odvisniki dajejo internetu prednost pred vsem, bolj pomemben je kot družina, 

prijatelji in delo. Internet postane odvisnikov način življenja. Raziskava v osnovnih šolah 

osrednjeslovenske regije, predstavljena v empiričnem delu naloge, je pokazala, da 

osnovnošolci internet pogosto uporabljajo. Načini rabe interneta se glede na urbano in ruralno 

okolje razlikujejo. Osnovnošolci nimajo odtegnitvenih simptomov in niso zasvojeni z 

internetom. O vplivu prekomerne rabe interneta na odvisnost so dobro ozaveščeni. Na 

zasvojenost osnovnošolcev z internetom vpliva izobrazba njihovih staršev. 

Ključne besede: internet, zasvojenost z internetom, varna raba interneta, osnovnošolci, urbano 

in ruralno okolje. 

SUMMARY  

Constant investments in new technologies, commitment to research and development of 

information infrastructures are beneficial. One of the most successful examples is the 

development of a network of networks called the internet that represents a revolution in 

communication and computing fields. Fact is that in all activities risk factors are present and 

internet is no exception, which means it can be a dangerous environment. The extensive 

increase of internet access and use are inextricably linked to an increased internet overuse. 

Internet is mostly used by younger generations. Some use it so often that we can talk about 

internet addiction. People who suffer from internet addiction chose internet above everything, 

for them it is more important than family, friends and work. For internet addicts internet 

becomes a way of life. In primary schools in central Slovenia internet use among primary 

school pupils was examined. The results presented in the empirical part of this thesis show 

that primary school pupils use internet a lot. There are differences in ways of internet use in 

rural and urban areas. Primary school pupils do not have withdrawal symptoms and do not 

suffer from internet addiction. They are well-informed about the possibility of internet 

overuse turning into addiction. One important element in developing an internet addiction 

among primary school pupils is parents' education. 

Key words: internet, internet addiction, safe internet use, primary school pupils, urban 

environment, rural areas. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Živimo v času, ki je zaznamovan s številnimi spremembami in hitrim razvojem na vseh 

področjih človekovega delovanja. Ena takšnih sprememb je uporaba interneta, ki je posegel 

praktično v vse sfere družbe. Po podatkih Internet World Stats1 (2015) je uporabnikov 

interneta nekaj več kot tri milijarde ljudi, kar predstavlja 46,4 % svetovne populacije. V 

Sloveniji je, po podatkih SURS (2015), v prvem četrtletju 2015 dostop do interneta imelo 78 

% gospodinjstev. Globalna stopnja uporabe interneta se je v zadnjih nekaj desetletjih znatno 

povečala (Kaess idr. 2014). V zadnjem desetletju za štirikrat. Čeprav je ta trend opazen v vseh 

starostnih skupinah, je najbolj izrazit med mladimi v starostni skupini od 16 do 24 let (prav 

tam). 

Internet na uporabnike vpliva na različne načine. Eden od pomembnih vplivov na mlajšo 

generacijo je sprememba načina komuniciranja. Še zlasti to velja za t. i. generacijo Z, rojeno 

med letoma 1995 in 2009 (GenerationZ 2016). Gre za generacijo, ki je globalna, socialna, 

vizualna in tehnološka. Je najbolj povezana in izobražena generacija doslej (prav tam). Rojena 

je in raste z internetom. V nasprotju s starejšimi generacijami so jim najpomembnejše 

prenosne in brezžične naprave, ki jim omogočajo igranje iger, gledanje filmov, brskanje po 

spletnih novicah, izmenjevanje vsebin in interakcijo na družbenih omrežjih (Thistlethwaite 

2016). So generacija, ki ne vidi razlike med fizičnim in navideznim svetom (prav tam). 

Mesch (2009) v internetu vidi nov komunikacijski kanal, ki dopolnjuje obstoječi način 

komunikacije (npr. telefonski pogovor) oziroma ga celo zamenjuje. Internet primerja s 

televizijo (prav tam), ko je s svojim hitrim razmahom povzročila podobna vprašanja, kot jih 

danes povzroča internet – kakšne kulturne in sociološke učinke ima tehnologija na ljudi (prav 

tam). Kaess in drugi (2014) ugotavljajo, da je internet sestavni del sodobne družbe in bistveni 

medij za komunikacijo, socializacijo in izobraževanje. Internetna komunikacija je ustvarila 

novo obliko socialnih odnosov, v katerih fizična prisotnost udeležencev ni več potrebna, 

ampak je lahko njihov socialni krog kjerkoli na svetovnem spletu (Mesch 2009). Ta virtualna 

razmerja se zdijo bolj intimna, bogatejša in bolj osvobajajoča kot klasična razmerja, saj 

temeljijo bolj na vzajemnih interesih kot na naključni fizični prisotnosti. Virtualna razmerja 

predstavljajo območje svobode, pretočnosti in eksperimentiranja, ki je izolirano od 

vsakdanjega resničnega materialnega sveta (prav tam). Vendar pa internet oziroma svetovni 

splet, kot najpomembnejša storitev interneta, ne predstavlja le komunikacije. Svetovni splet je 

                                                 
1 Internet World Stats je mednarodna spletna stran, ki zajema tekoče podatke o svetovni uporabi 

interneta, statistiko prebivalstva, potovalne statistike in podatke o tržnih raziskavah interneta za več 

kot 233 posameznih držav in regij sveta. 
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namreč tudi vir informacij. Po podatkih MOSSa2 (2015a) študenti in dijaki uporabljajo 

internet za raziskovalno delo in izobraževanje (e-učenje) tedensko ali pogosteje. Internet 

uporabljajo za raziskave, izobraževalne projekte in za komunikacijo. Nove tehnologije jim 

omogočajo več kontrole nad učenjem, analitično in kritično razmišljanje ter delo v skupinah 

(Kosakowski 1999). 

Mladi, ki odraščajo v digitalni dobi, hitreje napredujejo, če so podvrženi nenehnim 

stimulacijam in če lahko hitro pridejo do nagrade. Računalniška tehnologija je za to idealen 

pripomoček – prijatelji so le en klik oddaljeni, kadar koli ponoči nekdo nekje nekaj komentira 

in je razpoložljiv za klepet (Zur 2010). Komuniciranje s pomočjo spletne tehnologije pa ima 

dobre in slabe lastnosti – anonimnost in fizična razdalja omogočata svobodo izražanja pa tudi 

možnost zlorab (prav tam). Učenje, kako uporabljati tehnologijo kot koristno orodje za 

povezovanje, in ne za odtujevanje in zlorabljanje, je ključnega pomena za našo digitalno 

družbo (prav tam). 

Katerakoli intenzivna človeška aktivnost se lahko izrodi v zasvojenost. Pojavijo se negativne 

posledice, moten je osebnostni razvoj (Vehovar 2005). Center za varnejši internet3 (2015a) 

ugotavlja, da ima tudi pretirana uporaba interneta negativne posledice. Tako imajo mladi v 

šolah lahko slabše ocene, opuščajo hobije, v družinah se pojavljajo napetosti, prihaja pa tudi 

do psihičnih težav. Zaradi manjše telesne aktivnosti in pomanjkanja spanca se lahko pojavijo 

zdravstvene težave. Vse to predstavlja resen problem. Rezultati raziskave o uporabi interneta 

med otroki držav EU,4 sodelovala je tudi Slovenija, kažejo, da kar 29 % otrok internet 

uporablja prekomerno (prav tam). Prekomerna raba interneta lahko rezultira v odvisnost. 

Zanimivo je, da rezultati raziskave, izvedene leta 2014 v sedmih evropskih državah na vzorcu 

najstnikov v starosti od 14 do 15 in 16 do 17 let, kažejo, da so otroci staršev z višjo formalno 

izobrazbo manj odvisni od interneta kot otroci staršev z nižjo izobrazbo (Tsitsika idr. 2014, 

533). Razlog gre iskati v različni percepciji in poznavanju interneta med starši z različno 

stopnjo izobrazbe. 

O temi zasvojenosti z internetom se govori že več kot 20 let. Goldberg je leta 1995 objavil 

enega izmed prvih diagnostičnih testov za internetno odvisnost (Srinivasan 2014). Istega leta 

je Youngova (2015a) ustanovila center za internetno odvisnost. Državno kliniko za 

zasvojence z internetom so leta 2005 odprli tudi na Kitajskem (Vehovar 2005). V njej se 

zdravijo predvsem mladi v starosti od 14 do 24 let. Ti zaradi prekomerne uporabe interneta 

čutijo tesnobo, so depresivni, muči jih nespečnost. V Sloveniji je nekaj strokovnjakov, ki 

nudijo pomoč pri zasvojenosti z internetom. Delujejo v centrih Ne-odvisen.si,5 Svetovalni 

                                                 
2 Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) zagotavlja podatke, ki predstavljajo temelj za 

vrednotenje spletnih komunikacijskih aktivnosti, ki jih izvajajo oglaševalci v Sloveniji. 
3 Center za varnejši internet je projekt, ki ga izvajajo nekateri javni zavodi, finančno pa ga podpirata 

Evropska komisija in MIZŠ. 
4 Projekt EU Kids Online. 
5 Http://ne-odvisen.si/ 

http://ne-odvisen.si/
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center za otroke, mladostnike in starše,6 Sprememba v srcu,7 LogOut 8 in ZD Nova Gorica9 

(Center za varnejši internet 2015b). 

Najboljši način preventivnega obravnavanja zasvojenosti je ozaveščanje o zdravju in 

ravnovesju med realnim in virtualnim svetom. Zanimiv program izvajajo v Singapurju, kjer 

otroke že od vrtca skozi vse stopnje izobraževanja v šolah učijo, kako odgovorno ravnati s 

tehnologijo (Zur 2010). 

Fornazaričeva (2010, 102) ugotavlja, da mladi, ki živijo v mestnem okolju, pogosteje 

uporabljajo internet kot mladi s podeželja (razmerje 1,15). Mladi v mestih internet bolj 

pogosto uporabljajo, ker jim je dolgčas, ker jih zabava, ker prek spleta pridejo do vseh 

potrebnih informacij, ker vsi njihovi prijatelji uporabljajo internet, v nasprotju z mladimi s 

podeželja, ki splet pogosteje uporabljajo za igranje spletnih iger (razmerje 1,41) in ker se jim 

zdi bolj razburljiv (razmerje 1,12) (prav tam).  

1.2 Namen in cilji raziskave ter hipoteze 

Zaradi razširjene rabe interneta in svetovnega spleta želimo raziskati, kako različna raba 

interneta vpliva na odvisnost slovenskih otrok. Pri tem nas zanimajo predvsem razlike, ki so 

povezane z bivališčem otroka in izobrazbo staršev, saj želimo preveriti rezultate prej 

omenjenih raziskav med slovenskimi osnovnošolci.  

Cilji naše raziskave so:  

 raziskati načine rabe interneta ter prednosti in pasti rabe interneta, 

 proučiti značilnosti rabe interneta med mladimi, 

 raziskati vplive omejene rabe interneta, 

 raziskati ozaveščenost otrok o nevarnostih prekomerne rabe interneta, 

 raziskati vpliv formalne izobrazbe staršev na zasvojenost otrok z internetom, 

 raziskati razlike pri rabi interneta v urbanem in ruralnem okolju. 

Z raziskavo smo poskušali preveriti naslednje hipoteze: 

 Hipoteza 1: Pri načinih rabe interneta obstajajo statistično značilne razlike med 

osnovnošolci, ki živijo v urbanem, in osnovnošolci, ki živijo v ruralnem okolju.  

 Hipoteza 2: Posledice omejitve dostopa do interneta se statistično značilno razlikujejo 

glede na bivališče osnovnošolcev. Z omejitvijo dostopa imajo manj težav osnovnošolci, 

ki živijo v ruralnem okolju, kot osnovnošolci, ki živijo v urbanem okolju.  

 Hipoteza 3: Pri ozaveščenosti otrok glede vpliva prekomerne rabe interneta na odvisnost, 

ni statistično značilnih razlik med osnovnošolci, ki živijo v urbanem in ruralnem okolju.  

                                                 
6 Http://www.scoms-lj.si/ 
7 Http://www.spremembavsrcu.si/ 
8 Http://www.logout.si/ 
9 Http://www.zd-go.si/zdravljenje-odvisnosti/ 
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 Hipoteza 4: Osnovnošolci staršev z nižjo formalno izobrazbo so bolj odvisni od interneta 

kot osnovnošolci, katerih starši imajo formalno višjo izobrazbo. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Za teoretičen del, ki je 

temeljil na študiju domače in predvsem tuje literature, smo uporabili deskriptivno metodo in 

metodo kompilacije. 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja. V ta namen smo 

sestavili anketni vprašalnik, ki je večinoma vseboval vprašanja zaprtega tipa, kar omogoča 

lažjo analizo in interpretacijo rezultatov. Zaprta vprašanja smo zasnovali na podlagi Likertove 

lestvice. Anketiranje smo izvedli med učenci predmetne stopnje na osnovnih šolah. Vseh 

osnovnih šol v Sloveniji skupaj s podružničnimi je 776, od tega je 16,6 % šol v mestih (MIZŠ 

2016). Glede na to, da smo iskali razlike med učenci glede na šolo, ki jo obiskujejo 

(urbano/ruralno), v vzorec nismo vključili enake strukture šol, kot velja za Slovenijo, saj smo 

želeli v vzorcu imeti enak delež urbanih in ruralnih šol. Raziskavo smo omejili na osrednjo 

slovensko regijo, v kateri je 93 osnovnih šol (brez podružničnih šol), od tega 48 šol v 

urbanem okolju. V vzorec smo vključili vse šole urbanega in ruralnega okolja. Pred dejanskim 

zbiranjem podatkov smo anketni vprašalnik testirali na petih osnovnošolcih in popravke ter 

spremembe vključili v končno različico vprašalnika. Anketiranje je potekalo v spletni in 

papirni obliki. Povezavo do anketnega vprašalnika smo naslovili na javno dostopne 

elektronske naslove ravnateljev šol. Anketiranje je bilo anonimno. Pridobljene podatke smo 

obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS.10 

Podatke smo prikazali opisno, v obliki preglednic in s pomočjo slik. Pri predstavitvi vzorca in 

posameznih spremenljivk smo uporabili univariatno analizo (aritmetična sredina, standardni 

odklon, modus, mediana). 

Za preverjanje treh hipotez smo uporabili t-preizkus za neodvisna vzorca, s katerim smo 

preverili, ali obstajajo razlike v načinu rabe interneta, v posledicah omejitev dostopa do 

interneta ter ozaveščenosti osnovnošolcev o vplivu prekomerne rabe interneta na zasvojenost. 

Pri preverjanju hipotez smo uporabili še Levenov test (F-testna statistika) enakosti varianc, s 

katerim smo preverili domnevo o enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev. Za preverjanje 

četrte hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo in linearno regresijo.  

                                                 
10 Http://www-01.ibm.com/software/si/analytics/spss/ 
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1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

V magistrskem delu smo se omejili na raziskavo uporabe interneta na vzorcu slovenskih 

osnovnošolcev v osnovnih šolah osrednje slovenske regije v urbanem in ruralnem okolju, zato 

so rezultati raziskave temeljili na njihovih mnenjih. Raziskavo smo omejili le na 

osnovnošolce osmih razredov izbranih šol, ki so bili v času raziskave pri pouku in za izvedbo 

katere smo dobili soglasja ravnateljev za sodelovanje v raziskavi. Predpostavljali smo, da 

anketiranci uporabljajo internet in da so bili pripravljeni sodelovati pri raziskavi ter da so na 

vprašanja odgovarjali resno in so njihovi odgovori odražali njihova stališča. 

Omejitev raziskave so predstavljali nam dostopni viri in dovoljenja ravnateljev. 

Predpostavljali smo, da nam je uspelo priti do relevantnih virov s področja raziskave. 

1.5 Prispevek k znanosti 

Rezultati raziskave bodo koristni za raziskovalce in strokovnjake, ki se ukvarjajo z rabo IKT v 

osnovnih šolah, ter za učitelje, ki lahko veliko pripomorejo k varni in "zdravi" rabi interneta. 

Ne nazadnje bo raziskava pomemben pokazatelj, ali je dovolj narejenega na področju 

izobraževanja staršev, ki so prvi stik z otrokom. S tem bo naloga prispevala k razvoju znanosti 

na področju poslovne informatike. 
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2 INTERNET IN UPORABA INTERNETA 

2.1 Zgodovina interneta  

Internet11 je zmogljiv sistem prenosa podatkov, mehanizem za razširjanje informacij in medij 

za interakcijo med posamezniki in njihovimi računalniki, ne glede na geografsko lokacijo 

(Leiner in drugi 2003). Omrežje predstavlja enega najuspešnejših primerov koristi nenehnega 

vlaganja sredstev v tehnologijo in zavezanosti k raziskavam ter razvoju informacijske 

infrastrukture (prav tam). Internet predstavlja revolucijo v računalništvu in komuniciranju.  

Prvi zapisan opis socialne interakcije prek omrežja je bila serija dopisov, ki jih je avgusta leta 

1962 napisal Joseph Carl Robnett Licklider z inštituta MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) in v katerih je razpravljal o svojem konceptu "galaktičnega omrežja" (prav tam). 

Opisal je omrežje, ki bi povezovalo računalnike po vsem svetu, prek katerih bi lahko vsakdo 

hitro dostopal do podatkov in programov od koderkoli. Njegov koncept je bil zelo podoben 

današnjemu internetu. Licklider je bil prvi vodja računalniškega raziskovalnega programa pri 

Agenciji za napredne obrambne analize Združenih držav Amerike DARPA,12 prvotno 

imenovani ARPA13 (prav tam). Leta 1966 je Lickliderjev sodelavec Roberts zasnoval načrt za 

t. i. ARPANET,14 ki ga je objavil leta 1967. Prva stabilna povezava med računalniki je bila 

vzpostavljena leta 1969 (New Media Institute 2014). V mrežo so bili povezani štirje 

računalniki na univerzi (Rouse 2016). Osnovni namen takratnega omrežja je bila 

komunikacija med akademskimi uporabniki (prav tam). ARPANET je izkoristil novo idejo o 

pošiljanju podatkov v majhnih enotah, imenovanih paketi, ki se lahko usmerjajo po različnih 

poteh in se na ciljni lokaciji ponovno združijo v prvotni podatek (prav tam). Prvič so idejo 

paketov javno predstavili leta 1972 na mednarodni računalniško komunikacijski konferenci 

(New Media Institute 2014). Na konferenci je bila prvič predstavljena tudi elektronska pošta 

(e-pošta), ki je še dodatno povečala interes za razvoj omrežnih tehnologij. Leta 1973 je 

nastala ideja o povezovanju več računalniških mrež. Nastal je mrežni protokol, ki je 

dovoljeval odprto arhitekturo za povezavo omrežij. Kasneje se je protokol poimenoval v 

TCP/IP15 (prav tam). Protokol ni potreboval nobenega globalnega upravitelja in je 

medsebojno povezal različna omrežja prek kasnejših usmerjevalnikov in prehodov. Postal je 

temelj kasnejšega interneta. Leta 1982 je bila uspešno vzpostavljena internetna povezava med 

sistemi PhoneNet, ARPANET in prvim komercialnim omrežjem Telenet – nastal je sistem 

CSNET16 (prav tam). Ta sistem je razširil dostopnost do interneta na široko geografsko 

področje. Omogočal je izmenjavo elektronske pošte med Združenimi državami Amerike, 

                                                 
11 International Network 
12 Defense Advanced Research Projects Agency 
13 Advanced Research Projects Agency 
14 Advanced Research Projects Agency Network 
15 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
16 Computer Science Network 
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Evropo, Japonsko, Korejo, Avstralijo in Izraelom. Nanj je bilo mogoče povezati vse več 

dodatnih omrežij. Leta 1983 je bil ARPANET razdeljen v dva ločena sistema – MILNET,17 ki 

je bil namenjen obrambnim in vojaškim potrebam, in ARPANET, ki se je primarno uporabljal 

med akademiki in raziskovalci (prav tam). To je bil prvi korak komercializacije interneta. Z 

naraščajočim številom uporabnikov in omrežij, povezanih v internet, so nastajali novi načini 

poimenovanja uporabnikov in omrežij. Sistem DNS18 je internetna imena razdelil v 

gostiteljska (x.com) in uporabniška imena (user@x.com). S tem je bilo omogočeno lažje 

upravljanje informacij gostiteljev (prav tam). ARPA je zasnovala šest domen: edu (angl. 

educational), gov (angl. government), mil (angl. military), com (angl. commercial), org (angl. 

other organizations) in net (angl. network resources). Leta 1989 so omrežne storitve TCP/IP 

začeli uporabljati poslovni uporabniki (prav tam). V začetku 90. let prejšnjega stoletja so bili 

zasnovani svetovni splet,19 označevalni jezik za oblikovanje večpredstavnostnih 

dokumentov20 in enotni naslov vira21 (Terminološki slovar informatike 2016). Izumitelj 

svetovnega spleta je bil Tim Berners-Lee, CERN-ov22 fizik (W3C 2016). Berners-Lee je leta 

1994 ustanovil konzorcij W3C,23 ki je bil odgovoren za nadaljnji razvoj svetovnega spleta kot 

najpomembnejše storitve interneta (prav tam). 

Enotni naslov vira in označevalni jezik za oblikovanje večpredstavnostnih dokumentov sta 

bistveno povečala možnosti interakcij med uporabniki in omrežji znotraj interneta (prav tam). 

Leta 1999 se je po omrežju razširil prvi zlonamerni računalniški virus, ki se je lahko 

samodejno kopiral in pošiljal na vse e-poštne naslove, shranjene v okuženem uporabnikovem 

imeniku (prav tam). Od leta 2000 se uporaba interneta širi in internet je postal prisoten in 

viden v vsakdanjem življenju. Prepoznavna so postala tudi t. i. internetna podjetja, imenovana 

".dotcom" (prav tam). Leta 2003 je prišlo do vzpona neželene e-pošte, ki je začela 

predstavljati že več kot polovico vseh e-poštnih sporočil, poslanih in prejetih (prav tam). Leto 

kasneje je W3C sprejel patentno politiko za delovne skupine, s katero je omogočil 

nadaljevanje inovacij in širše sprejetje spletnih standardov, razvitih v konzorciju W3C (prav 

tam). V naslednjem letu so v konzorciju začeli s projektom "One Laptop Per Child", katerega 

namen je bil vsem otrokom po svetu zagotoviti izobraževanje s cenovno dostopnimi 

prenosniki (Internet Society 2011a). V letu 2005 so se pojavili naprave na dotik ("multi-

touch" tehnologija), pametni mobilni telefoni in tablični računalniki (prav tam). Leta 2010 so 

                                                 
17 Military Network 
18 Domain Name System 
19 Svetovni splet (angl. World Wide Web – WWW) je internetna storitev, ki omogoča dostop do 

spletnih strani, spletnih dokumentov, povezanih s hiperpovezavami v porazdeljeni informacijski 

sistem. 
20 Označevalni jezik za oblikovanje večpredstavnostnih dokumentov (Hypertext Markup Language – 

HTML)  omogoča povezave znotraj dokumenta ali med dokumenti. 
21 Enotni naslov vira (angl. Uniform Resource Locator – URL) je naslovni sistem za določanje 

lokacije elektronskega vira v računalniškem omrežju, sestavljen iz navedbe protokola in identifikatorja 

servisa. 
22 Evropski svet za jedrske raziskave 
23 World Wide Web Consortium 
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v ZDA začeli implementirati četrto generacijo brezžičnih omrežij (prav tam). Ta je omogočala 

visoke hitrosti povezovanja mobilnih naprav (prav tam). 

Maja leta 2011 so Združeni narodi dostop do interneta uvrstili med človekove pravice (prav 

tam). 

Nadaljnji razvoj interneta ima še neslutene priložnosti. Enega izmed stebrov interneta 

prihodnosti zagotovo predstavlja internet stvari24 (ICT academy 2016). 

Za prvo IP-povezavo in s tem začetek uporabe interneta v Sloveniji šteje povezava, 

vzpostavljena oktobra 1991 med nizozemskim inštitutom za jedrsko fiziko NIKHEF25 in 

Inštitutom Jožef Štefan (Internet Society 2011b). Tam je bil postavljen primarni domenski 

strežnik za domeno .yu (prav tam). Leto pozneje je bila registrirana domena .si. Domena .yu 

je delovala do konca 90. let, nato je bila uradno prenesena v Beograd (prav tam). Leta 1992 je 

bila, kot javni zavod vlade, ustanovljena Akademska raziskovalna mreža Slovenije, 

poimenovana Arnes (Založnik 2015). Arnes organizacijam s področja kulture, izobraževanja 

in raziskovanja zagotavlja omrežne storitve, jih povezuje, omogoča njihovo sodelovanje, 

kakor tudi sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini (Arnes 2016). Konec leta 1992 je 

imel Arnes dva tisoč uporabnikov (Založnik 2015). Danes storitve Arnesa uporablja blizu 200 

tisoč ljudi, v omrežju pa je povezanih več kot tisoč slovenskih organizacij (Arnes 2016). V 

okviru zavoda Arnes deluje nacionalni register, ki upravlja vrhnjo domeno .si (Register.si 

2016). V začetku februarja 2016 je bilo registriranih 118.786 .si domen (prav tam).  

2.2 Uporaba interneta 

Uporaba interneta je v porastu tako v svetu kot v Evropski uniji. Njegova uporaba je 

vsestranska. Največ ga uporabljajo mladi, večinoma vsak dan. 

2.2.1 Dostop do interneta 

Podatke o dostopu in uporabi interneta v Sloveniji spremljata SURS26 in RIS,27 v Združenem 

kraljestvu Office for National Statistics,28 v ZDA Pew Research Center29 in Internet World 

Statistics,30 v Švici Internet Society31 in Eurostat32 v Evropi. Preglednica 1 prikazuje število 

                                                 
24 Internet stvari (angl. Internet of Things, IoT) je koncept, po katerem bodo naprave, predmeti ali celo 

živa bitja povezani v omrežja, ki temeljijo na protokolu TCP/IP. 
25 National Institute for Subatomic Physics 
26 Http://www.stat.si/statweb 
27 Http://www.ris.org/ 
28 Https://www.ons.gov.uk/ 
29 Http://www.pewinternet.org/ 
30 Http://www.internetworldstats.com/ 
31 Http://www.internetsociety.org/ 
32 Http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

http://www.ris.org/
https://www.ons.gov.uk/
http://www.pewinternet.org/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetsociety.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
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prebivalcev in uporabnikov interneta, starih od 16 do 74 let, po regijah sveta v letu 2015 

(Internet World Stats 2015). 

Preglednica 1: Število prebivalcev in uporabnikov interneta po regijah sveta v letu 2015 

Področja 

sveta 

Populacija 

(ocena 2015) 

Populacija  

(% 

svetovne) 

Uporabniki 

interneta 

Uporabniki 

(% 

populacije) 

Rast  

2000–2015 

(%) 

Uporabniki  

(% vseh) 

Afrika 1.158.355.663 16,0 330.965.359 28,6 7.231,3 9,8 

Azija 4.032.466.882 55,5 1.622.084.293 40,2 1.319,1 48,2 

Evropa 821.555.904 11,3 604.147.280 73,5 474,9 17,9 

Srednji 

vzhod 
236.137.235 3,3 123.172.132 52,2 3.649,8 3,7 

Severna 

Amerika 
357.178.284 4,9 313.867.363 87,9 190,4 9,3 

Latinska 

Amerika/ 

Karibi 

617.049.712 8,5 344.824.199 55,9 1.808,4 10,2 

Oceanija/ 

Avstralija 
37.158.563 0,5 27.200.530 73,2 256,9 0,8 

Skupaj svet 7.259.902.243 100,0 3.366.261.156 46,4 832,5 100,0 

Vir: Internet World Stats 2015. 

Iz gornjih podatkov izhaja, da je bilo v letu 2015 največ uporabnikov interneta v Aziji. Sledijo 

jim uporabniki v Evropi in Latinski Ameriki s Karibi. Najmanj uporabnikov interneta je v 

Oceaniji z Avstralijo. Največ uporabnikov interneta, gledano v deležu populacije, je v Severni 

Ameriki, sledita ji Evropa in Oceanija z Avstralijo. Najmanj pa v Afriki. 

Na sliki 1 prikazujemo odstotkovno rast svetovne populacije uporabnikov interneta, starih od 

16 do 74 let, v obdobju od leta 2000 do leta 2015 (Internet World Stats 2016).  
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Slika 1: Uporabniki interneta med 14. in 74. letom starosti (% svetovnega prebivalstva) 

Vir: Internet World Stats 2016. 

Odstotek svetovne populacije uporabnikov interneta, starih od 16 do 74 let, se je med letoma 

2000 in 2015 povečal s 5,8 na 46,4 %.  

Slika 2 prikazuje delež uporabnikov interneta dveh razvitih evropskih držav (Luksemburga in 

Nemčije), manj razvite države (Romunije), Slovenije ter povprečje EU28, starih od 16 do 74 

let, ki so v obdobju od 2007 do 2015 dnevno uporabljali internet (Eurostat 2016a). 

 

Slika 2: Odstotek uporabnikov nekaterih evropskih držav, ki so internet uporabljali 

dnevno, v obdobju od 2007 do 2015 

Vir: Eurostat 2016a. 
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Uporabniki, stari od 16 do 74 let, so v obdobju od 2007 do 2015 znotraj EU28 internet 

dnevno najpogosteje uporabljali v Luksemburgu (leta 2007 56 %, leta 2015 92 %). V Nemčiji 

jih je bilo leta 2007 46 %, leta 2015 75 %. Najmanj uporabnikov je internet v EU28 dnevno 

uporabljalo v Romuniji (leta 2007 12 %, leta 2015 37 %). V povprečju je v EU28 leta 2007 

bilo 38 % dnevnih uporabnikov interneta, leta 2015 67 %. Slovenski uporabniki smo leta 

2007 internet dnevno uporabljali v 38 %, kar nas je uvrstilo v povprečje EU28. V letu 2015 je 

internet dnevno uporabljalo 61 % Slovencev, kar je za 6 odstotnih točk manj, kot je bilo 

povprečje EU28. To pomeni, da je število dnevnih uporabnikov interneta znotraj EU28 v 

opazovanem obdobju naraščalo hitreje kot v Sloveniji. 

Na sliki 3 prikazujemo mlade državljane EU, stare od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 dnevno 

uporabljali internet (Eurostat 2015a). 

 

 

Slika 3: Dnevna uporaba interneta (od 16 do 24 let, 2015) 

Vir: Eurostat 2015a. 

 

Podatki kažejo, da v povprečju 91 % mladih v starostni skupini med 16 in 24 let dnevno 

uporablja internet.  
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2.2.2 Namen uporabe interneta 

Internet nam omogoča dostop do velike količine podatkov in storitev, ki so vedno na voljo, 24 

ur na dan, vse dni v letu (Teach-ict 2016). Dostop do informacij je tako rekoč takojšen. Na 

kalifornijski univerzi UCLA ugotavljajo, da so ljudje, ki iščejo informacije s pomočjo 

interneta in pišejo tekstovna sporočila, sposobnejši pri filtriranju informacij in se hitreje 

odločajo (Goldsmith 2008). 

Pomembno gonilo inovacij, konkurenčnosti in rasti je digitalno gospodarstvo, ki temelji na 

digitalnih tehnologijah (European Commision 2016a). Gre za poslovanje, temelječe na 

internetu in svetovnem spletu (BCS 2016). Da bi ocenila razvoj držav EU na področju 

digitalnega gospodarstva in družbe, je Evropska komisija (GD CNECT) razvila sestavljen 

indeks digitalnega gospodarstva in družbe (The Digital Economy & Society Index – DESI), ki 

združuje niz ustreznih kazalnikov, temelječih na petih razsežnostih: povezljivosti, človeškemu 

kapitalu, uporabi interneta, integraciji digitalne tehnologije in digitalne javne storitve 

(European Commission 2016b). Prvi izračun ocen je bil narejen v letu 2015, in sicer za leti 

2013 in 2014. 

DESI za ocenjevanje uspešnosti posamezne države EU uporablja lestvico od 0 do 1 (European 

Commission 2016b). Višja ko je ocena, bolj uspešna je država. Posamezne razsežnosti so 

ponderirane, in sicer povezljivost in človeški kapital (digitalne spretnosti) kot temelja 

digitalnega gospodarstva in družbe s 25 %, integracija digitalne tehnologije, uporaba IKT s 

strani poslovnega sektorja je namreč eden najpomembnejših dejavnikov za rast, z 20 %, 

uporaba interneta in digitalne javne storitve vsaka s po 15 %. 

Pomembno področje uporabe interneta je e-poslovanje oziroma elektronsko poslovanje, ki 

vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije (Sulčič 2008a, 

347). Gre za uporabo IKT-tehnologije v poslovnih odnosih, kot na primer komuniciranje in 

sodelovanje s poslovnimi partnerji, nakupne in prodajne aktivnosti, komunikacijo s kupci in 

podobno (prav tam). Poznamo različne oblike e-poslovanja, ki jih označujemo s črkami. Tako 

B2B predstavlja poslovanje med podjetji, B2C poslovanje med podjetji in porabniki 

(posamezniki), B2G poslovanje med podjetji in javnim sektorjem, G2C predstavlja 

poslovanje oziroma komunikacijo med javnim sektorjem in posamezniki itn. Ker se e-

poslovanje vedno bolj izvaja prek mobilnih omrežij, se vse bolj uveljavlja pojem m-

poslovanje (prav tam). 

Internet ima pomembno vlogo pri uporabi informacij v poslovne namene. Po podatkih 

Eurostata (2013) so IKT postale sestavni del poslovnih funkcij podjetij. Zaradi obsežne in 

intenzivne rabe le-teh, v kombinaciji z novimi pristopi in učinkovito uporabo interneta, 

govorimo o e-gospodarstvu (angl. E-economy). E-gospodarstvo zajema tako e-poslovanje kot 
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e-trgovanje33 (E-commerce). Eurostat meri stopnjo sprejetja e-poslovanja v podjetjih na 

podlagi podatkov o dostopu do interneta, postavljene spletne strani podjetja, uporabe ERP34 

sistema, upravljanja odnosov s strankami35 (angl. Customer Relationship Management, CRM) 

in menedžmenta oskrbovalne verige.  

Uporaba interneta v podjetjih pripomore k zmanjšanju stroškov poslovanja (Burns-Millyard 

2016). Internet je močno orodje za bolj produktivno in dobičkonosno poslovanje, bolj 

učinkovito komuniciranje s strankami in dobavitelji (prav tam). Internetne storitve omogočajo 

globalno mreženje. Nekoč so se podjetja združevala predvsem v lokalne gospodarske 

zbornice, kjer so delila znanja in izkušnje (Henderson 2016). S prihodom interneta pa se lahko 

povežejo s komerkoli od koderkoli. 

Veliko državljanov EU prek spleta vloži davčno napoved, zaprosi za potni list, išče 

zaposlitev, obišče javno knjižnico, prijavi rojstvo ali uporablja druge storitve e-uprave 

(Evropska komisija 2013). S tem prihranijo čas in denar, kot prednost storitve pa vidijo njeno 

prožnost. E-uprava uporablja digitalna orodja in sisteme za zagotavljanje javnih storitev za 

državljane in podjetja (European Commission 2016c). Učinkovit sistem e-uprave lahko 

zagotovi številne prednosti, vključno z večjo učinkovitostjo in prihranki javnega sektorja ter 

podjetij, večjo preglednost in večjo udeležbo državljanov v političnem življenju (prav tam). 

Splet uporabljajo vsi (Ecommerce-digest 2016). Spletne strani mladim omogočajo 

spremljanje njihovih najljubših glasbenih skupin, študentje zbirajo gradiva za svoje eseje, 

družine sledijo aktivnostim svojih članov na družbenih omrežjih, novinarji iščejo gradiva za 

svoje članke, akademiki objavljajo zapiske za študente, starejši prebirajo podatke o 

predpisanih zdravilih. Seznam možnosti je neskončen (prav tam). Internet se uporablja tudi za 

druge namene, kot na primer za pisanje blogov, računalništvo v oblaku, učenje na daljavo, 

internetno televizijo, poslušanje glasbe in gledanje video posnetkov, video konference itd. 

Ena izmed prednosti interneta je iskanje informacij. Pri tem so zelo koristni različni iskalniki, 

npr. Google,36 Bing,37 Najdi.si.38 Ljudje na svetovnem spletu iščemo novice, spremljamo 

poročila, vremenske napovedi, iščemo odpiralne čase trgovin. Internet daje pomembne 

informacije za preživljanje prostega časa, kakor tudi množico spletnih aplikacij ali aplikacij, 

ki si jih naložimo na naše naprave. Tako lahko na spletu poiščemo aplikacijo za mobilni 

                                                 
33 Pri e-trgovanju gre za trgovanje z izdelki, storitvami, informacijami z uporabo IKT. Primer e-

trgovanja je npr. spletno nakupovanje. 
34 ERP (angl. Enterprise Resource Planning), v slovenskem prevodu imenovana celovita programska 

rešitev (islovar 2016), je sestava uporabniških programov, ki zagotavlja možnosti načrtovanja, 

razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti. 
35 Pri upravljanju odnosov s strankami gre za poslovno strategijo, v katere središču so stranke in ki z 

uporabo IKT zbira in v ta namen uporablja vse pomembne informacije (islovar 2016). 
36 Https://www.google.si/ 
37 Https://www.bing.com/ 
38 Http://www.najdi.si/ 

https://www.google.si/
https://www.bing.com/
http://www.najdi.si/
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telefon, igramo video igrice, igre na srečo, poslušamo spletni radio, gledamo filme ter foto in 

video posnetke, rezerviramo hotel ali letalo, rezerviramo termin za rekreacijo, si izposodimo 

vozilo. 

Številne prednosti prinaša spletno nakupovanje. Lahko gre tako za nakup izdelka, vstopnic za 

različne prireditve, letalskih vozovnic kot za sklenitev zavarovalnih polic. Pri nakupovanju 

prek spletne trgovine nismo vezani na odpiralni čas trgovine, izdelki oziroma storitve so 

praviloma nekoliko cenejši, pred nakupom imamo čas za premislek, lahko preberemo mnenja 

uporabnikov, enostavno lahko primerjamo cene izdelka oziroma storitve v različnih 

trgovinah, kupljen izdelek nam dostavijo na dom. Prek interneta lahko za kupljene izdelke ali 

storitve izvajamo plačila. To nam omogočajo aplikacije. Plačujemo lahko prek različnih 

sistemov, kot je PayPal, 39 s kreditnimi karticami ali prek plačilnih sistemov mobilnih 

operaterjev. 

Ena izmed storitev, ki jo ponuja internet in nam olajša življenje, je spletno bančništvo. Do 

spletne banke lahko dostopamo kadarkoli, kjerkoli, storitve so cenejše kot v poslovalnici 

banke. S tem prihranimo tako denar kot tudi čas. 

Internet ima pomembno vlogo pri e-izobraževanju. Mladim omogoča razvijanje 

računalniškega znanja, pisnih spretnosti, spodbuja kritično razmišljanje (Deore 2012). Zaradi 

velike količine informacij morajo uporabniki znati izločiti prave in relevantne informacije. 

Internet je tako močno orodje pomoči pri izvajanju raziskovalnih nalog (prav tam). Mladi 

namenske aplikacije, ki omogočajo praktično neomejeno in brezplačno komunikacijo, med 

drugim tudi avdio in video povezave, pogosto koristijo za izmenjavo znanja in reševanje 

domačih nalog. Tvorijo tudi konferenčne zveze med več udeleženci. Uporaba interneta 

učiteljem omogoča podajanje dodatnih informacij o predmetu, ki ga učijo (prav tam). 

Sulčičeva (2008b, 21) pojasnjuje, da je e-izobraževanje sodobna različica študija na daljavo, 

pri katerem se uporablja IKT. E-izobraževanje predstavlja pomembno področje uporabe za 

mlade, saj je kot študij dosegljiv od koderkoli in kadarkoli ter s tem omogoča, da se študenti 

vključijo v študij, ne da bi zapustili domači kraj (Sulčič 2008b, 18). Takšen način študija 

podpira tudi bolonjska deklaracija (prav tam). 

Internet je zelo uporaben tudi na področju knjižnic. Pridobivanje podatkov iz knjig ter 

katalogov v knjižnicah je lahko težavno in počasno v primerjavi s pridobivanjem podatkov 

prek interneta. Zato knjižnice omogočajo oddaljeni dostop do podatkov prek "online" 

knjižničnega sistema (Deore 2012). 

Ena pomembnejših spletnih storitev je e-pošta, tako za zasebno kot poslovno rabo. Prek te si 

izmenjujemo sporočila. Lahko gre za čisto poljudna, ki se pošiljajo med prijatelji, znanci 

                                                 
39 PayPal je globalna storitev, ki omogoča denarne transakcije, ne da bi plačnik razkril svoje finančne 

informacije (https://www.paypal.com/bb/webapps/mpp/home).  
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družinskimi člani, ali za pisno komunikacijo med prebivalci, podjetji in javnim sektorjem. 

Omogoča hitro in stroškovno učinkovito komunikacijo. Prednost je, da e-pošto lahko 

prejmemo takoj, preberemo in nanjo odgovorimo pa, ko si za to vzamemo čas. 

Internet omogoča sodelovanje na spletnih forumih in družbenih omrežjih. Družbena omrežja40 

so opredeljena kot orodja in platforme, namenjena koriščenju, soustvarjanju, deljenju in 

spreminjanju uporabniško ustvarjenih vsebin (Leist 2013, 378–384)). Vsem so skupni 

izmenjevanje informacij, ogledovanje in deljenje fotografij, avdio in video posnetkov, pisna 

komunikacija, spoznavanje novih ljudi, sklepanje poznanstev in prijateljstev. Znana družbena 

omrežja so Facebook,41 Twitter,42 LinkedIn,43 Myspace,44 Pinterest,45 Google+,46 SnapChat;47 

Tumblr,48 Instagram49 in druga.  

Spletna komunikacija ne predstavlja nadomestne komunikacije, gre le za dopolnilo 

tradicionalni komunikaciji. Kot prednost velja omeniti, da spletna komunikacija lahko 

izboljša kakovost življenja in povečuje možnost komuniciranja osamljenim in gibalno 

oviranim osebam, saj odpravlja fizični vidik razmerij (Virant 2013). Znanje uporabe spletnih 

storitev lahko izboljša kakovost življenja starejšim ljudem. V društvu NOVUS50 (2015) 

ugotavljajo, da si s pridobivanjem novih znanj starejši ohranjajo miselne sposobnosti, IKT pa 

jim omogoča boljšo povezanost z otroki, vnuki, prijatelji, tudi kadar so slabše mobilni ali 

bolni. Radojc in Mlakar (2012) ugotavljata, da si starejši s samostojno uporabo interneta 

ustvarijo svobodnejše in kakovostnejše življenje, dostop do zdravstvenih storitev, in kar je 

zelo pomembno, omogoča jim daljše bivanje v lastnem okolju. Po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije (2013) je delež starejših, ki dnevno uporabljajo internet, sedemkrat 

večji kot pred petimi leti. 

Obstajajo tudi psihološke prednosti rabe interneta in spletnih storitev. Ker pri tej komunikaciji 

ne gre za fizično prisotnost, so nekateri ljudje manj zavrti, zaskrbljeni, sramežljivi, ni jih 

strah, lahko so anonimni (Tyll 2015). Pripravljeni so se bolj odpreti in s sogovorniki deliti 

resnične občutke. Splet jim dodaja dodatno raven varnosti, ki pri fizični interakciji ne obstaja. 

                                                 

40 Mnenje Lektorskega društva Slovenije je, da je najprimernejša raba besedne zveze družbena 

omrežja, saj "pokriva" tako družabna kot socialna omrežja. Se pa v praksi pogosteje uporabljata 

besedni zvezi socialna oziroma družabna omrežja. Http://www.lektorsko-drustvo.si/zunanje-

sodelovanje/socialna-druzbena-in-druzabna-omrezja (19. 2. 2016). 
41 Http:// www.facebook.com 
42 Https://twitter.com/ 
43 Https://www.linkedin.com/ 
44 Https://myspace.com/ 
45 Https://www.pinterest.com/ 
46 Https://plus.google.com/ 
47 Https://www.snapchat.com/ 
48 Https://www.tumblr.com/ 
49 Https://www.instagram.com/ 
50 Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov 

https://myspace.com/
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Internet je zelo koristno sredstvo na številnih področjih. Skupni imenovalec prednosti njegove 

uporabe predstavljata časovna komponenta aktivnosti in stroškovna učinkovitost. 

2.2.3 Uporaba interneta v državah EU  

Ko smo že omenili, podatke o uporabi interneta in druge kazalnike informacijske družbe v EU 

spremlja Eurostat, v Sloveniji SURS. V nadaljevanju prikazujemo nekatere statistične podatke 

o uporabi interneta med podjetji, javnim sektorjem in posamezniki v državah EU. 

Podjetja v EU množično poslujejo prek interneta. Tako jih je v letu 2015 imelo kar 97 % 

dostop do interneta (Eurostat 2015b). Svojo spletno stran je imelo 75 % podjetij, 36 % jih je 

uporabljalo sistem ERP, 31 % jih je imelo uveden sistem upravljanja odnosov s strankami in 

17 % menedžment oskrbovalne verige (prav tam). Napredek stopnje sprejetja e-poslovanja v 

podjetjih v 28 državah Evropske unije med letoma 2010 in 2015 prikazujemo na sliki 4 (prav 

tam). 

 

Slika 4: Napredek stopnje sprejetja e-poslovanja v podjetjih v 28 državah Evropske 

unije med letoma 2010 in 2015 

Vir: Eurostat 2015b. 

Največji napredek so podjetja dosegla na področju uporabe sistemov ERP in CRM, 

nazadovala pa so pri uporabi menedžmenta oskrbovalne verige. 

Uspešnost držav EU v letu 2015 po ocenah DESI prikazuje slika 5 (European Commission 

2016d). 
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Slika 5: Uspešnost držav EU v letu 2015 po ocenah DESI 

Vir: European Commission 2016d. 

Sloveniji je v letu 2015 s splošno oceno 0,49 uspelo obdržati 18. mesto med 28 državami 

članicami EU (povprečna splošna ocena EU28 je bila 0,52) (European Commission 2016e). 

Pri integraciji digitalne tehnologije so v letu 2015 slovenska podjetja napredovala in zasedajo 

relativno dobro 11. mesto (v letu 2014 19. mesto). Na področju digitalnih javnih storitev 

Slovenija zaseda relativno skromno 21. mesto (v letu 2014 19. mesto), pri povezljivosti 19. 

mesto (v letu 2014 20. mesto) in pri človeškem kapitalu 13. mesto (v letu 2014 16. mesto). 

Glede uporabe interneta v letu 2015 beležimo padec, saj se Slovenci uvrščamo šele na 24. 

mesto (v letu 2014 16. mesto). V primerjavi z letom 2014 smo v letu 2015 Slovenci internet 

manj uporabljali za iskanje in branje spletnih novic, video klice in za komuniciranje prek 

družbenih omrežij (prav tam). Enako pogosto smo pridobivali video vsebine, predvsem prek 

videa na zahtevo, glasbo in igre. Več pa smo opravili bančnih transakcij in spletnih nakupov. 

Na sliki 6 prikazujemo državljane EU, stare od 16 do 74 let, ki so v zadnjem letu uporabljali 

internet in so v letu 2015 koristili storitve e-uprave (European Commission 2016f). 
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Slika 6: Državljani EU, stari od 16 do 74 let, ki so v zadnjem letu uporabljali internet in 

so v letu 2015 koristili storitve e-uprave 

Vir: European Commission 2016f. 

Podatki kažejo, da največje število državljanov EU, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljali 

internet in hkrati koristili storitve e-uprave, živi na Danskem (91,2 %). Sledijo prebivalci 

Estonije (91,1 %) in Finske (86 %). Najmanjše število jih pa živi v Italiji (35 %), Bolgariji (30 

%) in v Romuniji (18 %). Slovenci smo s 60 % uvrščeni neposredno pred povprečje 

državljanov EU. 

Ne glede na prednosti, ki nam jih ponuja spletno bančništvo, je bila Slovenija v letu 2015 

glede na razvitost bančništva uvrščena v zadnjo tretjino držav EU (European Commission 

2016f). Na sliki 7 prikazujemo državljane EU, stare od 16 do 74 let, ki so v zadnjih treh 

mesecih v letu 2015 uporabljali storitve spletnega bančništva (European Commission 2016f). 
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Slika 7: Državljani EU, stari od 16 do 74 let, ki so v zadnjih treh mesecih v letu 2015 

uporabljali storitve spletnega bančništva 

Vir: European Commission 2016f. 

Iz podatkov izhaja, da spletno bančništvo največ uporabljajo prebivalci Finske (86 %), 

Danske (85 %) in Nizozemske (84 %), najmanj pa prebivalci Grčije (20 %), Bolgarije (5,4 %) 

in Romunije (5,3 %). Prebivalci Slovenije smo s 34 % na 20. mestu. 

Na sliki 8 prikazujemo državljane EU, stare od 16 do 74 let, ki so v letu 2015 nakupovali prek 

spleta (European Commission 2016f). 
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Slika 8: Državljani EU, stari od 16 do 74 let, ki so v letu 2015 nakupovali prek spleta 

Vir: European Commission 2016f. 

Največ spletnih nakupov so v letu 2015 opravili prebivalci Združenega kraljestva (87 %), 

Nemčije (82 %) in Danske (81 %), najmanj pa prebivalci Cipra (32 %), Bolgarije (31 %) in 

Romunije (18 %). Slovenija se pri spletnem nakupovanju ne uvršča med razvite države, saj 

znotraj EU z 52 % zaseda 18. mesto. 

Mladi pogosto uporabljajo e-pošto. Na sliki 9 prikazujemo mlade državljane EU, stare od 16 

do 24 let, ki so v letu 2015 komunicirali prek e-pošte (Eurostat 2016b). 
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Slika 9: Državljani EU, stari od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 komunicirali prek e-pošte 

Vir: Eurostat 2016b. 

Največ mladih je v letu 2015 komuniciralo preko e-pošte na Finskem (98 %), Nizozemskem 

(95 %) in v Avstriji (94 %), najmanj pa na Cipru (71 %), Hrvaškem (68 %) in v Italiji (66 %). 

Slovenija je zasedla 5. mesto s 93 %. 

Na sliki 10 prikazujemo mlade državljane EU, stare od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 na 

spletu iskali informacije o izobraževanju, usposabljanju ali ponudbe tečajev (European 

Commission 2016f). 
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Slika 10: Državljani EU, stari od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 na spletu iskali 

informacije o izobraževanju, usposabljanju ali ponudbe tečajev 

Vir: European Commission 2016f. 

Glede na podatke slike 10 je informacije o izobraževanju, usposabljanju ali ponudbi tečajev 

na spletu iskalo največ mladih iz Danske (80 %), Luksemburga (79 %) in Estonije (78 %), 

najmanj iz Romunije (42 %), s Cipra (41 %) in iz Belgije (39 %). Slovenija je z 69 % zasedla 

8. mesto. 

Slika 11 prikazuje mlade državljane EU, stare od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 sodelovali na 

družbenih omrežjih (European Commission 2016f). 



 

23 

 

 

 

Slika 11: Državljani EU, stari od 16 do 24 let, ki so v letu 2015 sodelovali na družbenih 

omrežjih 

Vir: European Commission 2016f. 

Iz podatkov je razvidno, da je na družbenih omrežjih sodelovalo največ mladih z Malte (96 

%), iz Belgije (94 %) in Latvije (93 %), najmanj iz Portugalske (88 %), Grčije (87 %) in 

Nizozemske (86 %). Mladi Slovenci so z 90 % uvrščeni v sredini, na 15. mestu. 

2.2.4 Uporaba interneta v Sloveniji 

Po podatkih MOSS (2015b) je spletna populacija v decembru 2015 v Sloveniji obsegala že 

skoraj milijon in pol uporabnikov. Šest od desetih slovenskih spletnih uporabnikov zanima 

šport, štirje od desetih pregledujejo informacije o borzah in vrednostnih papirjih, štirje od 

desetih tedensko poslušajo spletni radio, tretjina jih vsaj enkrat mesečno išče turistične 

informacije.   

V Sloveniji je, po podatkih SURS (2015), v prvem četrtletju 2015 imelo dostop do interneta 

78 % gospodinjstev.  

V primerjavi s predhodnimi leti se povečuje uporaba prenosnih in tabličnih računalnikov. 

Vedno več gospodinjstev za dostop do interneta uporablja prenosne računalnike (60 %), 

stacionarne računalnike uporablja manj kot polovica gospodinjstev (46 %), tablične 

računalnike pa 24 % gospodinjstev. V porastu je uporaba mobilnega telefona (vsaj 3G) za 
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dostop do interneta prek mobilnih širokopasovnih povezav. Delež uporabnikov se je v enem 

letu povečal s 34 % na 52 % (prav tam). 

Zanimiv je pregled namena uporabe interneta v Sloveniji med osebami, starimi od 16 do 74 

let, v letu 2015, kar grafično prikazujemo na sliki 12 (SURS 2016). 

 

Slika 12: Namen uporabe interneta (od 16 do 74 let, 2015) 

Vir: SURS 2016.  

Največ uporabnikov (87 %) je internet uporabljalo za pošiljanje in prejemanje e-pošte, sledita 

iskanje informacij o blagu in storitvah (83 %) ter branje, prenašanje spletnih časopisov in revij 

(77 %). Najmanj uporabnikov (25 %) je internet uporabljalo za prodajo blaga in storitev 

(Slika 12). 

Interneta v Sloveniji še nikoli ni uporabljalo 22 % oseb (SURS 2015). Kot razlog navajajo, da 

interneta ne potrebujejo ali za to nimajo ustreznih znanj. 

2.3 Nevarnosti uporabe interneta  

Pri vseh dejavnostih, ki nam omogočajo skoraj neomejeno svobodo, obstajajo tudi tveganja 

(IST 2016). Ker je internet zlahka dostopen vsakomur, lahko predstavlja nevarno okolje. 

Uporabniki, predvsem mladi, so pogosto žrtve sovražnega govora in spolnih zlorab. Sovražni 

govor je izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorni in uperjeni proti 

različnim manjšinam (Spletno oko 2016a). Temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje 

manjvredni, ker pripadajo določeni skupini (narodnostni, rasni, verski in podobno). Glavni 

cilji sovražnega govora so razčlovečenje, ponižanje, odvzem dostojanstva, nekoga prestrašiti, 
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ga postaviti v podrejen položaj ali spodbuditi nasilje. Pri internetnem spolnem nadlegovanju 

gre za pošiljanje neželenih, žaljivih, grozečih ali nespodobnih sporočil žrtvi prek e-pošte, ali 

pa je žrtev predmet neželenih, žaljivih, grozečih ali nespodobnih sporočil in/ali komentarjev 

na spletnih forumih, blogih in elektronskih oglasnih deskah (Barrios in Sosa 2016).  

Nepremišljenega uporabnika lahko izkoristijo prevaranti, ki manipulirajo z ljudmi (zavajajo, 

vohunijo, zbirajo podatke, kradejo), ali hekerji, ki na uporabnikovo napravo namestijo 

neželeno programsko opremo, viruse in posledično blokirajo njegove aktivnosti (FBI 2016). 

Svoja dejanja oblikujejo tako, da se ljudem zdijo neškodljiva in legitimna. S prevaro lahko 

škodijo posameznemu uporabniku ali pa tudi podjetju, v katerem dela. 

Najpogosteje uporabljeni napadi, prevare oziroma zlorabe so (Kovačič idr. 2009; Varni na 

internetu 2013; Policija 2016; SI-CERT 2015):  

 Tehnični napadi, ko vdiralec izkoristi varnostno luknjo v sistemu in vdre v sistem. S 

takšnim vdorom vdiralec lahko prevzame nadzor nad računalnikom, prenese škodljivo 

kodo (trojanski konj, virus, črv ali drugo zlonamerno programsko kodo, s katero vdiralec 

pridobi določene podatke), uniči določene datoteke, poškoduje strojno in programsko 

opremo. Vdiralec lahko izloči določene informacije, izvede napade DDoS51, spreminja 

podobo spletnega mesta ipd. 

 Goljufije in prevare, ki se pogosto izvajajo prek t. i. nezaželene e-pošte (angl. Spam) ali 

prek lažne kopije spletnega mesta. Na ta način goljufi zbirajo določene informacije, tudi 

zasebne podatke in gesla. Ukradejo lahko identiteto posameznika ali podatke o kreditni 

kartici. Prek t. i. nigerijske ali loterijske prevare52 prihaja tudi do kraje denarja. Pogoste 

so tudi ponudbe za lažno poslovno sodelovanje itn. 

 Vprašanja in zahtevki, pri čemer gre za napad na avtentikacijske podatke o uporabniku, 

zakodiranje uporabnikove datoteke in prikaz lažnega zahtevka za plačilo globe za 

različne prekrške, zahtevke po odkupnini za odkodiranje uporabnikovih datotek, 

vprašanja uporabnikov in novinarjev. 

 

Še posebej so ranljiva družbena omrežja, prek katerih ljudje komuniciramo in si izmenjujemo 

informacije (FBI 2016). Ko so informacije enkrat objavljene na družbenem omrežju, niso več 

zasebne. Z večanjem števila objavljenih informacij se povečuje ranljivost. Tudi pri uporabi 

močnih varnostnih nastavitev lahko prek spletnih strani in spletnih prijateljev nehote izdamo 

osebne podatke, ki jih hekerji lahko uporabijo za izvajanje vdorov. Več ko je informacij v 

skupni rabi, večja je verjetnost deljenja osebnih podatkov, prenosov zlonamerne programske 

opreme in dostopov do varovanih območij. 

                                                 
51 DDoS (angl. Distributed Denial-of-Service) je porazdeljen napad onemogočanja omrežja ali 

prenosnih sistemov. 

52 Prevaranti z zelo privlačno ponudbo vzpostavijo komunikacijo z ljudmi, najprej pa je treba 

poravnati manjšo vsoto denarja. 
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Po podatkih Eurostata (2016c) je v letu 2015 vsak četrti uporabnik interneta v EU imel 

izkušnjo, povezano z varnostjo na internetu. Soočil se je z računalniškim virusom, ki je okužil 

njegovo napravo, zlorabo osebnih podatkov, izgubo denarja ali pa so otroci dostopali do 

spletnih strani z neprimerno vsebino. 

Največ uporabnikov interneta v državah EU je imelo negativno izkušnjo z varnostjo na 

Hrvaškem (42 %), Madžarskem (39 %), Portugalskem (36 %), Malti (34 %) in v Franciji (33 

%) (prav tam). Najmanj pa na Češkem (10 %), Nizozemskem (11 %), Slovaškem (13 %), 

Irskem (14 %) in na Cipru (15 %).  

Varnostni pomisleki odvračajo uporabnike EU od določenih spletnih aktivnosti (prav tam). V 

letu 2015 jih skoraj petina (19 %) ni opravljala spletnih nakupov, 18 % jih ni izvajalo bančnih 

transakcij, 13 % jih ni uporabljalo internetnega dostopa prek brezžičnih omrežij mobilnih 

naprav izven domačega okolja. 

V Sloveniji je imelo po podatkih Eurostata (2016c) 17 % uporabnikov interneta negativno 

izkušnjo z varnostjo na internetu. 

Omrežne incidente (varnostne grožnje na omrežju) v Sloveniji obravnava SI-CERT.53 SI-

CERT (2015) je v letu 2014 obravnaval 2.060 incidentov. Število incidentov in tudi oblike 

incidentov iz leta v leto naraščajo (Slika 13). 

 

Slika 13: Število obravnavanih omrežnih incidentov v Sloveniji  

Vir: SI-CERT 2015. 

                                                 
53 SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) opravlja naloge vladnega centra za 

odzivanje na omrežne incidente. V okviru javnega zavoda Arnes deluje od leta 1995. 
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Zanimivo je, da v zadnjih šestih letih beležimo šestkratni porast števila incidentov (prav tam). 

V letu 2014 je bilo obravnavanih več kot 400 primerov škodljive kode in 127 napadov DDoS, 

od tega 12 na tarče v Sloveniji. Povprečno posamično oškodovanje pri že prej omenjeni 

"nigerijski prevari" je znašalo 570 EUR, pri goljufijah pri spletnem nakupovanju 1.000 EUR 

in pri drugih spletnih goljufijah 500 EUR. 

V preglednici 2 prikazujemo število in vrste prijavljenih incidentov v Sloveniji v letih od 

2008 do 2014 (SI-Cert 2015). 

Preglednica 2: Vrste incidentov v Sloveniji  

Vrsta incidenta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tehnični napadi 183 145 209 350 604 760 941 

Goljufije in prevare 49 84 122 227 442 525 837 

Vprašanja in zahtevki 86 88 121 174 189 192 239 

Nerazvrščeno 5 15 19 10 15 36 43 

Skupaj incidenti 323 332 471 761 1.250 1.513 2.060 

Vir: SI-CERT 2015. 

Iz preglednice 2 je razvidno, da največ nevarnosti na spletu povzročijo tehnični napadi, 

goljufije in prevare. Podrobnejši pregled vrst incidentov v Sloveniji v letih od 2008 do 2014 

prikazujemo v preglednici 14 (Priloga 1).  

 

Zlorabam so izpostavljeni vsi uporabniki interneta, še najbolj pa otroci. Podatke o incidentih, 

ki so povezani z otroki (sovražni govor ali posnetki spolnih zlorab otrok), v Sloveniji 

spremljajo prek projekta Spletno oko.54 Spletno oko predstavlja točko za prijavo sovražnega, 

žaljivega ali nespodobnega govora, nagovarjanja z namenom spolnega zlorabljanja (angl. 

Grooming), zlorab na družbenih omrežjih, omrežnih incidentov, varnostnih groženj, zlorab 

osebnih podatkov na internetu, odrasle pornografije v medijih, dostopnim otrokom, neželene 

elektronske pošte, spletnega ustrahovanja (angl. Cyberbulling) in spodbujanja k 

neprimernemu oziroma škodljivemu vedenju (Spletno oko 2016b). 

O zlorabah na družbenih omrežjih govorimo, ko gre za uporabo groženj, žaljivega izražanja, 

diskriminacijo spolov, narodnosti, nalaganje pornografskih slik, video posnetkov, besedil, 

objavljanje neresničnih vsebin in podatkov tretjih oseb brez njihovega izrecnega dovoljenja, 

ustvarjanje lažnih profilov, vdore v račun uporabnika na družbenem omrežju, krajo identitete 

(prav tam). Spletno ustrahovanje pomeni uporabo IKT z namenom podpirati namerno, 

ponavljajoče se in sovražno obnašanje do posameznikov ali skupin (prav tam). Med 

spodbujanja k neprimernemu in škodljivemu vedenju uvrščamo spletno vsebino, ki bralca 

nagovarja oziroma napeljuje k neprimernemu ali škodljivemu vedenju. Primeri takih vsebin 

                                                 
54 Http://safe.si/spletno-oko 
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so na primer forumi, kjer člane spodbujajo k izražanju ljubezni do otrok, svetovanje in 

spodbujanje pri hujšanju, ki vodi v bolezenska stanja, forumi, ki napeljujejo k zoofiliji, 

forumi, ki spodbujajo k samomorilnosti, spletne strani, ki opisujejo postopke za izdelavo 

eksplozivnih sredstev (prav tam). 

Po podatkih Spletnega očesa (2016c) je bilo v Sloveniji največ prijav sovražnega govora leta 

2012 (4.707), od tega je bil v 92 primerih sovražni govor ocenjen kot domnevno kaznivi 

sovražni govor in posredovan policiji. V letu 2014 je bilo zabeleženih 1.290 prijav sovražnega 

govora, od tega 29 ocenjenih kot domnevno kaznivi sovražni govor in posredovanih policiji 

(Spletno oko 2015). Glede na ogroženo skupino je bil sovražni govor vsebinsko razdeljen v 

narodnostni (50 %), verski (14 %), romski (14 %), politični (11 %), istospolno usmerjeni (7 

%) in rasni (4 %) sovražni govor. Vzrok upada prijav gre iskati v sprejetju Kodeksa za 

regulacijo sovražnega govora, podpisanega v letih 2010 in 2011 z osmimi največjimi 

spletnimi novičarskimi portali v Sloveniji. Spletni portali so kot sredstvo za zmanjševanje 

obsega sovražnega govora uvedli gumb za prijavo domnevnega sovražnega govora na spletu 

(prav tam). 

Posebej ranljivo populacijo predstavljajo otroci in mladi, ki so pogosto žrtve spolnih zlorab. 

Največ gostujočih posnetkov domnevne spolne zlorabe otrok v svetu v letu 2014 je bilo v 

ZDA (42 %) in na Nizozemskem (27 %) (prav tam). 

Spletno oko (prav tam) je v letu 2012 v Sloveniji zabeležilo 1.127 prijav posnetkov spolnih 

zlorab otrok, od tega je bilo 271 ocenjenih kot potencialno nezakonitih in posredovanih 

policiji. V letu 2014 je bilo zabeleženih 521 prijav, od tega 72 ocenjenih kot potencialno 

nezakonitih in posredovanih policiji. Skoraj vse prijave (70) so bile posredovane tujim 

varnostnim organom. Tipična žrtev posnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, je bilo v 

letu 2014 v Sloveniji dekle, staro od 11 do 15 let (prav tam). 

Največ obravnavanih incidentov v Sloveniji je bilo v starostni skupini od 11 do 15 let, in sicer 

v letu 2013 67 %, v letu 2014 pa 56 % (prav tam). Podrobnosti so razvidne s slike 14. 
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Slika 14: Število obravnavanih incidentov v Sloveniji v letih 2013 in 2014 

Vir: Spletno oko 2015. 

2.4 Zasvojenost z internetom  

V zadnjih dveh desetletjih smo priče znatnega povečanja rabe interneta in z njim povezanih 

dejavnosti. Lortie in Guitton (2013) menita, da je ta rast posledica tehnološkega napredka in 

večje dostopnosti do IKT. Posledično prihaja do njegove prekomerne rabe. Gre za pretirano 

uporabo računalnika, ki vključuje izgubo občutka za čas in povečuje potrebo po večkratni in 

časovno daljši rabi, kar povzroča povečano socialno izolacijo v realnem življenju. Kljub 

številnim razpravam o naravi prekomerne rabe interneta in ali gre za zasvojenost ali ne, je 

vsem razpravam skupno – pretirana raba (prav tam). 

Izraz odvisnost se čedalje bolj uporablja za opisovanje fizične odvisnosti (od alkohola, drog 

ipd.), medtem ko se izraz zasvojenost bolj pogosto uporablja za opisovanje psihološke 

odvisnosti (kompulzivna ravnanja, igre na srečo, prekomerna raba interneta ipd.) (Grammarist 

2016). 

Youngova (2016) internetno zasvojenost opredeljuje kot vsako "online" kompulzivno vedenje, 

ki ovira normalno življenje in povzroča hud stres za družino, prijatelje, ljubljene in človekovo 

delovno okolje. Gre za kompulzivno vedenje, ki popolnoma obvladuje življenje odvisnika. 

Internetni odvisniki dajejo internetu prednost pred vsem. Uporaba interneta postane bolj 

pomembna od družine, prijateljev in/ali dela. Internet postane odvisnikov način življenja. 

Pripravljen je žrtvovati, kar najbolj ceni, le da ohrani in nadaljuje svoje vedenje. 

Internetno zasvojenost lahko primerjamo z drugimi zasvojenostmi, kot na primer odvisnostjo 

od alkohola ali drog (prav tam). Odvisniki dajejo drogam prednost pred vsem. Jih potrebujejo, 

da se počutijo normalno. Podobno je z internetno zasvojenostjo. Uporabniki postanejo odvisni 
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od kibernetičnega prostora. Raje se odločajo za začasni užitek kot za običajna razmerja. 

Internetna zasvojenost ima enako progresivno naravo kot ostale zasvojenosti. Odvisniki se 

borijo za nadzor nad svojim vedenjem, a hkrati obupujejo nad stalnimi neuspehi. Izgubljajo 

samozavest, kot pobeg nadaljujejo s svojimi navadami in tonejo še globlje v odvisnost. 

Počutijo se vedno bolj nemočne. 

Zanimivi so rezultati raziskav o povezavi med živčnimi ter kemičnimi aktivnostmi v 

človeških možganih in odvisnostjo od interneta. Kompulzivni uporabniki interneta kažejo 

drugačne vzorce aktivnosti v predelih možganov, namenjenih čustvom (Wallace 2014). Na 

več mestih imajo manjši obseg možganske beline. Posnetki magnetne resonance razkrivajo, 

da imajo mladi zasvojenci z internetom manj funkcionalnih povezav v možganih. V 

primerjavi z vrstniki imajo odvisniki (dečki) v nekaterih predelih manj debelo možgansko 

skorjo. Ti znaki so podobni kot pri zasvojencih z drogami in igrami na srečo (prav tam).  

Ameriško združenje za medicinsko zasvojenost (ASAM 2011) je zasvojenost opredelilo kot 

kronično motnjo v delovanju možganov, in ne zgolj vedenjski problem. S tem je sprejelo 

uradno stališče, da zasvojenost ni povezana le z uživanjem kemičnih substanc. Internetna 

zasvojenost je opisana kot motnja kontrole impulzov (angl. impulse control disorder – ICD), 

ki ne vključuje uporabe kemičnih substanc in je zelo podobna patološkemu hazardiranju 

(Illinois Institute for Addiction Recovery 2016).  

Tisti, ki so zasvojeni z internetom, internetno okolje uporabljajo kot zamenjavo za druženje v 

realnem življenju, kjer teh stikov niso sposobni vzpostaviti (prav tam). Nekateri uporabniki 

interneta lahko razvijejo patološko navezanost na spletne prijatelje ali dejavnosti, ki jih 

izvajajo na internetu. Internet postane organizator odvisnikovega življenja. Za nadaljevanje in 

ohranitev življenja z internetom so pripravljeni žrtvovati, kar najbolj cenijo (Tracy 2015). 

Prepoznavanje internetne zasvojenosti ni enostavno. Lahko pa rečemo, da zasvojenost obstaja, 

ko zasvojenčevo obnašanje vpliva na njegovo mentalno in telesno zdravje, na odnose v 

družini in med prijatelji, na odnos do dela, kar povzroča finančno nestabilnost (Saliceti 2015, 

1372–1376). 

Youngova (2015b) razlikuje zasvojenost z internetno pornografijo, internetnimi razmerji, z 

internetnimi igrami na srečo, s preveč informacijami ter zasvojenost z računalnikom in 

računalniškimi igrami. 

2.4.1 Zasvojenost z internetno pornografijo 

Dandanes je vse več zasvojencev ujetih v internetno pornografijo (McMahon 2015). Takšni 

uporabniki veliko ur namenijo iskanju vsebin s področja pornografije. Dejstvo je, da je 

internet lahko dostopen od koderkoli in kadarkoli, poleg tega pa omogoča anonimnost. 

Zasvojenci lahko obiskujejo pornografske internetne strani doma, v lokalu, na delovnem 
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mestu, medtem ko se pretvarjajo, da so delovno aktivni. Običajno gledajo, prenašajo in si 

shranjujejo datoteke s pornografsko vsebino, z njo trgujejo ali pa so aktivni v spletnih 

klepetalnicah s pornografsko vsebino (Young 2015b). Najpogostejša aktivnost je gledanje 

pornografije (McMahon 2015). 

Potreba po internetni pornografiji ni le domena deviantnih posameznikov, ampak tudi 

posameznikov brez kakršnekoli kazenske ali psihiatrične preteklosti (HealthyPlace.com 

2015). Anonimnost elektronskega medija zasvojencu omogoča večji občutek nadzora nad 

vsebino, brez strahu, da bi ga drugi zaradi tega obsojali. Na ta način lahko posameznik 

izživlja svoje seksualne fantazije, se brez obveznosti zapleta v virtualna razmerja in jih 

prekine, kadarkoli želi. Poleg anonimnosti ponujajo pornografske internetne strani tudi 

udobje, ki lahko pri zasvojencu povzroča željo po vedno pogostejših obiskih, kar lahko vodi v 

obsedenost (prav tam). Širjenje klepetalnic s pornografsko vsebino spodbuja uporabnike v 

raziskovanje. Enostavnost uporabe in stalna razpoložljivost spodbujata spolno 

eksperimentiranje tudi med tistimi, ki običajno tega ne počnejo. Osnovni razlog za uporabo 

virtualnega seksa je seksualna stimulacija, ki sčasoma zagotavlja čustven in duševen pobeg 

pred realnostjo. Najbolj ranljivi posamezniki so tisti, ki imajo nizko samopodobo in napačno 

predstavo o svojem telesu (prav tam). 

Negativne posledice zasvojenosti z internetno pornografijo lahko na splošno razdelimo v dve 

kategoriji, in sicer na tiste, ki izhajajo iz več ur trajajoče uporabe interneta, in tiste, ki se 

nanašajo na vsebino, ki jo zasvojenec uporablja (Schneider in Weiss 2016). Ne glede na 

kategorijo pa velja: 

 zasvojenec postane osamljen, saj ga čas, ki ga preživi na internetu, zaposlen s 

fantazijskimi spolnimi aktivnostmi, odvrača od realnega življenja in družbenih stikov z 

realnimi prijatelji; 

 če je zasvojenec poročen oziroma v zvezi, se zaradi stalne prekomerne rabe interneta 

njegov partner počuti osamljen, nepomemben, zapostavljen; 

 na račun spleta zasvojenec zanemarja svoje otroke.  

2.4.2 Zasvojenost z internetnimi razmerji 

Posamezniki, ki pretirano uporabljajo spletne klepetalnice, tekstovna sporočila ali družbena 

omrežja, lahko postanejo zasvojeni z internetnimi razmerji (Young 2015b). Spletni prijatelji 

hitro postanejo bolj pomembni kot realni prijatelji in družina. Družbena omrežja, kot so 

Facebook, Myspace, Twitter in podobna, omogočajo ljudem, da ostanejo v nenehnem stiku 

(Wilson 2015). Vendar nekateri posamezniki na teh omrežjih preživijo toliko časa, da to 

začne posegati v njihovo življenje. Wilson (prav tam) predstavlja znake, ki kažejo na 

zasvojenost z uporabo družbenih omrežij: 
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 posamezniki za pregledovanje družbenih omrežij porabijo veliko časa. Svoj profil na 

družbenem omrežju pregledujejo vsakič, ko je mogoče, pogosto zaradi pregledovanja 

profila bdijo dolgo v noč oziroma vstajajo zgodaj zjutraj; 

 takšni posamezniki na družbenih omrežjih nenehno objavljajo povsem vsakdanje zadeve. 

Medtem ko so nekateri zaskrbljeni zaradi zasebnosti, drugi prek družbenih omrežij 

posredujejo številne osebne podatke in fotografije. S tem želijo doseči potrditev svojih 

vrstnikov oziroma družbeno potrditev; 

 poskus skrajšanja časa, porabljenega za družbena omrežja, povzroči odtegnitvene 

simptome; 

 pogosta uporaba družbenih omrežij vpliva na delo in/ali šolske obveznosti. Preveč 

porabljenega časa na družbenih omrežjih lahko zmanjša delovno uspešnost in celo vodi v 

izgubo delovnega mesta, pri šolajočih pa slabši učni uspeh. 

 obsesivno razmišljanje in iskanje novih "prijateljev" na družbenih omrežjih, tekmovanje 

pri dodajanju "prijateljev". Razmišljanje, kaj bi objavili, kako bi "prijateljem" odgovorili, 

da jih ne izgubijo, kako bi posodobili svoj profil, nestrpno pričakovanje odziva 

"prijateljev"; 

 beg pred resničnostjo. Da se uporabniki izognejo problemom v realnem življenju, 

preživljajo svoj čas na družbenih omrežjih. 

 

Posameznike na prekomerno rabo družbenih omrežij pogosto opozarjajo tudi prijatelji in 

družina (prav tam). 

2.4.3 Zasvojenost z internetnimi igrami na srečo 

V današnjem času je igranje internetnih iger na srečo najhitreje rastoč in najbolj dobičkonosen 

posel (Conrad 2013a). Samo igranje iger na srečo še ne pomeni zasvojenosti (Zdravstveni 

dom Nova Gorica 2016). Številnim igralcem igranje iger pomeni samo zabavo in sprostitev. 

O zasvojenosti lahko govorimo, ko gre za pretirano in nezdravo časovno količino igranja 

(Conrad 2012). Zasvojenci se pogosto izolirajo od okolice, ignorirajo svoje odgovornosti in so 

običajno obsedeni s pridobitvijo novih dosežkov. Moteni so delovni procesi, osebni odnosi z 

najbližjimi (Young 2015b). S stalnim dostopom do internetnih igralnic lahko zasvojenci 

izgubijo veliko denarja (prav tam). 

Internetne igre na srečo so priljubljene, ker so dostopne kjerkoli in kadarkoli (Conrad 2013b). 

Internetno igranje iger ponuja vse udobje doma, kjer ni nadzora, kot je v igralnicah 

(preverjanje identitete, prepoved prekomernega pitja, kajenja …). Trik ponudnikov 

internetnih iger pri pridobivanju novih igralcev je, da igralci sprva lahko igrajo brez denarja. 

V t. i. demo različicah iger je število dobljenih iger večje kot pri igranju z resničnim 

denarjem. Veliko ljudi ti navidezni dobitki premamijo, tako da začnejo igrati s pravim 

denarjem in kasneje od igranja postajajo zasvojeni. 
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Ker uradna diagnoza zasvojenost z internetnimi igrami na srečo (še) ne obstaja, tudi ni 

univerzalno dogovorjenega seznama simptomov, po katerih takšno zasvojenost prepoznamo 

(Conrad 2012). Zato so zdravniki prepuščeni svoji subjektivni presoji zasvojenosti. Kljub 

temu pa lahko zasledimo nekaj tipičnih znakov in vedenj, ki opredelijo zasvojenost (Conrad 

2012; Zdravstveni dom Nova Gorica 2016; Conrad 2013c): 

 pogosto izogibanje obveznostim, izogibanje druženju, konflikti v družini, laganje 

družinskim članom, prijateljem, terapevtom, socialna izolacija; 

 ves prosti čas se koristi za igranje internetnih iger na srečo, pogosto igralci igrajo pozno v 

noč, več ur in brez prekinitev; 

 izguba zanimanja za druge aktivnosti v prostem času, beg pred življenjskimi težavami; 

 vznemirjenje zaradi tveganega igranja, pričakovanje postane droga; 

 negativen vpliv na šolo, delo ali družbena razmerja;   

 finančne težave, ki pripeljejo v izposojanje denarja, vpletenost v nezakonite dejavnosti 

(ponarejanje, goljufije) za financiranje iger na srečo; 

 zasvojenec podoživlja pretekle igre, načrtuje nove ali razmišlja, kako priti do denarja za 

novo igranje; 

 odtegnitveni simptomi, ko poskuša zmanjšati ali prenehati igranje; 

 zdravstvene težave. 

Da bi prišli iz obupne finančne situacije, igralci verjamejo, da jim bodo prijatelji priskrbeli 

denar. 

2.4.4 Zasvojenost s preveč informacijami 

Količina podatkov na svetovnem spletu je povzročila novo vrsto kompulzivnega vedenja v 

zvezi s čezmernim brskanjem po spletu in iskanjem različnih informacij (Young 2015b). 

Posamezniki porabijo vedno več časa za zbiranje različnih podatkov. "Samo še eno minuto" je 

tipičen odgovor uporabnika zasvojenca, na klic bližnjega. Toda predno pride do resnega 

odziva, mine ura ali več. Sčasoma začnejo zasvojenci popolnoma ignorirati svojo okolico. 

Posledice takšnega vedenja se kažejo v zmanjšani produktivnosti in zanemarjanju družbe. 

Rezultati raziskave, izvedene leta 2013 v Združenem kraljestvu med 587 uporabniki 

družbenih omrežij Facebook, LinkedIn in Twitter, kažejo, da le-ti prejemajo veliko 

informacij, ki jih niso sposobni obdelati (Bontcheva, Gorrell in Wessels 2013, 1–3). Dve 

tretjini uporabnikov Twitterja meni, da prejemajo preveč objav, in več kot polovica jih meni, 

da potrebujejo orodja za filtriranje nepomembnih. Pri preveliki količini podatkov ljudje težko 

razumemo problem in težko sprejmemo razumno odločitev (prav tam). Del problema izhaja iz 

tega, ker je ogromno informacij zavajajočih ali nepomembnih. Drugi del problema izhaja iz 

človekovega zaznavanja in posledičnih odločitev. Ljudje menimo, da je bolje imeti več 

informacij. Tem informacijam sledimo v strahu, da česa ne izpustimo. Lahko imamo težave 

pri določanju prioritet o njihovi uporabi, skladno z našimi vrednotami in potrebami, saj se 



 

34 

nam vsak dodatni del informacije lahko zdi prav tako pomemben. Širša opredelitev 

zasvojenosti s preveč informacijami bi lahko bila, da zasvojenec težko obvladuje vse 

informacije, ki jih je zbral in ki jih še zbira. Pogosto ne najde časa, da bi se jim posvetil, 

čeprav meni, da bi se jim moral (prav tam). 

2.4.5 Zasvojenost z računalnikom in računalniškimi igrami 

Zasvojenost z računalnikom povezujemo z njegovo nenadzorovano in prekomerno rabo, 

predvsem z igranjem iger. V osemdesetih letih so računalniške igrice, npr. igra s kartami 

"Solitaire" in iskanje min "Minesweeper", ki so bile že vključene v programsko opremo, 

povzročile prekomerno igranje iger. Posledično so zaposleni na delovnem mestu porabili 

večino delovnega časa za igre namesto za delo (Saliceti 2015, 1373). 

Zanimivo je, da lahko vsak, ki igra računalniške igre, postane zasvojen (Conrad 2012). 

Obstajajo pa določene skupine ljudi, ki so bolj dovzetne za tovrstno zasvojenost. Večinoma so 

to: 

 moški;  

 otroci in najstniki; 

 ljudje, ki imajo psihične težave (depresija, nizka samopodoba, tesnobnost); 

 posamezniki, ki imajo veliko prostega časa (na primer najstniki, ki poleg šole nimajo 

nobene interesne dejavnosti); 

 nevrotični ljudje; 

 otroci, ki so bolj impulzivni in imajo slabše razvite socialne veščine. 

Posameznik, zasvojen z računalniškimi igrami, večino svojega časa preživi v navideznem 

svetu iger (prav tam). Igre se razlikujejo po vsebini, težavnostni stopnji in tehnologiji, s katero 

so narejene. Najbolj zasvojijo igre, v katerih so običajno uporabljene psihološke tehnike, ki 

igralca spodbujajo k igranju (prav tam). Igre temeljijo na sistemu, ki na začetku zahtevajo 

minimalen napor za dosego višje stopnje, sčasoma pa se podaljšuje čas za dosego nove 

stopnje. Takšne igre so brez vnaprej znanega zaključka. Za napredek v igri je potrebno 

sodelovanje več udeležencev hkrati. To ustvarja občutek obveznosti in predanosti 

posameznega udeleženca (prav tam). Kot narkotiki v svetu iger so t. i. MMORPG igre (angl. 

Massively multiplayer online role-playing games) (Rozman 2016). Igre lahko sprožijo 

spremembo zaznavanja sveta tako, da je igra videti bolj resnična kot resničen svet (prav tam). 

Najbolj igrana igra na svetovnem nivoju zvrsti MMORG je "World of Warcraft" (Statista 

2016).   

Igre omogočajo drugačno vedenje, kot je normalno. Posameznik v igri, ki se v realnem svetu 

počuti brez moči, je sramežljiv, v igri igra popolnoma drugo vlogo, brez kakršnihkoli posledic 

v realnem svetu. In to zasvoji (CRC 2016).  
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2.5 Zdravljenje zasvojenosti z internetom  

S problemom zasvojenosti z internetom se srečujejo v vedno več državah. Prve raziskave 

internetne zasvojenosti je pričela Youngova v ZDA (Young 2013, 209–215). Kmalu so sledile 

raziskave še v drugih državah, na primer v Italiji in Češki. Tudi Kitajska se srečuje z izzivi 

zasvojenosti z internetom. Leta 2007 je kitajska vlada zakonsko omejila igranje internetnih 

iger na tri ure dnevno (prav tam). Južna Koreja je zgradila mrežo 140 svetovalnih centrov za 

internetno odvisnost, v 100 bolnišnicah je uvedla programe zdravljenja zasvojenosti, 

ustanovila zdraviliški tabor za zdravljenje skrajnih primerov zasvojenosti, ki ga financira 

vlada (prav tam). 

Uporaba računalnika in interneta je postala vsakdanjost v poslovnem in domačem okolju. 

Ustaljeni postopki zdravljenja zasvojenosti s popolno abstinenco praktično niso možni (Cash 

idr. 2012, 292–298). Tradicionalni pristop, ki ga je leta 1999 razvila Youngova, temelji na 

tem, da mora biti pri zdravljenju zasvojenosti z internetom poudarek na njegovi zmerni in 

nadzorovani rabi (prav tam). Pri tem je priporočeno uporabljati naslednje tehnike zdravljenja 

odvisnosti: uporaba interneta v drugih časovnih intervalih, izvajanje drugih opravil, določanje 

časovnih ciljev, abstinenca od določenih spletnih aplikacij, uporaba opomnikov, lastna 

inventura, vključitev v skupine za odvajanje in družinske terapije. Prve tri tehnike so tehnike 

upravljanja časa. Če te niso uspešne, je treba zasvojencu pomagati spremeniti vzorce 

razmišljanja in vedenja ter mu nuditi oporo. 

Youngova (2013) je v svojih novejših raziskavah ugotovila, da je uspešna metoda zdravljenja 

zasvojenosti tudi kognitivno vedenjska psihoterapija, ki je vrsta psihoterapevtskega 

zdravljenja (Center za kognitivno vedenjsko psihoterapijo 2016). Je kombinacija dveh 

psihoterapevtskih pristopov – vedenjske in kognitivne psihoterapije, in je ena 

najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav, kot na primer 

depresije, anksioznosti, obsesivno-kompulzivne motnje. Kognitivna vedenjska psihoterapija 

pomaga razumeti povezanost med človekovimi mislimi, čustvi, vedenjem in odzivi telesa. Pri 

terapiji zasvojenci spremljajo svoje misli in prepoznajo tiste, ki prožijo občutke zasvojenosti 

(Young 2011, 304–312). Terapija običajno traja tri mesece oziroma 12 tedenskih srečanj. V 

prvi fazi poteka zdravljenje po ciljno usmerjenem načrtu, ki spreminja način uporabe 

računalnika in interneta. Druga faza je namenjena prepoznavanju prožilcev, ki prožijo 

kompulzivno vedenje na internetu. V tretji fazi se identificirajo sočasni dejavniki, povezani z 

razvojem zasvojenosti z internetom. Biti popolnoma ozdravljen pomeni nenehno spremljati 

vzroke, ki so privedli do odvisnosti, in jih obvladovati, saj v nasprotnem primeru človek hitro 

ponovno zapade v zasvojenost (prav tam). 

Kognitivno vedenjska psihoterapija se je izkazala kot uspešen pristop, kar kažejo rezultati 

zdravljenja 128 odvisnikov, ki jih je izbral ameriški Center za internetno odvisnost (Young 

2013, 209–215). Rezultati so bili preverjeni ob koncu 12. tedenske terapije, po enem mesecu, 

po treh mesecih in pol leta po končani terapiji. Pokazali so, da je bilo 95 % zasvojenih z 
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internetom sposobnih upravljati simptome zasvojenosti, 78 % jih je po šestih mesecih trajno 

okrevalo. 

Sodobne metode zdravljenja zasvojenosti z internetom so si podobne. Nekatere pa se zaradi 

specifičnosti razlikujejo, odvisno od vrste zasvojenosti. 

Zdravljenje zasvojenosti z internetno pornografijo uporablja kognitivne vedenjske tehnike, 

specializirane za pomoč pri prekomerni uporabi računalnika, s poudarkom na abstinenci 

obiska spletnih strani s pornografsko vsebino (Zur Institute 2016). 

V primeru zdravljenja zasvojenosti z internetnimi razmerji je prvi korak priznanje problema 

(Wilson 2015). Treba je določiti čas znotraj dneva za obisk internetnih strani in ga strogo 

upoštevati. Izklopiti je treba vsa obvestila o novih objavah. Pomembni so pogovori z 

uporabniki družbenih omrežij, ki imajo enake oziroma podobne težave. Za nekaj časa se 

prekine uporaba družbenih omrežij, spremljajo se zasvojenčevi odzivi. Izdela se seznam 

opravil, ki bi jih raje delali, kot preverjali profil družbenega omrežja, in ga tudi dejansko 

izvajali. V nekaterih primerih je najbolje blokirati profil na družbenem omrežju. 

Zasvojenci z igrami na srečo potrebujejo strokovno pomoč v obliki individualnega, 

skupinskega in/ali bolnišničnega zdravljenja (Zdravstveni dom Nova Gorica 2016). Če se 

zasvojenci ne zdravijo, se pri njih razvijejo še druge oblike zasvojenosti. 

Zdravljenje zasvojenosti z računalniškimi igrami je podobno zdravljenju drugih zasvojenosti. 

Primarni način zdravljenja je svetovanje strokovnjakov, podpora bližnjih in kognitivne 

tehnike zdravljenja (PsychGuides.com 2016).  
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3 MLADI IN INTERNET 

Urad Republike Slovenije za mladino (2016) med mlade uvršča mladostnike in mlade odrasle 

osebe obeh spolov, stare od 15 do dopolnjenih 29 let. V magistrski nalogi smo pojem mladi 

razširili tudi na učence osnovnih šol, ki so bili predmet naše raziskave. 

3.1 Generacija mladih 

Generacijo tvorijo ljudje približno iste starosti, ki živijo v istem času in imajo podobne 

interese ali nazore (SSKJ 2015). Vsaka generacija ima svoje vrednote, motivacijo in vedenje 

(Wiedmer 2015, 55). 

V literaturi se pojavlja različno časovno opredeljevanje generacij, zato pri posameznih 

generacijah prihaja do prekrivanja letnic rojstev. Imena sedaj živečih generacij z letnicami 

rojstev in alternativnimi imeni prikazujemo v preglednici 3 (Wiedmer 2015, 52–56).  

Preglednica 3: Imena generacij z letnicami rojstev in alternativnimi imeni 

Generacija 

Leto 

rojstva Alternativna imena 

Tradicionalisti 1900–1945 Tiha generacija, zrela generacija, veterani, 

generacija druge svetovne vojne, industrijska 

generacija, graditelji 

Povojna generacija (angl. Baby 

Boomers) 

1946–1964  

Generacija X 1961–1981 izgubljena generacija 

Generacija Y 1980–1995 Generacija tisočletja, internetna generacija, 

povezani 24/7 

Generacija Z 1995–2015 i-generacija, digitalna generacija (angl. Digital 

Natives) 

Vir: Wiedmer 2015, 52–56. 

Tradicionalisti spoštujejo avtoriteto (Wiedmer 2015, 52–56). Tako jim vrednoto predstavlja 

družina, pri čemer ločijo zasebno in službeno življenje. Motivirata jih denar in pozicija. So 

požrtvovalni, varčni, delajo trdo, s ponosom in odločnostjo. Sprejemajo počasne spremembe. 

Veliko jim pomenijo različna priznanja, želijo biti cenjeni, so lojalni in disciplinirani. 

Povojna generacija je rojena po drugi svetovni vojni, v času povečane rodnosti (prav tam). 

Predstavlja najpremožnejšo generacijo. Pripadniki generacije na svet gledajo optimistično, 

verjamejo v počasen napredek sveta. So uveljavljeni, imetniki pozicij moči in oblasti. 

Generacija X je rojena v času, ko je bila rodnost že znatno nižja kot pri povojni generaciji 

(prav tam). Pripadniki generacije so odraščali v odsotnosti staršev, v vrtcih. Veliko njihovih 
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staršev se je ločilo. So deloholiki, visoko izobraženi, uravnoteženi, srečni. Ženejo jih osebno 

zadovoljstvo, moč, veljava, ugled, želijo biti prvi. Izogibajo se ločitvam in se posvečajo 

otrokom. Prosti čas jim veliko pomeni. Delajo učinkovito, najraje pri samostojnih projektih. 

Upirajo se vodenju. 

Pripadniki generacije Y so iznajdljivi na internetu, zelo povezani prek družbenih omrežij, 

rojeni v času razpoložljivih informacij o dogodkih po svetu (prav tam). So tesno povezani s 

tehnologijo, računalniki, internetom, mobilnimi telefoni. So bolj družabni kot predstavniki 

drugih generacij, samozavestni, iščejo ravnotežje med službo in prostim časom. So manj 

samostojni, bolj družbeno orientirani, pričakujejo več nadzora in povratne informacije, jasne 

cilje in mentorstvo. V povezavi s tehnologijo pričakujejo večopravilnost, k projektom 

pristopajo kreativno, čeprav se hitro začnejo dolgočasiti. Uživajo v eksperimentiranju in 

iskanju novih pristopov ter rešitev. Učijo se individualno s pomočjo interneta, prednost dajejo 

certifikatom in denarnim nagradam, s čimer pokažejo, da je njihovo delo dobro sprejeto in 

cenjeno. Privlačijo jih tehnološko napredna podjetja z drugačnimi pristopi. Ker so podjetni, 

zamenjujejo tradicionalne oblike zaposlitev s samozaposlitvami. Ne zanima jih le eno 

opravilo ali kariera. Iščejo srečo pri svojem delu in v življenju. Kot bodoči vodje bodo v posel 

vnesli značilnosti generacije Y, to so podatki, hitrost in izvedba. 

Nekateri raziskovalci začetek generacije Z umeščajo v leto 1991, drugi celo v leto 2001 

(Brotheim 2014, 16). Razlika temelji na različnih predpostavkah umeščenosti predhodnih 

generacij. Ne glede na njeno umeščenost, značilnosti, ki bodo opredelile generacijo Z, še 

nastajajo (Wiedmer 2015, 55–56). Lahko pa že rečemo, da gre za generacijo, ki je zelo 

povezana. Vseživljenjsko bo uporabljala IKT, svetovni splet, takojšnje sporočanje, tekstovna 

sporočila, MP3-predvajalnike, mobilne telefone in tablične računalnike – od tu tudi ime 

digitalna generacija. Zahvaljujoč aplikacijam Facebook, Skype in podobnim generacija Z 

komunicira z družino in prijatelji kjerkoli po svetu, naj gre za tekstovna sporočila, dialoge v 

realnem času, video povezavo, interakcijo. Generacija Z je in bo bolj družbena ter ekološko 

ozaveščena kot prejšnje. Je tehnološko ozaveščena, povezana prek družbenih omrežij. Želi 

biti vidna in poznana, zato ne čuti potrebe po anonimnosti (Brotheim 2014, 19). E-pošta ji 

predstavlja počasen in neučinkovit, celo nesprejemljiv način komunikacije. Rada uporablja 

mobilne tehnologije. Delujejo interaktivno na podlagi mobilnih aplikacij. Je bistra, z višjim 

inteligenčnim kvocientom kot prejšnje, sprejema različnost (Wiedmer 2015, 55–56). 

Povezana je v neločljiv svet prijateljev, podatkov in zabave. Od dosedanjih šolskih sistemov 

je najbolj doma učeča se generacija. Zahteva manj usmeritev, saj ima takojšen dostop do 

digitalnih orodij, s katerimi misli, da lahko naredi karkoli. Pričakuje grafične predstavitve, 

zavrača klasičen pristop k poučevanju. Pričakuje takojšen odziv in daje prednost njej 

prilagojenim oblikam poučevanja. Pogosto tehnologije bolje pozna kot njihovi učitelji, zato 

bodo slednji morali uporabljati aktivne učne vsebine, temelječih na projektih. Zaradi dragega 

izobraževanja bodo predstavniki te generacije iskali alternativne poti. Kar dve tretjini jih bo 

zaposlenih z deli, ki danes sploh še ne obstajajo, pretežno v storitveni dejavnosti. Ne bodo 
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tipični delavci s 40-urnim delovnim tednom, ampak svobodni izvajalci z veliko 

fleksibilnostjo, ki bodo naloge reševali s posebnimi strokovnimi znanji. 

V preteklosti se je management le počasi prilagajal značilnostim in idejam, ki jih je generacija 

Y prinesla s svojo delovno silo (Brotheim 2014, 20). Kot rezultat je generacija Y s svojo 

številčno demografsko močjo prisilila organizacije, da so se prilagodile njihovim idejam. 

Generacija Z je dovolj velika, da ima podobno moč. Namreč, predstavniki velike povojne 

generacije se masovno upokojujejo, generacija X je pa številčno majhna. Nastaja vrzel, ki jo 

bosta napolnili generaciji Y in Z. Njihove netradicionalne ideje bodo predstavljale izziv za še 

zaposlene managerje povojne generacije. Ti, kakor podjetja na splošno, bodo morali biti bolj 

proaktivni, dovzetni in prilagodljivi. 

3.2 Percepcija uporabe IKT in interneta 

Izkušnje kažejo, da IKT uporabljajo vedno mlajše generacije. Zato ne preseneča, da spletne 

storitve uporabljajo tudi otroci. Rezultati raziskave, izvedene v Združenem kraljestvu, so 

pokazali, da otroci internetno tehnologijo najraje uporabljajo za naslednje aktivnosti (Selwyn, 

Potter in Cranmer 2010, 75): 

 igre, vključujoč tiste z namišljenimi osebami oziroma junaki, športne igre, kot na primer 

dirke, različne borbe, nogomet, streljanje, simulacijske igre in igre, v katerih igrajo 

različne vloge; 

 gledanje videoposnetkov na različnih video kanalih (npr. YouTube55); 

 iskanje novih stvari (Google, Wikipedia56); 

 komuniciranje prek sistemov za neposredno sporočanje (npr. MSN57), e-pošte ali s 

pomočjo kratkih besedilnih sporočil; 

 pisanje zgodb in pesmi; 

 poslušanje glasbe in zgodb. 

Percepcija otrok glede učenja uporabe IKT v šoli in doma je pozitivna, kadar je le-ta 

povezana z iskanjem novih stvari, kako kaj narediti oziroma kako kaj ustvariti, ter kadar 

delajo stvari, ki jih brez uporabe IKT prej niso mogli. Manj pa učenje uporabe tehnologije 

dojemajo v smislu učenja matematike, pregledovanja testov ter učenja branja, in to ne glede 

na spol otrok (Selwyn, Potter in Cranmer 2010, 69). Se pa rezultati raziskave razlikujejo glede 

na njihovo starost in glede na šolo, ki so jo obiskovali. 

Pri uporabi spletnih storitev so otroci raje pasivni – na primer raje gledajo videoposnetke prek 

YouTuba, kot da bi aktivno ustvarjali vsebino in jo delili z drugimi uporabniki na omenjenem 

                                                 
55 Https://www.youtube.com/ 
56 Https://sl.wikipedia.org/ 
57 MSN (The Microsoft Network) je spletni portal, zbirka internetnih storitev in aplikacij za 

operacijski sistem Windows in mobilne naprave. 

https://www.youtube.com/
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omrežju (Selwyn, Potter in Cranmer 2010, 70). Pri uporabi spletnih storitev v šoli 

prevladujejo storitve, povezane z učenjem, doma pa igranje spletnih iger, ogledovanje 

videoposnetkov, klepetanje v spletnih klepetalnicah, obiskovanje virtualnih svetov in uporaba 

družbenih omrežij (prav tam). Zaskrbljujoče je, da otroci, še posebej dečki, IKT najraje 

uporabljajo za igranje računalniških iger, najmanj radi pa za dejavnosti, povezane s šolo. Zato 

si starši in učitelje pogosto postavljajo vprašanje, kako otroke spodbuditi za uporabo 

tehnologije v učne namene. 

Otroci v raziskavah (prav tam) opisujejo, da v svojem prostem času počnejo več stvari hkrati. 

Tako na primer istočasno lahko poslušajo glasbo, igrajo računalniško igrico in svojim 

prijateljem pošiljajo besedilna sporočila. Mnogo otrok v prostem času uživa v fleksibilnosti in 

možnostih, ki jim jih omogoča IKT. Opisali so jo kot tehnologijo, s pomočjo katere so 

neodvisni in samostojni pri tem, kar delajo in kdaj to delajo. 

Digitalne tehnologije so v življenju mladih ljudi zelo pomembne. Prepoznati je možno 

številne načine, kako najstniki skozi svoje odraščanje najdejo njihove koristi (Davies in 

Eynon 2013). Izkazalo se je, da so načini, na katere najstniki vključujejo nove tehnologije v 

svoja življenja, bistvenega pomena za njihovo odraščanje in samostojnost (prav tam). V 

najstniških letih, ko mladi najbolj intenzivno razvijajo, vzpostavljajo in delijo svoj nabor 

tehnološko podprtih aktivnosti, s tem tvorijo prakse, ki jih bodo koristno uporabljali pri 

študiju in kasneje v svoji delovni dobi (prav tam). 

Ne glede na pomanjkljivosti in težave, povezane z uporabo tehnologij, so najstniki razvili 

načine prilagajanja orodij lastnim željam in potrebam, ki si zaslužijo resno pozornost in 

določeno stopnjo spoštovanja odraslih (prav tam). 

Ljudje smo si pri dojemanju stvari različni. Raziskava, narejena na vzorcu več kot 5.000 

mladih, starih od 15 do 25 let, v štirih velikih evropskih državah (Francija, Nemčija, Španija, 

Združeno kraljestvo), je pokazala, da mladi Evropejci elektronske identifikacijske storitve58 

dojemajo na naslednji način (Lusoli in Miltgen 2009, 7–11): 

 so skeptični do interneta kot primernega okolja za izmenjavo osebnih podatkov in 

izražajo dvom glede zasebnosti in zaščite osebnih podatkov. Pričakujejo izvrševanje 

zakonodaje o varstvu osebnih podatkov; 

 imajo značilno različen odnos do "digitalne" kulture. Na primer Španci redkeje 

uporabljajo družbena omrežja, v Franciji je razvita kultura bloganja, najbolj vešči 

uporabniki spletnih storitev pa so mladi Nemci; 

 sprejemajo osebno številko za istovetenje (angl. PIN) in uporabo gesel, biometrijo 

relativno dobro razumejo, do uporabe IP-tehnologije so še neopredeljeni, tehnologija 

RFID in elektronski podpisi jih begajo. Biometrijo sprejemajo bolje kot ostale 

                                                 

58 Elektronske identifikacijske storitve so storitve nedvoumnega določanja oseb z uporabo elektronskih 

sredstev (pametnih kartic, mobilnih telefonov in drugih tehnologij). 



 

41 

 

identifikacijske storitve. Dekleta so do uporabe identifikacijskih storitev bolj skeptična od 

dečkov; 

 zahtevajo poštenost pri upravljanju njihovih osebnih podatkov, jamstvu o njihovi uporabi 

bolj zaupajo prijateljem in sorodnikom kot ostalim; 

 mladim predstavljata vrednoto zasebnost in nadzor podatkov.  

Zanimivi so tudi rezultati raziskave, izvedene leta 2014 v Združenem kraljestvu, na vzorcu 

otrok v starosti od 12 do 15 let (Ofcome 2014). Narejena je bila tudi primerjava z rezultati 

raziskave iz leta 2013: 

 7 % otrok za dostop do interneta doma uporablja tablični računalnik, 34 % ga ima v svoji 

lasti (leta 2013 le 19 %), zaradi česar se zmanjšuje dostop do interneta prek stacionarnih, 

prenosnih in mini prenosnih računalnikov (88 % glede na 91 % leta 2013); 

 8 % otrok ima v lasti mobilni telefon, ki jim predstavlja drugo najbolj zaželeno napravo 

za dostop do interneta. Do interneta jih z njim dostopa 59 % (leta 2013 le 27 %); 

 več kot polovica (52 %) otrok, ki uporabljajo spletne iskalnike, razume, da so nekatere 

spletne strani verodostojne in zaupanja vredne, nekatere pa ne (45 % v letu 2013); 

 le 16 % jih verjame, da so informacije na družbenih omrežjih ali v aplikacijah 

verodostojne (leta 2013 še 30 %); 

 približno polovica (49 %) uporabnikov spletnih storitev se zaveda, da Google financirajo 

podjetja, ki mu plačujejo za storitve oglaševanja. 52 % jih ve, da se na enak način 

financira YouTube. 56 % se jih zaveda obstoja individualiziranega spletnega oglaševanja 

(leta 2013 48 %) in le dobra tretjina (34 %) ne. 

Nadaljnji rezultati raziskave, izvedene leta 2014 v Združenem kraljestvu, na vzorcu otrok v 

starosti od 12 do 15 let so bili (prav tam): 

 za iskanje informacij, povezanih s šolo, največ uporabljajo stacionarne in prenosne 

računalnike; 

 dečki dajejo prednost igram, deklice spletni komunikaciji. Starši bolj spremljajo spletne 

aktivnosti svojih hčera kot sinov; 

 33 % otrok bi verodostojne informacije v zvezi z zabavo in hobiji iskalo s spletnim 

iskalnikom Google, 26 % na spletni strani za deljenje video vsebin YouTube in 18 % na 

družbenih omrežjih. Informacije, kako kaj sestaviti ali narediti, bi 33 % otrok pridobilo 

na YouTubu, 31 % bi jih iskalo z iskalnikom Google; 

 več kot polovica (53 %) otrok bi verodostojne novice o dogodkih po svetu iskalo na 

spletnih straneh BBC-ja, 20 % z iskalnikom Google, 6 % na Wikipedii, le 5 % na 

družbenih omrežjih; 

 18 % otrok je v preteklem letu na spletu zaznalo zaskrbljujočo, nespodobno ali žaljivo 

vsebino; 

 kar 77 % otrok se strinja, da se večina ljudi na spletu vede drugače kot v pogovoru iz oči 

v oči; 
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 7 % otrok, ki dostopajo do spleta, ima na družbenih omrežjih svoj profil. Facebook ostaja 

najpopularnejše družbeno omrežje, na drugem mestu je Instagram. Mnogo manj otrok 

uporablja druga omrežja, na primer SnapChat; 

 29 % dečkov in 15 % deklet ima svoj profil na YouTubu. Dekleta imajo svoj profil raje 

odprt na Instagramu (42 % v primerjavi s 30 %), SnapChatu (33 % v primerjavi z 20 %) 

in Tumblru (11 % v primerjavi s 3 %); 

 dekleta imajo pogosteje odpor do družbenih omrežij (73 % v primerjavi z 52 %), 

predvsem zaradi spletnega ustrahovanja, prekomerno porabljenega časa uporabe omrežij 

in spletnih prijateljev, ki so nepremišljeni ali žaljivi. 

Ugotovitve raziskave kažejo na povečanje ozaveščenosti in kritičnega presojanja o 

verodostojnosti spletnih vsebin, kot tudi na višjo raven zavedanja o tem, kako resnično se 

ljudje predstavljajo na spletu. Otroci morebitne nevarnosti na spletu relativno dobro poznajo 

in razumejo, kar gre pripisati primerni vzgoji staršev in šol. Kljub temu pa ob zaznanih 

nevarnostih ne ukrepajo vedno primerno (prav tam). 

Po rezultatih raziskave EU Kids Online, zaključeni v letu 2014, slovenski otroci brskajo po 

internetu pri nižji starosti kot njihovi evropski vrstniki. V povprečju začnejo brskati že pri 

osmih letih (Media and Communications 2015). 73 % jih obiskuje internetne strani dnevno, v 

številnih dejavnostih sodelujejo bolj pogosto, kot je evropsko povprečje (60 %). Polovica 

slovenskih otrok v domačem okolju uporablja internet v svoji sobi, tretjina na mobilnih 

telefonih in tabličnih računalnikih. 74 % slovenskih otrok sodeluje na družbenih omrežjih, kar 

jih uvršča nad evropsko povprečje (60 %) (prav tam). 

3.3 Internet kot vir informacij za izobraževanje 

Izobraževanje predstavlja temelj razvoja oziroma napredka družbe. Pomembni sta njegovi 

sestavini, proces poučevanja in način učenja. IKT je izobraževanju prinesla dodatno 

dimenzijo, ki učiteljem pomaga pri podajanju snovi, učenci pa se z njeno pomočjo raje in več 

naučijo. Pomemben element izobraževanja predstavlja e-izobraževanje, kjer fizična prisotnost 

ni več potrebna. Ne glede na to, ali gre za izobraževanje v izobraževalni ustanovi ali na 

daljavo, je nova informacija oddaljena samo nekaj klikov. 

Mnogo mladih uporablja internet za dostop do najnovejših podatkov, potrebnih pri učenju. V 

nasprotju s tiskanimi mediji so spletne objave bolj ažurne in predvsem cenejše. Mladi lahko 

do podatkov dostopajo praktično od koderkoli. Dostop do sicer plačljivih vsebin lahko 

brezplačno pridobijo prek šole ali knjižnice. Bistvenega pomena pri pridobivanju informacij 

prek spleta je, da so mladi sposobni v veliki količini informacij najti prave in verodostojne. 

Internet jim ne predstavlja le vira informacij in metodološke podpore, temveč tudi kognitivno 

orodje za krepitev sposobnosti človeškega uma (UNESCO IITE 2003, 22). 
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Področja, kot so zdravje, tehnologija, družbene vede in druga, se nenehno širijo z novimi 

znanji in dosežki (Kreol 2015). Zato je treba njihove vsebine, da bi bile relevantne in 

uporabne, vseskozi posodabljati. Založniki izdajajo knjige in učbenike le občasno. Nasprotno 

pa so spletne strani lahko posodobljene z novimi informacijami dnevno ali celo vsakih nekaj 

ur, nekatere strani pa uporabljajo celo aplikacije v realnem času. Z uporabo interneta imajo 

učenci dostop do najnovejših podatkov, kar jim omogoča boljše možnosti odločanja pri 

nalogah in projektih. Poleg tega so internetne storitve običajno cenejše od nakupa tiskanih 

medijev. Če učenec nima internetnega dostopa od doma, ga lahko najde na javnih mestih. Na 

mnogo spletnih straneh je na voljo brezplačno učno gradivo. Učenci lahko prek interneta 

preverijo svoje razumevanje praktično katerekoli snovi. Znanje lahko preverjajo z različnimi 

testi. Prek namenskih aplikacij lahko učitelji spremljajo napredek učencev. Internet z uporabo 

elektronske pošte ali videokonference učencem omogoča povezavo z učitelji in strokovnjaki 

zunaj območja njihove izobraževalne ustanove. Omogoča jim dostop do učnih gradiv, 

urnikov, obvestil učiteljev in uporabnih povezav do spletnih strani. 

Z ustrezno rabo IKT učne procese okrepimo in dvignemo na višji nivo (McNeely 2016). 

Seveda pa morajo izobraževalne ustanove in učitelji vedeti, kako se mladi učijo, kako 

komunicirajo, kako uporabljajo tehnologijo in kakšna je njihova interakcija v življenju na 

splošno. Vsi mladi računalnike uporabljajo pri učenju in pri svojih konjičkih. Imajo širok 

spekter interesov, mnogo širši kot le na področju izobraževanja. So visoko motivirani in se 

svojih interesov lotevajo s strastjo. Uporabljajo najnovejšo tehnologijo – mobilne telefone, 

računalnike, dlančnike, MP3-predvajalnike in digitalne fotoaparate ter video kamere. 

Pričakujejo, da bodo stvari delovale hitro in zanesljivo. Dolgočasijo se, če nimajo pravih 

izzivov. Ko pa izziv sprejmejo, postanejo ustvarjalni in inovativni. Učijo se z delom, in ne z 

branjem navodil ali poslušanjem predavanj. To so učenci, ki se jim morajo izobraževalne 

ustanove prilagoditi (prav tam). 

S praktičnim delom in delom v skupinah učenci bolje razumejo koncepte, ki jim jih želi 

učitelj podati (McNeely 2016). Uporaba tehnologij praktične izkušnje obogati, ne more pa 

zamenjati človeške interakcije. Mladi želijo sodelovati v socialnih interakcijah v razredu s 

svojimi vrstniki. Čeprav tehnologijo uporabljajo v vsakdanjem življenju, so socialni odnosi 

gonilna sila v procesu učenja. Povratne informacije učitelja so ključnega pomena, delo v 

skupinah je vodilo. Tehnologija še ni dovolj napredna, da bi zamenjala socialno interakcijo v 

razredu. Zgodovinsko gledano je bilo izobraževanje v skupinah vedno najučinkovitejša pot 

usposabljanja in gonilna sila razprav. Tehnologija še ni dosegla točke, da bi socialno 

interakcijo prenesla na računalnik. Nekateri učitelji trdijo, da so spletne klepetalnice, forumi 

in sistemi za takojšnje sporočanje dobri nadomestki, vendar nikakor niso nadomestilo za 

izmenjavo "tihega" znanja (prav tam). 

Vključevanje IKT v izobraževanje je odraz njene dnevne uporabe med mladimi (MIZKS 

2012, 9–14). Uspešnost takega izobraževanja je odvisna od veščin njenih uporabnikov, 
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dostopnosti zadovoljive IKT-infrastrukture ter vpeljevanja inovativnih metod poučevanja in 

učenja. Raba IKT povečuje motivacijo za učenje, saj učenec prevzame več nadzora nad učno 

izkušnjo, olajšano je personalizirano in individualizirano učenje. Z integracijo preizkusov v 

programsko opremo za e-učenje lahko učenci sami spremljajo svoj napredek. Gre za neke 

vrste samoocenjevanje, pa tudi stalno preverjanje in ocenjevanje. Seveda so pri vsem tem 

ključni motivirani učitelji. 

Mobilni telefoni v namene izobraževalnega procesa predstavljajo velik izziv (Čotar idr. 2012). 

Na eni strani gre za zmogljive naprave, ki jih uporabljata dve tretjini mladih za dostop do 

interneta, na drugi, glede na pomanjkanje šolskih sredstev za nakup računalniške opreme, pa 

dobrodošel didaktični pripomoček, ki ga imajo mladi vseskozi pri sebi. Mobilni telefon se v 

procesu izobraževanja lahko uporablja za dostop do e-učilnice, iskanje informacij o učni 

vsebini, fotografiranje in izdelavo avdio ter video posnetkov, iskanje odgovorov na vprašanja, 

preverjanje informacij, navigacijo z uporabo GPS-sistema, presojo verodostojnosti virov in 

obravnavo avtorskih pravic (Center za varnejši internet 2013). V Centru ugotavljajo (prav 

tam), da je prepoved mobilnih telefonov v šolah vprašljiva. S tem se, prvič, raba mobilne 

tehnologije seli v "ilegalo" in tako postaja mladim vse zanimivejša, in drugič, tak ukrep je 

težko izvajati in nadzorovati. Tehnični ukrepi, namenjeni preprečitvi dostopa do spletnih 

vsebin, ne morejo biti rešitev (prav tam). Na ta način mladih ne moremo naučiti varne in 

odgovorne rabe mobilnega telefona in primernega ravnanja, če naletijo na neprimerne spletne 

vsebine ali spletno nadlegovanje. 

IKT imajo potencial za pospešitev, obogatitev in poglobitev veščin, motivacijo in vključenost 

učencev, da povežejo šolske izkušnje z delovno prakso, kakor tudi za razvoj poučevanja in 

pomoč pri spreminjanju šolskega sistema (Noor-Ul-Amin 2013, 3). V hitro spreminjajočem se 

svetu je osnovno izobraževanje bistvenega pomena za posameznika, da zmore dostopati do 

informacij in jih uporabljati. Integracija IKT izboljšuje in dviga nivo kakovosti izobraževanja 

z zagotavljanjem učne podpore. Za dosego teh ciljev morajo učitelji sodelovati v skupnih 

projektih pri razvoju sprememb strategij, ki bodo vključevale IKT-orodja (prav tam). Za 

predstavitev uporabe IKT v razredih morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Učitelji morajo verjeti 

v učinkovitost tehnologije, morajo verjeti, da uporaba tehnologije ne bo povzročala nobenih 

motenj, in verjeti morajo, da imajo nad tehnologijo nadzor (prav tam). 

Uporabo interneta pogosto povezujemo z aplikacijami. Aplikacija Photomath59 je namenjena 

reševanju matematičnih nalog. Nalogo fotografiramo z digitalnim fotoaparatom, aplikacija pa 

prikaže rešitev naloge s celotnim potekom. StudyBlue60 omogoča kreiranje zapiskov za 

ponavljanje in utrjevanje snovi s pomočjo besedila, zvoka in/ali slike. Učenci lahko zapiske s 

                                                 
59 Https://photomath.net/en/ 
60 Https://www.studyblue.com/ 



 

45 

 

pomočjo aplikacije med seboj tudi delijo. Office Lens61 omogoča pretvorbo slik v PDF-zapis 

in Wordove ali PowerPointove datoteke. Duolingo62 je namenjen učenju jezikov. 

Primer inovativnosti pri izobraževanju predstavlja neprofitna organizacija Khan Academy,63 

ki ponuja učencem različne izobraževalne vsebine za izboljšanje znanja (Kaplanis 2013). Gre 

za distribuiranje učnih nalog prek YouTuba (prav tam). Učenci z vsega sveta lahko na 

spletnih straneh akademije najdejo razlage za učne snovi, ki jih ne razumejo, in to s področja 

matematike, kemije, fizike, računalniškega programiranja, zgodovine, ekonomije, umetnostne 

zgodovine in z drugih področij. 

Lep primer uporabe IKT v Sloveniji predstavlja Osnovna šola Maksa Durjave, kjer 

ugotavljajo, da si učenci želijo več učenja s pomočjo IKT-tehnologije, saj jim je ta način 

učenja bližji (Kovačec 2016). Tehnologija je postala tudi del raziskovalnih in interesnih 

dejavnosti. Učenci uporabljajo spletne učilnice, forume, skupno rabo dokumentov. Skozi delo 

se navajajo na kritično uporabo internetnih podatkov. Učence ozaveščajo o varni uporabi 

interneta, opozarjajo jih na pasti, ki jih lahko srečajo na spletu. Učitelji celo razmišljajo o 

uporabi mobilnega telefona kot didaktičnega pripomočka. 

3.4 Internetna komunikacija med mladimi 

Beseda komunikacija izvira iz latinske besede "Comminucare". V SSKJ (2015) je njen pomen 

razložen kot "izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se". Za dobro 

sporazumevanje je pomemben tako verbalen kot neverbalen način komunikacije (CRE 2016). 

Ko z besednim delom komunikacije že zaključimo, nebesedni del še vedno "govori". Pri 

elektronski komunikaciji ostajamo brez osebnega stika in neverbalne komunikacije, kar nam 

otežuje razumevanje sporočil (prav tam). 

Komunikacija je dejanje prenosa informacije z enega mesta na drugo (Skills You Need 2016). 

Teorija komunikacije pravi, da pošiljatelj in sprejemnik komunicirata prek komunikacijskega 

kanala. V današnjem času obstaja več komunikacijskih kanalov, kot na primer telefonski 

pogovor, tekstovno sporočilo, osebni pogovor, elektronska pošta, družbena omrežja, radio, 

televizija itd. Izbira pravega kanala je pomembna za učinkovito komunikacijo (prav tam). 

Poleg omenjenega oddajnika, sprejemnika in komunikacijskega kanala so za uspešno 

komuniciranje pomembni še sporočilo, motnje in povratna zveza (Bernjak 2013, 1). 

Internetna komunikacija omogoča komunikacijo med ljudmi ne glede na narodnost, starost ali 

državo. Pri spletni komunikaciji si lahko sporočila izmenjujemo z nekom, ki ga ne poznamo. 

                                                 
61 Https://www.microsoft.com/sl-si/store/apps/office-lens/9wzdncrfj3t8  
62 Https://www.duolingo.com/ 
63 Https://www.khanacademy.org/about 
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Warschover (2001) opisuje izraz "online" komunikacija kot komunikacijo, ki se nanaša na 

branje, pisanje in komunikacijo prek računalnikov v omrežju. Obsega sinhrono računalniško 

posredovano komunikacijo (s katero ljudje komunicirajo v realnem času z vsemi udeleženci 

hkrati) in asinhrono računalniško posredovano komunikacijo (s katero ljudje komunicirajo z 

zamudo, na primer e-pošta). Warschover (prav tam) navaja še enosmerno komunikacijo, kot 

sta branje in pisanje spletnih dokumentov prek svetovnega spleta. 

Livingstone (2010) navaja, da otroci in mladostniki raje komunicirajo v elektronski obliki kot 

osebno. Osebna komunikacija je otrokom tuja. S prijatelji se pogovarjajo prek sporočil, 

družbenih omrežij in elektronske pošte. Njihova komunikacija je kratka, vendar ker 

komunicirajo z več prijatelji hkrati, lahko vse skupaj traja zelo dolgo. Pogovor lahko 

kadarkoli prekinejo, kar bi bilo skoraj nemogoče storiti, če bi komunicirali osebno. 

Subrahmanyam in Greenfield (2008, 1–6) ugotavljata, da mladi najpogosteje uporabljajo 

takojšnje sporočanje, elektronsko pošto, tekstovna sporočila, kot tudi komunikacijsko 

orientirane internetne strani, kot so blogi in družbena omrežja, YouTube, interaktivne video 

igre, virtualno resničnost. Njuna raziskava (prav tam) kaže, da mladi uporabljajo tovrstno 

komunikacijo za vzdrževanje obstoječih prijateljstev in romantičnih razmerij ter za 

preverjanje morebitnih novih poznanstev. Komunikacija jim omogoča širjenje družbene 

mreže tudi s popolnimi tujci, kar pa ni vedno dobro. Ugotavljata tudi, da mladi uporabljajo 

različne elektronske medije za različne namene. Takojšnje sporočanje uporabljajo predvsem 

za komuniciranje z neznanimi ljudmi, pošiljanje sporočil z mobilnega telefona pa uporabljajo 

za komunikacijo z resničnimi prijatelji in družino. 

Mladi pogosto komunicirajo na družbenih omrežjih. Najpogosteje na omrežju Facebook, ki je 

postal način življenja mladih (Zeevi 2013). Facebook omogoča takojšnjo komunikacijo s 

prijatelji ali pa samo seznanitev z najnovejšimi objavami. Ponuja tudi aplikacije, kot so 

klepetalnica, igre, sporočila in poišči prijatelja. 

V Sloveniji je bilo po zadnjih dostopnih podatkih (RIS 2012) oktobra 2012 715.000 

uporabnikov Facebooka, kar je predstavljalo 35,7 % slovenske populacije in 55 % 

uporabnikov interneta. V Sloveniji je imelo po zadnjih dostopnih podatkih (RIS 2011) 60 % 

vseh uporabnikov spleta odprt vsaj en profil na različnih družbenih omrežjih. 93 % jih je 

uporabljalo Facebook, 39 % Netlog,64 20 % MySpace, 18 % Twitter, 13 % LinkedIn in 13 % 

Hi5.65  

Po podatkih Eurostata (2015c) so mladi v državah EU28 v letu 2013 za komunikacijo 

najpogosteje uporabljali elektronsko pošto (91 %), sledilo je sodelovanje na družbenih 

omrežjih (89 %), najmanj pa internetno in video telefonijo (45 %).  

                                                 
64 Https://www.twoo.com/ 
65 Http://www.hi5.com/ 
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Rezultati raziskave, ki je potekala od septembra 2014 do marca 2015 v ZDA na populaciji 

mladih v starostni skupini od 13 do 17 let, kjer so raziskovali oblike komunikacije in 

vzpostavljanja prijateljstev, kažejo, da sta najpogostejša načina za sklepanje novih 

prijateljstev sodelovanje na družbenih omrežjih in pri spletnih igrah (Lenhart 2015). 57 % 

vprašanih je vzpostavilo novo prijateljstvo prek spleta. Samo 20 % teh prijateljev se je srečalo 

v resničnem svetu. Več spletnih prijateljstev sklenejo dečki in mladi, stari od 15 do 17 let, kot 

dekleta in kot mladi v starostni skupini od 13 do 14 let. Najpogostejša mesta za sklepanje 

novih prijateljstev so družbena omrežja, kot sta Facebook in Instagram, kjer prevladujejo 

dekleta, med fanti pa spletna mesta za igranje spletnih iger. Tekstovna sporočila so ključna za 

komuniciranje med prijatelji in za vzdrževanje dnevne komunikacije med mladimi. Slika 15 

prikazuje načine komuniciranja med mladimi v ZDA v letih 2014 in 2015 v starostni skupini 

od 13 do 17 let. 

 

Slika 15: Načini komuniciranja med mladimi v ZDA (od 13 do 17 let, 2014 in 2015) 

Vir: Lenhart 2015. 

Kot vidimo na sliki 15, so si mladi v letih 2014 in 2015 dnevno največ izmenjevali tekstovna 

sporočila (55 %), vsakih nekaj dni je prosti čas s prijatelji na osebnem nivoju preživelo 39 % 

mladih, manj pogosto (43 %) so uporabljali elektronsko pošto. Igranje video iger povzroča 

mladim občutek, da so med seboj bolj povezani (prav tam). 78 % jih je potrdilo, da so med 

igro bolj povezani s prijatelji, ki jih poznajo, medtem ko se je 52 % mladih počutilo bolj 

povezane s soigralci, s katerimi niso prijatelji. 

Družbena omrežja mladim omogočajo, da se počutijo bolj čustveno povezani v 

vsakodnevnem življenju, kot tudi, da si dajejo medsebojno podporo (prav tam). 72 % vseh 
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anketiranih je preživljalo čas s prijatelji na družbenih omrežjih, 27 % le-teh dnevno. Vendar 

kljub pozitivnemu povezovanju mladih prek družbenih omrežij imajo lahko različne objave 

negativne posledice. 88 % mladih, ki je uporabljalo družbena omrežja, je menilo, da si ljudje 

izmenjujejo preveč informacij o sebi. 53 % mladih je videlo na omrežju dogodek, na katerega 

niso bili vabljeni, in so bili zaradi tega slabe volje. 42 % jih je imelo slabo izkušnjo, ker je 

nekdo objavil nekaj o njih, pa tega niso mogli spremeniti. 21 % jih je imelo slab občutek, ker 

so videli, kaj si o njih mislijo prijatelji. Iz raziskave je razvidno, da je bilo veliko mladih 

obremenjenih z vsebino objave. 40 % jih je čutilo, da morajo objavljati samo vsebine, ki so 

všečne ostalim, 39 % pa jih je bilo obremenjenih s številom komentarjev in všečkov. 

Posledično so objavljali samo vsebine, ki so popularne. 

Za prvi komunikacijski kanal s prijatelji je 49 % mladih izbralo tekstovna sporočila, 20 % 

družbena omrežja, 13 % pogovor s telefonom in 6 % video igre (prav tam). 

3.5 Varna raba interneta  

Hiter porast domače rabe interneta v zadnjem desetletju in skrb o izpostavljenosti otrok 

tveganjem na spletu sta postala del javnih razprav v zahodnih družbah (Staksrud in 

Livingstone 2009, 3). Medtem ko otroke v smislu izobraževanja, komunikacije in kreativnosti 

obravnavamo kot tehnično zrele uporabnike in inovatorje, jih v smislu tveganja dojemamo kot 

potencialne žrtve, ranljive s spletnimi vsebinami in stiki (prav tam). Odgovor na dilemo 

ignorirati tveganje ali omejiti otrokove priložnosti na spletu, ni enoznačen. Raziskave namreč 

kažejo (Livingstone in Helsper 2010, 309-329), da tisti, ki se srečujejo z več spletnimi 

priložnostmi, doživljajo več tveganj, nasprotno pa zmanjševanje le-teh lahko omeji 

priložnosti, ki jih ponuja splet. Rešitve lahko vključujejo nacionalne ali industrijske predpise, 

ozaveščanje staršev, usposabljanje učiteljev ter podpiranje in usmerjanje aktivnosti otrok. 

Rezultati raziskave, izvedene leta 2014 v sedmih evropskih državah (Belgiji, Danski, Italiji, 

Irski, Portugalski, Romuniji, Združenem kraljestvu) na populaciji otrok, starih od 9 do 16 let, 

kažejo, da se v primerjavi z letom 2010 povečuje dostop do interneta in spletnih vsebin prek 

mobilnih naprav (Livingstone 2014). 27 % otrok, starih od 9 do 10 let, ter 60 % otrok, starih 

od 11 do 12 let, uporablja družbena omrežja. Od teh v prvi skupini 22 %, v drugi pa kar 53 % 

Facebook, čeprav velja starostna omejitev dostopa 13 let. Posledično se je povečala 

izpostavljenost otrok škodljivim vsebinam, različno glede na vrsto tveganja, spol, starost in 

državo. Otroci so poročali o srečanjih s sovražnimi sporočili, spletnimi stranmi, ki 

zagovarjajo anoreksijo, v manjšem obsegu pornografijo, spletno ustrahovanje in fizična 

srečanja na podlagi spletnih srečanj. Zmanjšalo se je le število sporočil s spolnimi vsebinami. 

Povečanje tveganja izpostavljenosti spornim vsebinam izhaja iz povečanega števila 

priložnosti (prav tam). 
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Otroci nimajo popolnega vpliva na oblikovanje svojega spletnega okolja (prav tam). To je 

predmet vzgoje, izobraženosti in same zasnove okolja.  

Družbena omrežja so otrokom zanimiva. Na njih se družijo, šalijo, predstavljajo jim zabavo. 

Velikokrat se niti ne zavedajo, kdaj zabava preide "prek meje". Zato sta zelo pomembna 

vzgoja in izobraževanje otrok. Otroci se učijo "pravil" uporabe spletnih storitev, kako jih 

uporabiti, kdaj in kako odreagirati, kdaj nekomu nekaj povedati, zapustiti spletno interakcijo 

(prav tam). V zadnjih letih so otroci bolj seznanjeni z ocenjevanjem primernosti spletnih 

strani, blokiranjem neželenih stikov in nastavitvami zasebnosti (prav tam). 

Na spletne izkušnje otrok vplivajo številni dejavniki, kot na primer starost, spol otroka, 

družbenoekonomski status, šolski sistem. Rezultati večletne (2011–2014) raziskave EU Kids 

Online66 (2014) o tveganjih in varnosti otrok pri uporabi interneta in spletnih rešitev so bili 

strnjeni v ključne ugotovitve: 

 več ko otroci uporabljajo internet in spletne rešitve, več digitalnih izkušenj in koristi 

pridobijo, čeprav vsaka uporaba interneta in spletnih storitev ne rezultira v koristi; 

 pozitivna in negativna izkušnja sta odvisni od starosti, spola, socialnogospodarskega 

statusa otroka ter od podpore staršev in od vsebin, ki so mu na razpolago;  

 uporaba interneta in spletnih storitev, veščine in priložnosti so povezani s tveganji. Več 

ko je priložnosti, večje je tveganje. Ker se uporaba interneta in spletnih storitev povečuje, 

je treba vložiti več naporov v zaščito pred tveganji; 

 pomembna je vloga staršev, šole in omrežnih vrstnikov, državnih predpisov, kulturnih 

vrednot in izobraževalnega sistema. 

Po podatkih raziskave EU Kids Online (2014, 13), izvedene na vzorcu 10.000 otrok iz 33 

držav, otroke na spletu motijo pornografija in vsebine z nasiljem, napadalnostjo, krutostjo, 

predvsem nasilje nad nemočnimi, kot so otroci in živali. Dečki (21 % dečkov, 16 % deklic) 

izražajo večjo zaskrbljenost v zvezi z nasiljem, deklice pa glede tveganj, povezanih s stiki (17 

% deklic, 10 % dečkov). Zaskrbljenost otrok glede spletnih tveganj opazno narašča s starostjo 

otrok med 9. in 12. letom. Mlajši otroci so glede tveganj bolj zaskrbljeni v povezavi z 

vsebino, kasneje pa postanejo bolj zaskrbljeni v povezavi s stiki.  

                                                 

66 EU Kids Online je bila prva raziskava te vrste v Sloveniji. Slovenski Center za varnejši internet 

(SAFE.SI) in slovenska Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na 

internetu (Spletno oko) sta ugotovitve raziskave EU Kids Online vključila pri idejah o varnejši rabi 

interneta in ozaveščanju ljudi. Sodelavci slovenske ekipe EU Kids Online so bili kot strokovnjaki 

večkrat povabljeni na različna srečanja, delavnice in projekte na temo varnosti na internetu, kot na 

primer projekte organizacij NE-ODVISENI.SI, Safe.si, Letna konferenca slovenskih državnih tožilcev 

in podobne.  
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Na osnovi zaključkov raziskave (EU Kids Online 2014, 31) so bila dana priporočila družinam 

(staršem in otrokom), izvajalcem izobraževanj, medijem, vladam in industriji. Otrokom je bilo 

priporočeno, da maksimirajo koristi, ki jih za razvoj njihovih digitalnih veščin ponujajo 

internet in spletne storitve, naj bodo soodgovorni za spletno varnost, spoštujejo naj starostne 

omejitve za dostop do spletnih storitev, brišejo nezaželena sporočila, blokirajo neželene 

kontakte, uporabljajo orodja za sporočanje, iščejo pomoč pri starših, zaupanja vrednih 

odraslih ali prijateljih, redno pregledujejo varnostne nastavitve. Starši naj podpirajo spletno 

raziskovanje svojih otrok in se redno informirajo o koristih in tveganjih, ki jih ponujajo 

internet in spletne storitve, se osredotočijo na otrokove priložnosti, veščine, odvračajo naj jih 

od potencialnih tveganj, se osredotočijo na privlačne, zabavne in pozitivne vsebine, redno 

komunicirajo s svojimi otroki, naj bodo jasni glede svojih pričakovanj in pravil obnašanja na 

spletu, kritično naj spremljajo informacije o spletnih tveganjih. 

Rezultati raziskave EU Kids Online iz leta 2014 uvrščajo Slovenijo med "nezaščitene 

uporabnike omrežij", kar pomeni, da so slovenski otroci pri uporabi interneta bolj smeli in 

raziskujejo več, vendar so tudi manj zaščiteni (Media and Communications 2015). 

Enainštirideset odstotkov slovenskih staršev ne spremlja internetnih aktivnosti svojih otrok. 

Posledično je 14 % slovenskih otrok poročalo, da so se srečali vsaj z eno obliko nevarnosti, ki 

prežijo na internetu. Sporočilna vrednost tega podatka je, da bi morali biti starši bolj vključeni 

pri uporabi interneta svojih otrok (prav tam). 

Zanimivi so bili zaključki raziskave o varni rabi interneta med 159 osnovnošolci, izvedene 

leta 2010, v katero so bili vključeni učenci od 4. do 9. razreda osnovnih šol iz Podravske 

regije (Korpar 2010). Namen raziskave je bil predstaviti aktualno problematiko varnega 

brskanja po svetovnem spletu in raziskati, kaj lahko za varno brskanje otrok in mladostnikov 

na spletu storijo starši, učitelji oziroma izobraževalne ustanove. Eden od ciljev raziskave je bil 

ugotoviti, ali starši svoje otroke pri uporabi interneta v domačem okolju nadzirajo. Slika 16 

grafično prikazuje načine nadzora staršev nad osnovnošolci Podravske regije v letu 2010 pri 

uporabi interneta.  
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Slika 16: Načini nadzora staršev nad osnovnošolci Podravske regije pri uporabi 

interneta (2010) 

Vir: FNM 2010. 

Iz zaključkov raziskave, kjer je bilo možno izbrati več odgovorov, je sledilo, da je 35,2 % 

staršev svojim otrokom povedalo, ob kateri uri smejo brskati po internetu, 30,8 % staršev je 

svoje otroke spraševalo, katere spletne strani obiskujejo. 27 % staršev je svoje otroke 

poučevalo o različnih vsebinah interneta, 20,1 % otrokom se je zdelo, da so jim starši s 

pomočjo programa onemogočili dostop do nekaterih spletnih strani. Zanimivo je, da je bilo le 

6,9 % staršev poleg svojih otrok, ko so ti brskali po internetu. 

3.6 Zasvojenost mladih z internetom 

Mladi predstavljajo skupino populacije, ki internet najpogosteje uporablja, in to na različne 

načine. Do svetovnega spleta dostopajo prek žičnih in brezžičnih ter mobilnih omrežij. 

Pogosto uporabljajo družbena omrežja, igrajo spletne igre, prek spleta komunicirajo, ga 

uporabljajo za učenje, ustvarjanje in zabavo. Nekateri ga uporabljajo tako pogosto, da lahko 

govorimo o zasvojenosti. Pri omejitvi dostopa do interneta se zato pri nekaterih uporabnikih 

pojavijo odtegnitveni simptomi. Na pogostost rabe interneta vpliva več dejavnikov, med 

drugim tudi formalna izobrazba staršev. 

3.6.1 Načini prekomerne rabe interneta 

Čeprav zasvojenost z internetom s strani strokovnjakov s področja psihiatrije uradno ni 

priznana kot bolezenska motnja, se pri množici ljudi kažejo znaki, za katere lahko rečemo, da 

predstavljajo odvisnost od digitalnega sveta (Wallace 2014, 12–16). Mladi so še posebej 
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ranljivi, kar dokazujejo študije primerov o učencih, katerih učni uspeh se slabša, saj preživijo 

vedno več časa na spletu (prav tam). Nekateri imajo zdravstvene težave zaradi pomanjkanja 

spanja, saj vedno dlje v noč sodelujejo v spletnih klepetalnicah, preverjajo novosti na 

družbenih omrežjih ali igrajo spletne igre (prav tam). 

Raziskave o zasvojenosti z internetom med mladimi v različnih državah kažejo zelo različne 

ocene (prav tam). Študija v Italiji, na primer, je pokazala zelo nizko zasvojenost (0,8 %), 

medtem ko v Združenem kraljestvu visoko (18 %). Primerjava podatkov 103 študij (prav tam) 

je pokazala, da 12 % študentov in 5 % študentk na Kitajskem kaže znake internetne 

odvisnosti. Zasvojenost z internetom ni razširjena le na univerzah, kaže se tudi v osnovnih in 

srednjih šolah. Rezultati raziskave, narejene v Hongkongu, kažejo, da je zasvojenost med 

dijaki celo 26,7-odstotna (prav tam). Nobenega dvoma ni, da so mladi v 21. stoletju postali 

odvisni od povezljivosti na splet, naj gre za učenje, igranje, komuniciranje ali druženje. 

Praktično so s spletom virtualno povezani ves čas, prek brezžičnih ali mobilnih omrežij. 

Napačna pa je trditev, da to povezljivost označimo kot zasvojenost. Razlikovati je treba med 

koristno rabo in negativnimi posledicami, ki jih lahko označimo kot zasvojenost (prav tam). 

V prekomerno rabo interneta vodi več razlogov (prav tam). Ekstrovertirani posamezniki lahko 

več časa, kot so ga nameravali, preživijo na Facebooku, kjer vsakih 15 minut kompulzivno 

preverjajo, koliko všečkov je prejela njihova zadnja objava. Mladi narcističnega značaja lahko 

na Facebooku in Twitterju porabijo veliko časa, saj nenehno objavljajo fotografske 

avtoportrete (angl. Selfies) in komentarje, da bi pridobili čim več ogledovalcev. Tesnobnost 

(anksioznost) prav tako lahko predstavlja spodbudo za prekomerno rabo interneta. Strah pred 

tem, da bi kaj zamudili, je lahko glavni vzrok, da mladi nenehno, podnevi in ponoči, 

preverjajo svoje strani na družbenih medijih. Dejansko pa pogosta raba Facebooka običajno 

zmanjša občutek dobrega počutja mladih, namesto da bi se počutili bolj povezani in bi 

občutili manj tesnobe. 

V raziskavah o zasvojenosti z internetom so na drugem mestu spletne igre (prav tam). Te 

igrajo kompulzivni igralci, pri katerih prevladujejo občutki osamljenosti, nizka samopodoba, 

agresivnost, sovražnost in potreba po iskanju pozornosti. Spletnih iger je več vrst. Vendar za 

mlade, ki postanejo zasvojeni z enim tipom iger, lahko veljajo drugačne značilnosti, kot za 

tiste, ki so zasvojeni z drugimi. Pri nekaterih igrah prevladujejo družbene koristi, pri drugih 

tekmovalnost in mojstrstvo. 

Tretja aktivnost na spletu, ki je morda malce nerodno razvrščena med zasvojenost z 

internetom, vključuje mobilne telefone (prav tam). Mobilni telefoni omogočajo dostop do 

skoraj vseh spletnih okolij, vključujoč glasovne in video klice, tekstovna sporočila, video 

posnetke in dostop do ogromnega števila aplikacij, prilagojenih za male zaslone. Poleg tega so 

mobilni telefoni uvedli novo dimenzijo, saj so vedno na voljo, v nasprotju s stacionarnimi in 

prenosnimi računalniki. Mladi izkoristijo vsak trenutek in mobilni telefon uporabljajo med 

hojo do učilnice, vožnjo z avtobusom ali takrat, ko čakajo na dvigalo. Na eni strani lahko 
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mobilni telefoni privedejo do boljšega učnega uspeha, lahko pa motijo osebne odnose. Večina 

tradicionalnih raziskav o zasvojenosti je prekomerno rabo mobilnih telefonov obravnavala 

presplošno (prav tam). Zato se nova raziskovanja usmerjajo v rabo mobilnega telefona ponoči 

in njihov vpliv na spanje, v prikrivanje prekomerne rabe telefona in podobno. 

Z vedno večjimi možnostmi povezljivosti in nenehnim pojavljanjem spletnih aplikacij ter 

dejavnosti mladi vedno več časa preživijo na spletu (prav tam). To vsekakor ni bolezensko 

stanje, povečuje pa tveganje za zasvojenost. 

Zasvojenost z internetom morda ni pravilen izraz, vsekakor pa gre za resne probleme, ko 

mladi ne morejo več nadzorovati svojih spletnih aktivnosti, ko imajo zaradi tega slabši učni 

uspeh ter ko se slabšajo odnosi s prijatelji in družino. 

3.6.2 Prekomerna raba interneta in internetna odvisnost 

Po nam dostopnih podatkih ne obstaja veliko raziskav o intenzivnosti rabe interneta in 

internetni zasvojenosti med mladimi. In še zaključki le-teh se močno razlikujejo glede na 

državo in leto opazovanja. Tako je v Baskiji leta 2009 27 % fantov in 22 % deklet uporabljalo 

internet vsak dan ali skoraj vsak dan za več kot 30 minut, kar je skupaj predstavljalo 24 % 

vseh anketirancev (Arrizabalaga-Crespo, Aierbe-Barandiaran in Medrano-Samaniego 2010). 

Naslednjih 24 % je internet uporabljalo večkrat tedensko. Največkrat so na računalnike 

prenašali filme, pesmi, internet uporabljali pri izdelavi domačih nalog in klepetali. Zanimiva 

ugotovitev raziskave je bila, da 30 % deklet in 40 % fantov internet uporablja za dogovore o 

zmenkih (prav tam). Večina dijakov je internet uporabljala brez nadzora staršev. V Latinski 

Ameriki je leta 2009 40 % anketiranih internet uporabljalo dve uri na teden in 30 % od dveh 

do šest ur tedensko (prav tam). 

Zaključki raziskav glede intenzivnosti uporabe interneta, vezane na spol, niso enotni. Na eni 

strani izkazujejo, da ni bilo zaznanih bistvenih razlik rabe interneta glede na spol, na drugi, 

kot na primer pri raziskavi med mladimi v Madridu leta 2010, pa dečki uporabljajo internet 

bolj intenzivno kot dekleta (prav tam). 

Po raziskavi med mladimi v Andaluziji leta 2013 predstavljajo internetna družbena omrežja 

vir za izpolnjevanje njihovih potreb, tako psiholoških (20 %) kot družbenih (50 %) (Colás-

Bravo, González-Ramírez in de Pablos-Pons 2013). Dečki jih uporabljajo s čustvenega vidika 

in za krepitev samozavesti, dekleta za vzpostavljanje stikov. Pri pogostosti uporabe ni 

statistično značilnih razlik med spoloma. Največkrat jih uporabljajo, da s prijatelji delijo 

izkušnje, ker jih zanima, kaj prijatelji menijo o njihovih objavljenih slikah in video posnetkih, 

ter za sklepanje novih prijateljstev. Povprečna starost otrok, ki začnejo uporabljati družbena 

omrežja, je 12,5 leta (prav tam). 71,7 % Andaluzijcev se družbenim omrežjem pridruži v 

starosti od 12 do 14 let, v starosti od 10 do 15 let kar 94,99 %. 64,4 % mladih družbena 
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omrežja uporablja dnevno, nadaljnjih 26 % večkrat tedensko. Družbena omrežja uporablja 

podoben odstotek andaluzijskih študentov povprečne starosti 21 let (91,2 %). Rezultati so 

podobni tistim iz mednarodnih raziskav, kjer družbena omrežja uporablja od 90 do 99 % 

mladih. 

Širitev nabora spletnih aktivnosti spodbuja mlade, da ostanejo na spletu dlje časa, kot so 

nameravali (Kaess idr. 2014). Znano je, da pretirana uporaba poveča nagnjenost k odvisnosti 

od interneta, kar lahko škodljivo vpliva na psihološki razvoj mladih. Obstaja nekaj raziskav, 

ki navajajo pomembne povezave med prekomerno rabo interneta in simptomi depresije, 

občutkom tesnobe, pomanjkanjem pozornosti, hiperaktivnostjo, obsesivno-kompulzivnimi 

motnjami, sovražnostjo in agresivnostjo (prav tam). Nekatere prekomerno rabo interneta 

povezujejo celo s samopoškodbami in samomorilskimi nagnjenji (prav tam). 

Leta 2013 je bila v okviru projekta Evropske unije Saving and Empowering Young Lives in 

Europe (SEYLE) izvedena obširna raziskava na reprezentativnem mednarodnem vzorcu 

mladih v 11 evropskih državah (Avstrija, Estonija, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, 

Italija, Romunija, Slovenija, Španija, pridružen je bil Izrael, s koordinacijskim centrom na 

Švedskem). Glavni cilji so bili raziskati povezavo med prekomerno rabo interneta in (Kaess 

idr. 2014): 

 psihopatološkimi simptomi depresije, anksioznosti, vedenjskimi problemi, čustvenimi 

težavami, hiperaktivnostjo, ravnodušnostjo, problemi medsebojnih odnosov s prijatelji, 

 samopoškodbami, samomorilskimi nagnjenji ter poskusi samomorov, 

 vplivom spola in države bivanja na psihopatološke simptome in samomorilska nagnjenja. 

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 11.356 učencev povprečne starosti 14,9 leta s 179 

naključno izbranih šol. Uporabljen je bil vprašalnik Young’s Diagnostic Questionnaire 

(YDQ), ki predstavlja priznan instrument za ugotavljanje zasvojenosti z internetom (prav 

tam). Internetni uporabniki so bili razvrščeni v tri skupine: običajni uporabniki interneta (82,4 

%), pogostejši uporabniki interneta (13,4 %) ter patološki uporabniki interneta (4,2 %). V 

preglednici 4 prikazujemo rezultate raziskave o prekomerni rabi interneta in simptomih. 
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Preglednica 4: Raziskava o prekomerni rabi interneta in simptomih 

Simptomi 

 

Običajni 

uporabniki 

interneta (%) 

Pogostejši 

uporabniki 

interneta (%) 

Patološki 

uporabniki 

interneta (%) 

Zmerna do huda oblika depresije 5,0 17,1 33,5 

Zmerna do huda oblika anksioznosti 5,0 16,4 27,6 

Zmerne in hude čustvene težave 10,8 23,7 32,0 

Vedenjski problemi 17,5 31,9 41,0 

Hiperaktivni in ravnodušni 15,1 28,2 37,2 

Problemi v medsebojnih odnosih s prijatelji 12,6 21,6 31,2 

Samopoškodbe 4,5 12,2 22,2 

Samomorilska nagnjenja 12,7 31,9 42,3 

Poskusi samomorov 0,3 1,1 3,1 

Vir: Kaess idr. 2014. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bil delež depresivnih in anksioznih učencev bistveno 

višji v skupinah pogostejših in patoloških uporabnikov interneta. Ravno tako je bil delež 

uporabnikov z zmernimi in hudimi čustvenimi težavami, vedenjskimi problemi, delež 

hiperaktivnih in ravnodušnih ter delež uporabnikov s problemi v medsebojnih odnosih 

bistveno višji v skupinah pogostejših in patoloških uporabnikov. Razširjenost s 

samopoškodbami je bila trikrat višja med pogostejšimi in kar petkrat višja med patološkimi 

uporabniki. Delež uporabnikov s samomorilskimi nagnjenji je bil dvainpolkrat višji med 

pogostejšimi in trikrat višji med patološkimi. Delež poskusov samomorov je bil skoraj 

štirikrat višji med pogostejšimi in kar desetkrat višji med patološkimi uporabniki. 

Rezultati raziskave tako kažejo, da simptomi depresije, hiperaktivnosti, ravnodušnosti ter 

vedenjskih problemov statistično značilno in neodvisno napovedujejo patološko rabo 

interneta (prav tam). Samomorilska nagnjenja, depresija in anksioznost so najmočnejši 

kazalniki patološke rabe interneta. Pomemben vpliv imata spol in država bivanja 

uporabnikov, kar nakazuje na sociokulturni vpliv. Pravočasna zaznava patološke rabe 

interneta lahko na področju zdravstva vodi k izboljšanju psihičnega počutja in nižanju 

samomorilskih nagnjenj. 

Zaključki raziskave so pokazali, da so izbrane šole tvorile reprezentativen vzorec posameznih 

držav, kar rezultatom raziskave daje široko veljavo. 

Delovna skupina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razmišlja, da se v novo izdajo 

Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) internetna odvisnost vključi kot nova diagnostična 

kategorija, s podkategorijo računalniška in internetna odvisnost (Kaess idr. 2014). 
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3.6.3 Vpliv omejitve dostopa do interneta 

Internetna zasvojenost je klinična motnja, ki se izraža v nenadzorovani uporabi interneta 

(BBC 2013). Na drugi strani, ko posamezniki interneta dalj časa ne uporabljajo, se pri njih 

pojavijo odtegnitveni simptomi. Nekateri imajo glavobol, ki jih sili k ponovni rabi interneta 

(O'Brien 2013). Drugi ne morejo brati knjige, saj se prehitro zdolgočasijo. Tretjim je nerodno, 

saj vedo, da so zasvojeni, a si ne morejo pomagati. 

Po nam dostopnih podatkih je bilo v svetu izvedenih le nekaj raziskav o vplivu omejitve 

dostopa do interneta na uporabnike. Glede na raziskavo, izvedeno leta 2013 na univerzah 

Swansea in Milan na vzorcu 60 mladih, so uporabniki, ki internet uporabljajo prekomerno, 

večinoma bolj depresivni (BBC 2013). Ugotovitev raziskave je bila, da so bili mladi po 

prenehanju uporabe interneta nerazpoloženi. Približno polovica jih bo zaradi prekomerne 

uporabe interneta imela negativne posledice do konca njihovega življenja (prav tam). 

Simptomi internetnih odvisnikov, ko nenadoma prenehajo uporabljati internet, so podobni 

simptomom odvisnikov, ki se odvajajo od drog (prav tam). Prav ti simptomi lahko spodbujajo 

začaran krog. Neposredni negativni vplivi prekomerne rabe interneta na razpoloženje 

internetnih odvisnikov lahko namreč prispevajo k še večji rabi interneta, saj le-ti poskušajo 

zmanjšati svoje slabo razpoloženje s tem, da ga ponovno hitro začnejo uporabljati. (Romano 

idr. 2013). 

Izklop mobilnega telefona, da bi se izognili uporabi interneta, prenehanje spremljanja 

televizijskih in radijskih programov lahko pri ljudeh povzročijo simptome, podobne tistim pri 

odvajanju od drog (Gray 2011). Prekomerni uporabniki interneta, ki ga nenadoma ne morejo 

več uporabljati, hitro postanejo izolirani od prijateljev in družine, počutijo se "odrezani od 

sveta" (Sparkes 2013). V raziskavi, izvedeni leta 2013 na univerzi v kraju Winchester, je 

sodelovalo 20 prostovoljcev iz Združenega kraljestva v starosti od 18 do 64 let (Giles 2013). 

Deset jih je bilo uporabnikov družbenega omrežja Facebook in 10 omrežja Twitter. Oboji so 

se imeli za zasvojene z družbenima omrežjema. Vsi so morali prenehati uporabljati 

priljubljeni omrežji za štiri tedne, lahko pa so uporabljali eno izmed preostalih družbenih 

omrežij. Večina se jih je prvi teden uspešno spopadla s spremembami. Sčasoma so nekateri 

udeleženci začeli kazati znake frustracije, ker niso mogli dostopati do svojega najljubšega 

družbenega omrežja, ali pa so začeli izgubljati zanimanje za posodabljanje statusa svojega 

profila. Skupina predanih uporabnikov Twitterja se je s prisilno odsotnostjo s priljubljenega 

omrežja lažje spopadla kot uporabniki Facebooka. Večina prostovoljcev je bila pred začetkom 

raziskave trdno prepričana, da bo zlahka obvladovala spremembo, vendar so po štirih tednih 

ugotovili, da je prilagajanje drugim družbenim omrežjem mnogo težje od predvidenega. 

Močan občutek izolacije so imeli tisti uporabniki, ki redno komunicirajo z velikim številom 

prijateljev in družino. Za ostale, še posebej uporabnike Twitterja, ki so omrežje v največji 

meri uporabljali za pridobivanje in deljenje informacij, je bil ta občutek šibkejši. Tisti najbolj 

odvisni od družbenega omrežja, morda celo zasvojeni, se svoje odvisnosti zavedajo in bi 
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porabljen čas v ta namen radi skrajšali. A je strah pred izolacijo prevelik, da bi svoja 

razmišljanja udejanjili (prav tam). 

Leta 2010 so v raziskavi, imenovani The world Unplugged, sodelovali prostovoljci 12 univerz 

po svetu (Gray 2011). Njihova naloga je bila, da 24 ur ne uporabljajo računalnika, mobilnega 

telefona, iPoda, televizije, radia in časopisa. V svojih dnevnikih so zapisali, da so občutili 

simptome odtegnitve, nemir, tesnobo in izolacijo. Pogrešali so mobilne telefone, Facebook, 

najbolj pa glasbo. Svoje izkušnje so primerjali z občutki ob dieti, odvajanju od kajenja ali 

drog. Nekateri z odtegnitvijo niso imeli večjih težav, medtem ko jo je manjšina sovražila. 

Omejitev dostopa do interneta lahko v končni fazi privede celo do akutne psihoze. Zanimiv je 

primer 15-letnega dečka, ki je bil tri leta intenziven uporabnik računalnika in interneta od tri 

do pet ur dnevno brez premora (Mendhekar in Chittaranjan 2012, 163–166). Ko je njegov oče 

končno odklopil internet, je po 36 urah abstinence deček postal razdražljiv, otopel, zmeden, 

agresiven, sumničav, neprimerno se je vedel, zavračal je šolo, ni mogel spati. Ker starši niso 

privolili v ponovno vzpostavitev interneta, je uničil televizijski sprejemnik, pohištvo in 

razbijal dragocene predmete. Ta primer je imel vse štiri komponente, ki so potrebne za 

diagnozo internetne odvisnosti: pretirana raba; odtegnitveni simptomi jeze, napetosti in/ali 

depresije; nestrpnost; negativne posledice (prav tam). Podobne primere so zabeležili tudi med 

starejšimi uporabniki interneta (Paik, Oh in Kim 2014, 207–209).  

Res pa je, da je hitrost razvoja interneta in spletnih storitev prevelika, da bi bile klinične 

raziskave odvisnosti ustrezno preizkušene (Wallace 2014). Vendar pri tem lahko pomagajo 

tudi tehnologija in nove aplikacije. Razvita je že aplikacija za mobilne telefone, ki spremlja t. 

i. fobijo "nomophobia", ki predstavlja strah pred izgubo komunikacije s telefonom (iz angl. 

besedne zveze NO MObile phone) (prav tam). Statistika aplikacije kaže, koliko časa preteče 

med dvema preverjanjema zaslona pametnega telefona. 

Nenehen razvoj znanosti, nove tehnologije in aplikacije bodo v pomoč nadaljnjemu 

raziskovanju področja zasvojenosti z internetom na eni strani in odtegnitvenih simptomov na 

drugi. 

3.6.4 Vpliv izobrazbe staršev na zasvojenost 

Po nam dostopnih podatkih je bilo v svetu izvedenih le nekaj raziskav o povezanosti stopnje 

izobrazbe staršev in zasvojenosti njihovih otrok z internetom. Rezultati le-teh si niso enotni. 

Odvisni so od več dejavnikov, kot na primer države, okolja, gospodarskega, socialnega in 

gmotnega položaja, veroizpovedi, spola, starosti, zaposlitve. 

Namen raziskave, izvedene leta 2014 v sedmih evropskih državah (Grčiji, Španiji, Poljski, 

Nemčiji, Romuniji, Nizozemski in na Islandiji) na vzorcu 13.284 mladih, starih od 14 do 17 

let, od tega je bilo 53 % deklet in 47 % dečkov, je bil ugotoviti razširjenost internetne 
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zasvojenosti in s tem povezanimi psihosocialnimi značilnostmi med mladostniki (Tsitsika idr. 

2014, 528). Izobrazba staršev je bila uporabljena kot približek merila socialno-ekonomskega 

položaja (Tsitsika idr. 2014, 530). Natančneje, upoštevana je bila najvišja raven izobrazbe 

kateregakoli starša. Določeni sta bili dve kategoriji, prva, imenovana nižja/srednja, z osnovno 

ali srednješolsko izobrazbeno ravnjo staršev, ter druga, imenovana višja, s postsekundarno ali 

terciarno izobrazbeno ravnjo staršev. Mladi, katerih starši so imeli višjo stopnjo izobrazbe, so 

imeli manjšo verjetnost zasvojenosti z internetom (Tsitsika idr. 2014, 533). Ta ugotovitev 

sovpada s predhodnimi študijami, ki so pokazale pomembno povezavo med zasvojenostjo z 

internetom in nižjo stopnjo izobrazbe staršev. Možno razlago gre iskati v udejstvovanju 

staršev pri vzgoji otrok. Manjša angažiranost staršev je bila v korelaciji z različnimi 

posledicami negativnih vedenjskih vzorcev otrok, kot na primer dosežena nižja izobrazbena 

raven in prestopništvo. 

Podobni so bili tudi zaključki raziskave, izvedene leta 2010 med 2.427 študenti univerze v 

Hongkongu, iz katerih izhaja, da je povečana raba interneta statistično značilno povezana z 

nižjo izobrazbeno ravnjo staršev anketirancev. Manjše udejstvovanje staršev vodi v neželene 

vedenjske vzorce otrok, njihovo nižjo izobrazbo in prestopništvo (Kim idr. 2010, 215–220). 

Leta 2013 je bila izvedena raziskava o vplivu izobrazbe staršev na internetno odvisnost 

njihovih otrok v javnih in zasebnih šolah v Barceloni v Španiji na vzorcu 1.131 mladih v 

starosti od 12 do 18 let (53,5 % dečkov in 46,5 % deklic), od tega jih je bilo 50,1 % starih od 

12 do 14 let (Lopez-Fernandez, Freixa-Blanxart in Honrubia-Serrano 2013, 110). 82,15 % 

staršev teh otrok je imela srednješolsko izobrazbo ali višjo. Rezultati izkazujejo statistično 

značilno povezanost izobrazbene ravni staršev in internetne odvisnosti otrok, še posebej glede 

na razliko med starši s samo osnovnošolsko izobrazbo in tistimi z višjo. 

Raziskava v Iranu, izvedena leta 2011 med 426 študenti medicine, ni ugotovila statistično 

značilne povezanosti med internetno zasvojenostjo in izobrazbo staršev (Ghamari idr. 2011, 

158–162). Rezultati kasnejše raziskave, izvedene leta 2013 prav tako v Iranu na vzorcu 4.342 

mladih (49,5 % dijakov in 50,5 % dijakinj) povprečne starosti 16,6 let, pa so pokazali 

povezavo med zasvojenostjo z internetom in izobrazbo staršev (Ahmadi 2014, 469–470). Pri 

dijakih, katerih očetje so imeli doktorat – v primerjavi s tistimi z nižjimi stopnjami izobrazbe, 

je bila verjetnost zasvojenosti z internetom bistveno večja (39 % proti 22 %, v tem zaporedju). 

Še večja verjetnost odvisnosti je bila zabeležena pri mamah z doktoratom (57 % proti 28 %, v 

tem zaporedju). Pri mladih, katerih očetje so bili brezposelni in so iskali službo, je bila 

verjetnost hujše zasvojenosti z internetom večja (62 % proti 23 %, v tem zaporedju). 

Zaposlenost mater anketirancev je bila statistično značilno povezana z internetno 

zasvojenostjo mladih. Najmanjša stopnja odvisnosti je bila zabeležena pri materah, ki so bile 

gospodinje (20 % proti 35 %, v tem zaporedju). Verjetnost hujše internetne zasvojenosti je 

bila večja pri zaposlenih materah (3,3 % pri zaposlenih in 0,9 % pri nezaposlenih). To je 

posledica značilne materine vloge v nadzoru otrokovih internetnih aktivnosti (prav tam). 
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Rezultati raziskave, izvedene leta 2014 med 1.656 študenti univerze Menoufiya University v 

Egiptu, kažejo, da je bila zasvojenost z internetom statistično višja med študenti, katerih starši 

so imeli višjo izobrazbo (El-Sayed Desouky in Abdellatif Ibrahem 2015, 194). 48,7 % 

anketirancev je imelo visoko izobraženega očeta, 45,1 % visoko izobraženo mater s statistično 

značilno razliko zasvojenosti med tremi tipi internetnih uporabnikov (zasvojenci, potencialni 

zasvojenci in običajni uporabniki). Rezultat lahko pripišemo tendenci visoko izobraženih 

staršev, da svoje otroke vpeljejo v svet sodobne IKT. Avtorica v raziskavi tudi navaja, da se 

egiptovski študenti po revoluciji spopadajo z velikimi izzivi, eden takih je visoka 

brezposelnost. Hkrati so v Egiptu gospodarski, socialni in politični problemi, s katerimi se 

spoprijema celotna egiptovska skupnost in ki vodijo v povečanje revščine in nizkega 

življenjskega standarda. Posledično so tudi rezultati raziskave okoliščinam primerni. 
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4 RAZISKAVA ZASVOJENOSTI Z INTERNETOM 

V empiričnem delu naloge predstavljamo rezultate raziskave, s katero smo želeli raziskati, 

kako različna raba interneta vpliva na zasvojenost slovenskih osnovnošolcev. Zanimale so nas 

predvsem razlike, ki so povezane z bivališčem otrok, pogostostjo in nameni rabe interneta, 

ozaveščenostjo otrok o prekomerni rabi interneta, posledicami omejitev dostopa do interneta, 

odnosa osnovnošolcev do varnosti na internetu, nadzorom nad rabo interneta in vpliv 

izobrazbe staršev na prekomerno rabo interneta. V ta namen smo uporabili kvantitativno 

metodologijo raziskovanja. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Zbrane 

podatke smo uredili ločeno po osnovnošolcih iz urbanega in osnovnošolcih iz ruralnega 

okolja ter jih statistično obdelali. 

Za analitično obdelavo podatkov smo uporabili univariatno analizo. Pridobljene vrednosti 

smo prikazali tabelarično, grafično in opisno. S statističnim preizkušanjem domnev na 

opazovanih vzorcih smo ugotavljali, ali so bile naše domneve verjetno pravilne oziroma 

verjetno nepravilne. Zastavljene ničelne domneve so govorile o enakosti aritmetičnih sredin 

posameznih spremenljivk. Za njihov preizkus smo uporabili dvostranski t–preizkus. 

Upoštevali smo polovične vrednosti stopenj značilnosti (angl. Significance). S preizkušanjem 

domneve o razliki med aritmetičnima sredinama odgovorov vzorcev osnovnošolcev iz 

urbanega in ruralnega okolja smo raziskali morebitne razlike pri rabi interneta, omejitvah 

dostopa do interneta in ozaveščenosti osnovnošolcev. S F–testno statistiko (Levenev test) smo 

primerjali varianci vrednosti odgovorov anketirancev iz urbanega in ruralnega okolja. Za 

preizkus ničelne domneve, ki je predvidevala, da sta aritmetični sredini vzorcev enaki, smo 

uporabili t–preizkus. Aritmetične srednje vrednosti ter stopnje tveganja pri preizkušanju 

domneve, o razliki med aritmetičnimi srednjimi vrednostmi posameznih odgovorov 

anketirancev iz urbanega in ruralnega okolja, smo predstavili v preglednicah. 

Proučevali smo tudi morebitno povezanost formalne izobrazbe staršev in odvisnost 

osnovnošolcev od interneta. V ta namen smo uporabili korelacijsko analizo in linearno 

regresijo. 

Analizo podatkov smo izvedli s statističnim programom SPSS. 

4.1 Anketni vprašalnik, populacija in vzorec raziskave 

4.1.1 Anketni vprašalnik 

Raziskavo smo izvedli na podlagi anketnega vprašalnika, ki je vseboval vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa omogočajo lažjo analizo in interpretacijo rezultatov. 

Vprašanja so bila večinoma zasnovana na podlagi 6-stopenjske Likertove lestvice. Pri 

nekaterih vprašanjih smo že vnaprej navedli možne odgovore. Uporabili smo tudi nekaj 
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vprašanj odprtega tipa, ki so se nanašala na podatke o elektronskih napravah za dostop do 

interneta in na tematike, zakaj in kako osnovnošolci dostopajo do interneta, katera družbena 

omrežja uporabljajo ter ali starši nadzorujejo njihove spletne dejavnosti. 

Anketni vprašalnik je vseboval štiri sklope vprašanj. V prvem sklopu smo želeli pridobiti 

splošne podatke o rabi in varnosti na internetu, spolu in izobrazbi staršev. V drugem sklopu 

vprašanj smo osnovnošolce spraševali o načinih rabe interneta. V tretjem sklopu nas je 

zanimal odziv anketirancev na omejen dostop do interneta, v četrtem sklopu pa njihova 

ozaveščenost glede vpliva prekomerne rabe interneta na odvisnost. Osnovnošolce smo tudi 

neposredno vprašali, ali menijo, da so z internetom zasvojeni. 

Anketni vprašalnik smo testirali na petih osnovnošolcih iz osmega razreda. Testiranje 

vprašalnika je potekalo od 14. do 17. 3. 2016. Prejeli smo pet komentarjev in dva predloga za 

izboljšave. V osebnem razgovoru z eno izmed ravnateljic osnovne šole smo dobili usmeritev, 

da je, glede na tematiko anketiranja, najbolj primerna številčna in reprezentativna populacija 

osmih razredov. Opozorjeni smo bili tudi, da nam težavo lahko predstavljajo dovoljenja 

staršev za sodelovanje njihovih otrok. Glede na komentarje in predloga smo vsebino 

vprašalnika nekoliko prilagodili. 

Odločili smo se za spletno obliko vprašalnika, ki je bil objavljen 20. 3. 2016. Vsem 

ravnateljem osnovnih šol osrednjeslovenske regije smo, 20. 3. 2016, poslali e-pošto s prošnjo, 

da naj njihovi učenci osmih razredov v roku 14 dni izpolnijo spletno anketo. Glede na slab 

odziv (41 odgovorov) smo, 28. 3. 2016, ravnateljem osnovnih šol ponovno poslali e-pošto z 

zahvalo tistim, katerih učenci so anketo že izpolnili in s prošnjo ostalim, da njihovi učenci 

izpolnijo anketo. Opravili smo kar nekaj klicev v osnovne šole, nekatere smo tudi obiskali. 

Ponekod dejansko niso imeli soglasij staršev za sodelovanje otrok, drugje ankete izpolnjujejo 

prepogosto in so sodelovanje odklonili, ali pa niso pristali v spletno anketiranje. Na eni 

osnovni šoli smo izvedli anketiranje v pisni obliki. Anketiranje smo podaljšali do 8. 4. 2016 in 

skupno prejeli 290 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, katerih analizo prikazujemo v 

nadaljevanju. 

4.1.2 Predstavitev populacije in vzorca raziskave 

Naša raziskava je bila izvedena na področju osrednje Slovenije. Zato so bile v anketiranje 

vključene vse osnovne šole te regije. 

V času anketiranja smo beležili 476 klikov na anketo. Skupaj z anketami v pisni obliki je bilo 

pravilno izpolnjenih 290 anket, od tega 122 anket učencev iz urbanega okolja (42 %), 168 iz 

ruralnega okolja (58 %). Vzorec je zajemal 51 % fantov. Podrobnejša analiza je pokazala, da 

je v anketiranju iz urbanega okolja sodelovalo več fantov (53 %), iz ruralnega okolja pa več 

deklet (51 %). 
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Z raziskavo smo želeli proučiti povezavo med izobrazbo staršev in odvisnostjo učencev od 

interneta, zato smo v anketo vključili tudi vprašanje o izobrazbi staršev. Izobrazbeno strukturo 

staršev anketirancev prikazujemo v preglednici 5. 

Preglednica 5: Izobrazbena struktura staršev anketirancev 

Izobrazba staršev Osnovnošolska 

Poklicna ali 

srednješolska 

Višješolska ali 

visokošolska 

Magisterij ali 

doktorat 

  % % % % 

Urbano 

    Izobrazba mame 6 30 44 20 

Izobrazba očeta 2 46 33 19 

Ruralno 

    Izobrazba mame 4 43 33 20 

Izobrazba očeta 2 51 33 14 

Skupaj 

    Izobrazba mame 5 37 38 20 

Izobrazba očeta 2 49 33 16 

Kot je razvidno iz preglednice 4, imajo matere anketiranih učencev višjo stopnjo izobrazbe 

tako v urbanem okolju kot v ruralnem okolju. V celotnem vzorcu ima 58 % mater in 49 % 

očetov terciarno izobrazbo (Preglednica 5). 

4.2 Predstavitev rezultatov raziskave 

4.2.1 Opremljenost z računalniki 

Na vprašanje, ali imajo anketiranci doma osebni računalnik, ki je v njihovi lasti, je 61 % 

anketirancev iz urbanega in 58 % iz ruralnega okolja odgovorilo, da ga imajo. Anketiranci so 

lahko izbrali več možnosti. Tako ima 82 % anketirancev iz urbanega in 86 % iz ruralnega 

okolja doma tudi prenosni računalnik, tablični računalnik pa 75 % osnovnošolcev iz urbanega 

in 59 % iz ruralnega okolja. Opremljenost z računalniki prikazujemo na sliki 17. 
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Slika 17: Opremljenost z računalniki v urbanem in ruralnem okolju 

Kot vidimo, bistvenih razlik v opremljenosti z računalnikom med učenci, ki živijo v urbanem 

in ruralnem okolju, ni. 

4.2.2 Dostop in uporaba interneta 

V nadaljevanju ankete nas je zanimalo, kako učenci doma dostopajo do interneta. Dostop do 

interneta doma ima 96 % anketirancev. Le 1 % vseh oziroma dva anketirana osnovnošolca iz 

ruralnega in eden iz urbanega okolja interneta doma ne uporabljajo. Anketiranci so lahko 

izbrali več možnih odgovorov. Tako anketiranci za dostop do interneta najraje uporabljajo 

mobilni telefon (77 % v urbanem in v ruralnem okolju), najmanj pa tablični računalnik (25 % 

v urbanem in 21 % v ruralnem okolju). Dva anketiranca iz ruralnega okolja do interneta 

dostopata tudi preko igralne konzole Playstation 4.67 Na sliki 18 prikazujemo elektronske 

naprave, preko katerih anketiranci najraje dostopajo do interneta. 

                                                 

67 Https://www.playstation.com/sl-si/explore/ps4/ 
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Slika 18: Elektronske naprave, preko katerih anketiranci najraje dostopajo do interneta  

Zanimala nas je tudi pogostost uporabe interneta. Obdelava podatkov je pokazala, da 63 % 

učencev iz urbanega in 57 % iz ruralnega okolja internet uporablja večkrat dnevno, vsak dan 

enkrat po 15 % anketirancev iz obeh okolij. Odgovore anketirancev grafično prikazujemo na 

sliki 19. 

 

Slika 19: Pogostost uporabe interneta  

Iz rezultatov anket izhaja, da anketiranci iz obeh okolij internet najpogosteje uporabljajo za 

sodelovanje v družbenih omrežjih (oboji 38 %). Največje razlike, med osnovnošolci urbanega 

in ruralnega okolja, smo zabeležili pri brskanju po spletu in iskanju informacij, saj internet za 

te namene bolj pogosto uporabljajo otroci ruralnega okolja – 35 % v primerjavi s 25 %, 
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kolikor ga uporabljajo otroci v urbanem okolju (Slika 20). Kot druge možne odgovore so 

anketiranci navedli, da najpogosteje obiskujejo spletne strani YouTube, spletne strani, 

namenjene učenju in poslušanju glasbe, gledanje televizije, filmov, obiskovanje spletnih 

strani z izobraževalnimi vsebinami o multimediji, strani s športnimi vsebinami, spletnimi 

oglasi in za internetno telefonijo. 

 

 

Slika 20: Najpogostejši namen uporabe interneta  

Otroci internet uporabljajo iz različnih razlogov. Anketiranci iz urbanega okolja internet 

najpogosteje uporabljajo zaradi pogovora s sošolci in prijatelji (67 %), medtem ko je otrokom 

iz ruralnega okolja internet predvsem sredstvo za pridobivanje informacij o novicah, svetu, 

glasbi, filmih ipd. (61 %). Drugi razlogi pri obeh skupinah anketirancev so razvidni iz slike 

21. 
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Slika 21: Razlogi uporabe interneta  

Zanimivo je, da otroci iz obeh okolij uporabljajo internet za pridobivanje informacij za šolo 

skoraj v enakem odstotku (urbano 43,4 %, ruralno 42,9 %). 

4.2.3 Družbena omrežja 

V teoretičnem delu smo predstavili, da so družbena omrežja med mladimi zelo popularna. 

Anketirancem smo ponudili nabor družbenih omrežij, med katerimi so lahko izbrali vsa, ki jih 

uporabljajo. Razen otrok, ki so navedli, da jih ne uporabljajo, drugi uporabljajo vsa ponujena 

družbena omrežja. Kot druga družbena omrežja so osnovnošolci navedli, da uporabljajo 

Twitch, We heart it, Ask.fm, Steam (Slika 22). 
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Slika 22: Uporaba družbenih omrežij  

V nadaljevanju smo od osnovnošolcev želeli izvedeti, katero družbeno omrežje najpogosteje 

uporabljajo. Tako so anketiranci največkrat izbrali Facebook (oboji 36 %). Sledi omrežje 

YouTube s 27 % uporabe v ruralnem in 20 % v urbanem okolju. Najpogosteje uporabljana 

družbena omrežja prikazujemo na sliki 23. 
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 Slika 23: Najpogosteje uporabljana družbena omrežja  

Otroci družbena omrežja uporabljajo iz različnih razlogov. Največ anketirancev, 58 % iz 

urbanega in 54 % iz ruralnega okolja, jih uporablja, da se pogovarja s prijatelji, ki jih poznajo. 

13 % iz urbanega in 10 % iz ruralnega okolja jih tako preživlja svoj prosti čas, 13 % iz 

ruralnega in 9 % iz urbanega okolja družbena omrežja uporablja, ker jim je dolgčas. Ostali 

podatki so razvidni iz slike 24. 

 

Slika 24: Razlogi za uporabo družbenih omrežij  

Zanimiva je starost, pri kateri so otroci začeli uporabljati družbena omrežja, saj imajo 

družbena omrežja starostno omejitev. Običajno je to 13 let. Povprečna starost otrok ob prvi 

prijavi na katero koli družbeno omrežje v urbanem okolju je bila 10,34, v ruralnem 10,66 let, 
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kar pomeni, da otroci iz urbanega okolja začnejo uporabljati družbena omrežja prej kot otroci 

iz ruralnega okolja. Kljub starostni omejitvi 13 let, ki jo za prijavo pogojuje Facebook kot 

najbolj uporabljano družbeno omrežje, se otroci prijavljajo mlajši. To pomeni, da ob prijavi 

ne navedejo svoje pravilne starosti. 

V primerjavi z rezultati raziskave, izvedene med mladimi v Andaluziji (poglavje 3.6.2), kjer 

so bili le-ti povprečno stari 12,5 let, ko so začeli uporabljati družbena omrežja, so anketiranci 

v naši raziskavi bili ob začetku uporabe družbenih omrežij v povprečju mlajši. 

4.2.4 Varnost na internetu 

Anketiranci so relativno dobro osveščeni o varnosti na internetu, saj 63 % otrok iz urbanega 

in 83 % iz ruralnega okolja verjame, da brskanje po internetu predstavlja določeno stopnjo 

nevarnosti. 8 % osnovnošolcev iz urbanega in 3 % iz ruralnega okolja ne verjame, da lahko 

kdo zlorabi njihove podatke, objavljene na internetu. 20 % anketirancev iz urbanega in 10 % 

iz ruralnega okolja se glede tega vprašanja ni izreklo, saj so, kot odgovor navedli »Ne vem«. 

Odgovore anketirancev predstavljamo na sliki 25. 

 

Slika 25: Odnos anketirancev do varnosti na internetu  

Otrokom internet predstavlja možno nevarno okolje. Postanejo lahko žrtve sovražnega govora 

in spolnih zlorab. Pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju otrok imajo starši. Ti naj bi 

otroke odvračali od potencialnih tveganj ter z njimi redno komunicirali. Pri tem se staršem 

svetuje, da so jasni glede svojih pričakovanj in pravil obnašanja na spletu. Mnenje otrok, o 

starševskem nadzoru njihovih spletnih dejavnosti, prikazujemo na sliki 26. Da jih starši ne 

nadzorujejo, meni 47 % osnovnošolcev iz ruralnega in 51 % iz urbanega okolja. Manj kot 
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polovico, 29 % anketirancev iz ruralnega in 30 % iz urbanega okolja, starši sprašujejo, katere 

spletne strani obiskujejo, 29 % osnovnošolcev iz ruralnega in 26 % iz urbanega okolja starši 

poučujejo o različnih vsebinah na internetu. Osnovnošolci so lahko odgovorili na več 

odgovorov hkrati. 

 

Slika 26: Starševski nadzor spletnih aktivnosti anketirancev  

Zanimiva je primerjava odgovorov naših anketirancev z rezultati raziskave med učenci 

osnovnih šol Podravske regije iz leta 2010, ki smo jo predstavili v teoretičnem delu naloge 

(poglavje 3.5). Oboji so skoraj v enakem deležu odgovorili, da jih starši sprašujejo, katere 

spletne strani obiskujejo (osnovnošolci Podravske regije 31 %, urbano okolje 30 %, ruralno 

okolje 29 %). Da jih starši poučujejo o različnih vsebinah interneta, so podravski anketiranci 

odgovorili pritrdilno v 27 %, anketiranci iz urbanega okolja v 26 %, iz ruralnega v 30 %. 

Večje razlike smo zasledili pri odgovorih otrok, ali jim starši povedo, ob katerih urah smejo 

brskati po internetu (Podravje 35 %, urbano okolje 7 %, ruralno okolje 16 %), če se jim zdi, 

da so jim starši s pomočjo programa onemogočili dostop do nekaterih spletnih strani 

(Podravska regija 20 %, urbano okolje 4 %, ruralno okolje 6 %), in če je kdo od staršev 

zraven, ko brskajo po internetu (Podravje 7 %, urbano okolje 2 %, ruralno okolje 1 %). 

4.2.5 Načini rabe interneta 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v načinih rabe interneta med otroki iz urbanega in 

ruralnega okolja. Način uporabe interneta smo želeli raziskati skozi vprašanja o pogostosti 

rabe interneta. Zato smo osnovnošolcem ponudili dvanajst internetnih storitev in preverili, 

kako pogosto anketiranci uporabljajo posamezne storitve. Otroci so svoj način uporabe ocenili 

na 6-stopenjski lestvici (1 – ne uporabljam, 6 – zelo pogosto uporabljam). Zbrane podatke 
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prikazujemo v preglednici 5. V prvih dveh stolpcih so navedene aritmetične srednje vrednosti 

odgovorov otrok na posamezno vprašanje. V tretjem stolpcu prikazujemo stopnje tveganja pri 

preizkušanju domneve o enakosti aritmetičnih sredin med obema skupinama anketirancev. 

Preglednica 6: Pogostost rabe interneta  

Št.  Internet uporabljam za ... M M Sig. 

    Urbano Ruralno   

1. Igranje spletnih iger. 4,0 3,7 0,116 

2. Gledanje videoposnetkov (YouTube …). 5,4 4,7 0,000 

3. Ustvarjanje videoposnetkov. 3,0 2,4 0,006 

4. Iskanje informacij (Google, Wikipedia …). 5,1 4,7 0,004 

5. Pisno komuniciranje (MSN, e-pošta, besedilna sporočila). 4,7 4,2 0,004 

6. Obiskovanje virtualnih svetov. 3,1 2,5 0,003 

7. Uporabo družbenih omrežij (Facebook, SnapChat …). 5,0 4,4 0,008 

8. Poslušanje glasbe. 5,4 5,2 0,117 

9. 

Iskanje stvari, s katerimi si pridobim nova znanja, kako kaj 

narediti, spoznavam nove tehnologije. 4,5 3,9 0,001 

10. Učenje in branje. 3,6 3,5 0,591 

11. Ustvarjanje in oblikovanje. 3,7 3,0 0,001 

12. Telefoniranje in video klice. 4,4 3,7 0,001 

Osnovnošolci iz obeh okolij najpogosteje uporabljajo internet za poslušanje glasbe (urbano M 

= 5,4, ruralno M = 5,2), najredkeje pa za ustvarjanje videoposnetkov (urbano M = 3,0, ruralno 

M = 2,4). Na splošno so osnovnošolci iz urbanega okolja na internetu bolj aktivni, saj niti ena 

aritmetična srednja vrednost pogostosti rabe interneta anketirancev iz ruralnega okolja ni višja 

od tiste iz urbanega. 

Z Levenevim testom smo preverili enakost varianc med mnenji anketirancev in nadaljevali s 

preizkušanjem domneve o razliki med aritmetičnima sredinama vrednosti mnenj 

osnovnošolcev iz urbanega in ruralnega okolja. Ugotovili smo, da so osnovnošolci iz 

urbanega okolja statistično značilno višje ocenili 9 načinov rabe interneta od osnovnošolcev iz 

ruralnega okolja (Preglednica 5). Njihova mnenja se statistično značilno razlikujejo pri rabi 

interneta za gledanje videoposnetkov (urbano M = 5,4, ruralno M = 4,7), ustvarjanje in 

oblikovanje (urbano M = 3,7, ruralno M = 3,0) ter telefoniranje in video klice (urbano M = 

4,4, ruralno M = 3,7). 

Iz rezultatov je razvidno, da so načini rabe interneta med osnovnošolci iz urbanega okolja 

statistično značilno različni od načinov rabe interneta osnovnošolcev iz ruralnega okolja. S 

tem smo tudi potrdili hipotezo H1, ki pravi, da pri načinih rabe interneta obstajajo statistično 

značilne razlike med osnovnošolci, ki živijo v urbanem, in osnovnošolci, ki živijo v ruralnem 

okolju. 
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4.2.6 Omejen dostop do interneta 

Iz teoretičnega dela naloge izhaja, da se pri zasvojencih, kot posledica omejenega dostopa do 

interneta, pojavijo odtegnitveni simptomi. To smo preverili tudi pri anketirancih, ki so v 

tretjem sklopu anketnega vprašalnika izražali svoje strinjanje/nestrinjanje z 21 trditvami. 

Spraševali smo jih o njihovem počutju (mnenju), ali imajo omejen dostop do interneta. 

Strinjanje/nestrinjanje s trditvijo so anketiranci ocenjevali na 6-stopenjski lestvici (1 = sploh 

se ne strinjam, 6 = popolnoma se strinjam). Glede na vsebino trditev lahko pri ocenah, nižjih 

kot 3, trdimo, da so osnovnošolci relativno ravnodušni, če imajo omejen dostop do interneta. 

Aritmetične srednje vrednosti ter stopnje tveganja pri preizkušanju domneve, o razliki med 

aritmetičnima srednjima vrednostma posameznih mnenj anketirancev, prikazujemo v 

preglednici 7. 

Preglednica 7: Omejeni dostop do interneta v urbanem in ruralnem okolju 

Št. Trditev M M Sig. 

    Urbano Ruralno   

1. Sem brezvoljen/-a. 2,1 2,4 0,077 

2. Sem zagrenjen/-a. 1,8 2,2 0,033 

3. Sem nerazpoložen/-a. 2,0 2,5 0,016 

4. Sem nemiren/-a. 1,8 2,2 0,024 

5. Občutim tesnobo. 1,6 1,9 0,045 

6. Sem zmeden/-a. 1,4 1,9 0,003 

7. Sem agresiven/-a. 1,6 1,7 0,496 

8. Sem manj samozavesten/-a. 1,5 2,0 0,002 

9. Se ne morem "zbrati". 1,5 2,0 0,002 

10. Se ne morem učiti. 1,6 2,0 0,036 

11. Ne morem narediti domače naloge. 1,6 1,9 0,046 

12. Imam v šoli slabše ocene. 1,7 1,8 0,351 

13. Me začne boleti glava. 1,5 1,9 0,012 

14. Sem neobveščen/-a. 2,0 2,1 0,613 

15. Sem "odrezan/-a" od sveta. 1,9 2,2 0,073 

16. Počutim se ujetega/-o "v kletki". 1,4 1,6 0,081 

17. Življenje gre "mimo mene". 1,5 1,8 0,014 

18. Nimam družbe. 1,4 1,7 0,040 

19. Za prijatelje nisem zanimiv/-a. 1,4 1,8 0,013 

20. Se dolgočasim. 2,7 2,5 0,512 

21. Zamujam, kar počnejo vrstniki. 1,9 2,0 0,302 
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Kot vidimo iz preglednice 7, so vse aritmetične srednje vrednosti trditev nižje od 3, kar 

pomeni, da anketirancem tako v urbanem kot v ruralnem okolju, omejen dostop do interneta 

ne predstavlja večjih težav. Vrednosti aritmetičnih sredin so večinoma med 1 in 2. Še največ 

osnovnošolcev iz obeh okolij se ob omejenem dostopu do interneta dolgočasi (urbano M = 

2,7, ruralno M = 2,5). Zanimivo je, da so vse aritmetične srednje vrednosti odgovorov 

osnovnošolcev iz ruralnega okolja višje od tistih iz urbanega, razen ravno pri trditvi, s katero 

se je strinjalo največ otrok, da se ob omejenem dostopu do interneta dolgočasijo. To pomeni, 

da so osnovnošolci iz urbanega okolja bolj ravnodušni do omejenega dostopa do interneta kot 

osnovnošolci iz ruralnega okolja. 

Z Levenevim testom smo preverili enakost varianc med mnenji anketirancev in nadaljevali s 

preizkušanjem domneve o razliki med aritmetičnima sredinama vrednosti mnenj 

osnovnošolcev iz urbanega in ruralnega okolja. Ugotovili smo, da so osnovnošolci iz 

ruralnega okolja statistično značilno višje ocenili 13 trditev od osnovnošolcev iz urbanega 

okolja (Preglednica 7). 

Glede na dobljene rezultate preizkusov lahko rečemo, da so posledice omejitev dostopa do 

interneta, glede na okolje anketirancev, statistično različne. S tem smo tudi potrdili hipotezo 

H2 v delu, ki pravi, da se posledice omejitve dostopa do interneta statistično značilno 

razlikujejo glede na bivališče osnovnošolcev. Hipoteze H2 v delu, ki pravi, da imajo z 

omejitvijo dostopa do interneta manj težav osnovnošolci, ki živijo v ruralnem okolju kot 

osnovnošolci, ki živijo v urbanem okolju, pa nismo mogli potrditi. 

Iz rezultatov raziskave izhaja, da ne osnovnošolci iz urbanega in ne iz ruralnega okolja nimajo 

odtegnitvenih simptomov in zato niso zasvojeni z internetom. 

V nadaljevanju tretjega sklopa vprašalnika smo osnovnošolce vprašali, ali zase menijo, da so 

zasvojeni z internetom. V preglednici 8 prikazujemo rezultate njihovih mnenj. 

Preglednica 8: Lastno mnenje o zasvojenosti z internetom v urbanem in ruralnem 

okolju 

 

Urbano Ruralno 

  % % 

Sem zasvojen/-a 20,4 14,3 

Nisem zasvojen/-a 63,1 64,9 

Ne vem 16,4 20,8 

Iz preglednice 8 je razvidno, da sta dve tretjini anketirancev iz obeh okolij odgovorili, da, po 

lastnem mnenju, niso zasvojeni z internetom. 
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4.2.7 Ozaveščenost glede vpliva prekomerne rabe interneta na odvisnost 

Želeli smo raziskati ozaveščenost osnovnošolcev glede vpliva prekomerne rabe interneta na 

odvisnost. V ta namen so osnovnošolci v četrtem sklopu anketnega vprašalnika izrazili svoje 

strinjanje z dvajsetimi trditvami. Uporabljena je bila 6-stopenjska lestvica (1 = sploh se ne 

strinjam, 6 = popolnoma se strinjam). Zbrane podatke prikazujemo v preglednici 8. V prvih 

dveh stolpcih so navedene aritmetične srednje vrednosti odgovorov otrok na posamezno 

vprašanje. V tretjem stolpcu prikazujemo stopnje tveganja pri preizkušanju domneve o razliki 

med aritmetičnima srednjima vrednostma posameznih mnenj anketirancev o vplivu 

prekomerne rabe interneta na odvisnost. Menimo, da pri ocenah višjih od 4, lahko trdimo, da 

so anketiranci ozaveščeni in da se zavedajo, da prekomerna raba interneta lahko vodi v 

odvisnost.  

Preglednica 9: Ozaveščenost glede vpliva prekomerne rabe interneta na odvisnost  

Št.  Trditev M M Sig. 

    Urbano Ruralno   

1. Ostanem na internetu dlje, kot sem želel/-a. 5,5 5,4 0,291 

2. 

Zanemarjam gospodinjska opravila, da preživim več časa na 

internetu. 5,2 5,1 0,427 

3. 

Mi je čas, ki ga preživim na internetu, pomembnejši od časa, 

preživetega s prijatelji ali dekletom/fantom. 5,2 5,2 0,729 

4. Pogosto vzpostavljam nova prijateljstva z internetnimi uporabniki. 5,1 5,1 0,315 

5. 

Se moji bližnji pritožujejo zaradi količine časa, ki ga porabim za 

internet. 5,5 5,5 0,852 

6. 

So zaradi pogoste uporabe interneta moje šolske ocene nižje 

oziroma moje delo za šolo trpi zaradi količine časa, ki ga porabim 

za internet. 5,4 5,4 0,473 

7. 

Pogosto preverim e-pošto pred tem, ko bi moral/-a neko stvar 

narediti. 5,1 5,1 0,983 

8. Moja delovna storilnost pogosto trpi zaradi uporabe interneta. 5,2 5,1 0,13 

9. 

Se pogosto branim in skrivam dejanja, ko me nekdo vpraša, kaj 

počnem na internetu. 5,0 4,9 0,629 

10. 

Pogosto blokiram moteče misli o svojem življenju s pomirjujočimi 

mislimi o vsebinah na internetu. 3,9 4,1 0,229 

Se nadaljuje 

 

 

 



 

75 

 

Preglednica 9 – nadaljevanje 

Št.  Trditev M M Sig. 

    Urbano Ruralno   

11. Se pogosto ujamem pri mislih, da bi šel/šla ponovno na internet. 5,2 5,2 0,450 

12. 

Se pogosto bojim, da bi bilo življenje brez interneta dolgočasno, 

prazno in žalostno. 4,9 5,2 0,003 

13. 

Sem pogosto odrezav/-a, kričim ali sem moteč/-a, če me nekdo 

moti, medtem ko sem na internetu. 3,6 3,5 0,461 

14. Sem pogosto neprespan/-a zaradi uporabe interneta pozno v noč. 5,3 5,1 0,110 

15. 

Pogosto mislim na internet, ko ga ne uporabljam oziroma 

razmišljam o tem, da bi bil/-a zopet na internetu. 5,4 5,2 0,078 

16. 

Se pogosto zalotim, da odgovorim "le še nekaj minut", ko sem na 

internetu. 5,2 5,3 0,203 

17. 

Pogosto poskušam skrajšati količino časa, ki ga porabim na 

internetu, pa mi ne uspe. 4,5 4,3 0,102 

18. Pogosto poskušam prikriti, kako dolgo sem na internetu. 4,7 4,7 0,661 

19. 

Pogosto čas raje preživim na internetu, namesto da bi šel/šla z 

drugimi ven. 5,1 5,0 0,446 

20. 

Pogosto se počutim depresivno, slabe volje, oziroma sem nervozen/-

a, ko nisem na internetu in ti občutki minejo, ko ponovno 

vzpostavim povezavo. 4,9 5,0 0,335 

Iz podatkov (Preglednica 9) lahko razberemo, da se otroci dobro zavedajo, da prekomerna 

raba interneta lahko vodi v odvisnost. Najbolj v primeru, ali se bližnji pritožujejo zaradi 

količine časa, porabljenega na internetu (oboji M = 5,5). 

Z Levenevim testom smo preverili enakost varianc med mnenji anketirancev in nadaljevali s 

preizkušanjem domneve o razliki med aritmetičnima sredinama vrednosti mnenj 

osnovnošolcev iz urbanega in ruralnega okolja. Ugotovili smo, da kar pri 19 mnenjih razlika 

ni statistično značilna (Preglednica 9). 

Glede na dobljene rezultate preizkusov lahko rečemo, da je ozaveščenost, glede vpliva 

prekomerne rabe interneta na odvisnost med osnovnošolci iz urbanega in ruralnega okolja, 

zelo podobna in dobra. 

S tem smo tudi potrdili hipotezo H3, ki pravi, da pri ozaveščenosti otrok, glede vpliva 

prekomerne rabe interneta na odvisnost, ni statistično značilnih razlik med osnovnošolci, ki 

živijo v urbanem in ruralnem okolju. 
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4.2.8 Formalna izobrazba staršev in zasvojenost osnovnošolcev z internetom 

Zanimala nas je morebitna povezanost med izobrazbo staršev in zasvojenostjo z internetom. 

Iskali smo povezanost med odgovori anketirancev v zvezi z odtegnitvenimi simptomi, ki smo 

jih vzeli kot merilo za zasvojenost, izobrazbo staršev in izobrazbo posameznega starša. V 

prvem primeru smo primerjali odgovore anketirancev z izobrazbo obeh. Izobrazba je 

ordinalna spremenljivka z neenako širokimi razredi, zato smo jo pretvorili v število let 

šolanja. Izrazili smo jo kot povprečno vrednost let šolanja obeh staršev skupaj. Kot mero 

povezanosti smo izbrali Pearsonov koeficient korelacije rangov.  

Rezultate prikazujemo v preglednici 10. 

Preglednica 10: Povezanost izobrazbe staršev z zasvojenostjo z internetom  

  Izobrazba staršev Izobrazba mame Izobrazba očeta 

Pearson korelacijski 

koeficient 
–0,123 –0,122 –0,093 

P 0,036 0,038 0,114 

 

Rezultati v preglednici 10 kažejo, da zasvojenost otrok z internetom korelira z izobrazbo 

staršev. Na podlagi Pearsonovega koeficienta (r = –0,123) ocenjujemo, da je povezanost med 

izobrazbo staršev in zasvojenostjo otrok z internetom zelo šibka, a statistično značilna (p = 

0,036). Pri otrocih z višje izobraženimi starši se pojavlja manjša zasvojenost z internetom. 

Zasvojenost otrok z internetom korelira tudi z izobrazbo mame. Na podlagi Pearsonovega 

koeficienta (p = –0,122) ocenjujemo, da je povezanost med izobrazbo mame in zasvojenostjo 

otrok z internetom zelo šibka, a statistično značilna (p = 0,038). Pri otrocih z višje izobraženo 

mamo se pojavlja manjša zasvojenost z internetom. Povezanosti izobrazbe očeta z 

zasvojenostjo otrok z internetom ne moremo potrditi saj Pearsonov koeficient (r = –0,093) ni 

statistično značilen (p = 0,114).  

Odvisnost, med zasvojenostjo otrok z internetom in izobrazbo staršev, smo preverili tudi z 

bivariatno linearno regresijo. Za neodvisno spremenljivko smo določili izobrazbo staršev, za 

odvisno zasvojenost osnovnošolcev z internetom. Primerjali smo odgovore anketirancev v 

zvezi z odtegnitvenimi simptomi, ki smo jih vzeli kot merilo za zasvojenost, z izobrazbo 

staršev in z izobrazbo posameznega starša. V prvem primeru smo primerjali odgovore 

anketirancev z izobrazbo obeh. Izobrazba je ordinalna spremenljivka z neenako širokimi 

razredi, zato smo jo pretvorili v število let šolanja. Izrazili smo jo kot povprečno vrednost let 

šolanja obeh staršev skupaj. Z obdelavo podatkov v SPSS smo pridobili vrednosti 
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determinacijskega (R2) in korelacijskega koeficienta (beta). Rezultate prikazujemo v 

preglednici 11. 

Preglednica 11: Vpliv izobrazbe staršev na zasvojenost z internetom  

  
B 

Standardna 

napaka 
Beta t p R2 

Konstanta 2,673 0,386   6,931 <0,001 
0,015 

Izobrazba staršev –0,059 0,028 –0,123 –2,111 0,036 

Rezultati v preglednici 10 kažejo, da lahko z izobrazbo staršev pojasnimo le 1,5 % (R2) 

variabilnosti zasvojenosti otrok z internetom. Na podlagi beta koeficienta (beta = –0,123) 

ocenjujemo, da je vpliv izobrazbe staršev na zasvojenost otrok z internetom negativen, zelo 

šibek, a statistično značilen (p = 0,036). To pomeni, da se z nižjo izobrazbo staršev povečuje 

zasvojenost otrok z internetom. Pri otrocih z višje izobraženimi starši se pojavlja manjša 

zasvojenost z internetom oziroma pri otrocih z nižje izobraženimi starši je zasvojenost večja. 

Odločili smo se primerjati odgovore svojih anketirancev tudi z izobrazbo posameznega starša. 

Najprej smo izvedli primerjavo z izobrazbo mame. Rezultate prikazujemo v preglednici 11. 

Preglednica 12: Vpliv izobrazbe mame na zasvojenost z internetom 

  
B 

Standardna 

napaka 
Beta t p R2 

Konstanta 2,548 0,330 

 

7,712 <0,001 
0,015 

Izobrazba mame –0,049 0,024 –0,122 –2,089 0,038 

Rezultati v preglednici 12 kažejo, da lahko z izobrazbo mame pojasnimo le 1,5 % (R2) 

variabilnosti zasvojenosti otrok z internetom. Na podlagi korelacijskega koeficienta (beta = –

0,122) ocenjujemo, da je povezanost med izobrazbo mame in zasvojenostjo otrok z 

internetom negativna, zelo šibka, a statistično značilna (p = 0,038). To pomeni, da se z nižjo 

izobrazbo mame povečuje zasvojenost otrok z internetom.  

Primerjavo z izobrazbo očeta predstavljamo v preglednici 13. 
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Preglednica 13: Vpliv izobrazbe očeta na zasvojenost z internetom 

  

B 

Standardna 

napaka 
Beta t p R2 

Konstanta 2,416 0,350   6,9 <0,001 
0,009 

Izobrazba očeta –0,041 0,026 –0,093 –1,586 0,114 

Iz preglednice 13 lahko razberemo, da lahko z izobrazbo očeta pojasnimo le 0,9 % (R2) 

variabilnosti zasvojenosti otrok z internetom. Beta koeficient (–0,093) ni statistično značilen 

(p = 0,114), zato ne moremo potrditi vpliva izobrazbe očeta na zasvojenost otrok z 

internetom. 

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da se pri otrocih z višje izobraženimi starši pojavlja 

manjša zasvojenost z internetom oziroma pri otrocih z nižje izobraženimi starši je zasvojenost 

večja. Enak rezultat velja za izobrazbo mame. Pri otrocih z višje izobraženo mamo se pojavlja 

manjša zasvojenost z internetom oziroma pri otrocih z nižje izobraženo mamo je zasvojenost 

večja. Vpliva izobrazbe očeta na zasvojenost otrok z internetom ne moremo potrditi. 

S tem smo tudi potrdili hipotezo H4, ki pravi, da so osnovnošolci staršev z nižjo formalno 

izobrazbo bolj odvisni od interneta kot osnovnošolci, katerih starši imajo formalno višjo 

izobrazbo. 

Zanimiva je primerjava rezultatov naše raziskave z rezultati raziskav v sedmih evropskih 

državah, Hongkongu in Španiji, ki jih predstavljamo v poglavju (3.6.4). Raziskavam je enako, 

da so mladi, katerih starši imajo višjo stopnjo izobrazbe, manj zasvojeni z internetom. 



 

79 

 

5 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 

5.1 Ključne ugotovitve 

Današnji čas je zaznamovan s številnimi spremembami. Ena takšnih je uporaba interneta, ki je 

posegel praktično v vse sfere družbe. Gre za komunikacijski kanal, ki dopolnjuje klasične 

kanale komunikacije oziroma jih celo zamenjuje. Internet je sestavni del sodobne družbe in 

bistveni medij za komunikacijo, socializacijo in izobraževanje, ob tem, da fizična prisotnost 

udeležencev ni več potrebna. 

Internet je zelo uporaben v gospodarstvu, javnem sektorju, med prebivalstvom. Postal je 

sestavni del poslovnih funkcij podjetij. Omogoča bolj učinkovito komuniciranje s strankami 

in dobavitelji, pripomore k zmanjšanju stroškov poslovanja. E-uprava zagotavlja digitalne 

javne storitve za državljane in podjetja. Številne prednosti za prebivalstvo prinašajo e-

izobraževanje, e-bančništvo in spletno nakupovanje. E-poštna sporočila so postala neločljiv 

del življenja. Internet nam omogoča tako rekoč takojšen dostop do velike količine podatkov in 

storitev. Omogoča avdio, video in besedno komunikacijo, sodelovanje v družbenih omrežjih, 

kar najpogosteje uporabljajo mladi. 

Z uporabo interneta so povezana tudi številna tveganja. Nepremišljenega uporabnika lahko 

izkoristijo prevaranti ali hekerji. Mladi so pogosto žrtve sovražnega govora in spolnih zlorab. 

Še posebej so ranljiva družbena omrežja, kjer se z večanjem števila objavljenih informacij 

povečuje ranljivost. Mladi kljub relativno dobremu poznavanju potencialnih nevarnosti ne 

ukrepajo vedno primerno, zato je vloga staršev še, kako pomembna. Starši morajo svoje 

otroke ozaveščati in jih pri delu na spletu tudi spremljati. Vsaj dokler otroci niso dovolj 

usposobljeni. 

Internet in spletne storitve najpogosteje uporabljajo mladi, ki raje komunicirajo v elektronski 

obliki kot osebno. Mladi tako dostopajo do najnovejših podatkov, potrebnih pri učenju, igrajo 

spletne igre, si ogledujejo videoposnetke, obiskujejo spletne klepetalnice in virtualne svetove. 

Pogosto komunicirajo v družbenih omrežjih, najpogosteje v omrežju Facebook. S 

sodelovanjem v družbenih omrežjih se počutijo čustveno bolj povezani, nudijo si medsebojno 

podporo. 

Raba interneta je v izjemnem porastu. Prihaja do njegove prekomerne rabe. Uporabniki 

izgubijo občutek za čas, čutijo potrebo po njegovi večkratni in časovno daljši rabi. Iščejo 

vsebine s področja pornografije, igrajo internetne igre na srečo, igrajo spletne igre, pretirano 

uporabljajo spletne klepetalnice, tekstovna sporočila ali družbena omrežja, čezmerno brskajo 

po spletu in iščejo različne informacije. Ljudje lahko postanejo socialno izolirani, pojavijo se 

znaki zasvojenosti. V končni fazi zasvojeni potrebuje zdravljenje. 
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Nekateri mladi uporabljajo internet tako pogosto, da lahko govorimo o zasvojenosti. 

Internetni odvisniki dajejo internetu prednost pred vsem, bolj pomemben je kot družina, 

prijatelji in delo. Internet postane odvisnikov način življenja. Pripravljen je žrtvovati, kar 

najbolj ceni, le da ohrani in nadaljuje s svojim vedenjem. Pri omejitvi dostopa do interneta se 

zato pri nekaterih pojavijo odtegnitveni simptomi. Ti so podobni simptomom odvisnikov, ki 

se odvajajo od drog. Mladi so večinoma bolj depresivni, nerazpoloženi, napeti in nestrpni. Na 

zasvojenost z internetom lahko vpliva tudi izobrazba staršev. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli raziskavo med osmošolci osnovnih šol 

osrednjeslovenske regije. Z raziskavo smo želeli raziskati, kako različna raba interneta vpliva 

na zasvojenost slovenskih osnovnošolcev. Odgovori anketirancev so potrdili prvo domnevo, 

da pri načinih rabe interneta obstajajo statistično značilne razlike med osnovnošolci, ki živijo 

v urbanem in osnovnošolci, ki živijo v ruralnem okolju. Anketiranci iz obeh okolij sicer 

najpogosteje poslušajo glasbo (urbano M = 5,4, ruralno M = 5,2), vendar pa so osnovnošolci 

iz urbanega okolja na internetu, na splošno, bolj aktivni, saj niti ena aritmetična srednja 

vrednost aktivnosti anketirancev iz ruralnega okolja ni višja od tiste iz urbanega. Ugotovili 

smo, da so osnovnošolci iz urbanega okolja, za razliko od osnovnošolcev iz ruralnega okolja, 

statistično značilno višje ocenili 9 od 12 trditev. Menimo, da do razlike v aktivnosti otrok 

prihaja zaradi načina življenja glede na okolje, saj imajo otroci v urbanem okolju verjetno 

manj domačih opravil in zato verjetno več prostega časa, ki ga porabijo za internetne 

aktivnosti. 

Anketirancem, tako v urbanem, kot ruralnem okolju, omejen dostop do interneta ne 

predstavlja večjih težav. Še največ osnovnošolcev iz obeh okolij se ob omejenem dostopu do 

interneta dolgočasi (urbano M = 2,7, ruralno M = 2,5). Vse vrednosti aritmetičnih sredin 

odgovorov osnovnošolcev iz ruralnega okolja so višje od tistih iz urbanega, razen ravno pri 

trditvi, s katero se je strinjalo največ otrok, da se ob omejenem dostopu do interneta 

dolgočasijo. Ugotovili smo, da so osnovnošolci iz ruralnega okolja statistično značilno višje 

ocenili 13 od 21 trditev od osnovnošolcev iz urbanega. Tako smo potrdili drugo domnevo v 

delu, ki pravi, da se posledice omejitve dostopa do interneta statistično značilno razlikujejo 

glede na bivališče osnovnošolcev. Nasprotno naši trditvi v uvodu naloge, smo ugotovili, da 

imajo z omejitvijo dostopa do interneta manj težav osnovnošolci, ki živijo v urbanem okolju, 

kot osnovnošolci, ki živijo v ruralnem okolju. Glede na rezultate lahko rečemo, da ne 

osnovnošolci iz urbanega in ne iz ruralnega okolja nimajo odtegnitvenih simptomov in zato 

anketirani osnovnošolci niso zasvojeni z internetom. Do razlik verjetno prihaja zaradi manj 

prostega časa, ki ga imajo na voljo otroci iz ruralnega okolja, ki bi ga želeli nameniti 

internetnim aktivnostim. 

Anketiranci iz urbanega in ruralnega okolja se dobro zavedajo, da prekomerna raba interneta 

lahko privede do odvisnosti. Osnovnošolci iz obeh okolij kot kazalnik odvisnosti najbolj 

razumejo, če se bližnji pritožujejo zaradi količine časa, porabljenega na internetu (oboji M = 
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5,5). Ugotovili smo, da kar pri devetnajstih mnenjih anketirancev iz urbanega in ruralnega 

okolja razlika ni statistično značilna. Odgovori anketirancev so potrdili tretjo domnevo, da pri 

ozaveščenosti otrok glede vpliva prekomerne rabe interneta na odvisnost, ni statistično 

značilnih razlik med osnovnošolci, ki živijo v urbanem in ruralnem okolju. 

Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja odvisnost med izobrazbo staršev in zasvojenostjo 

otrok z internetom. Pri otrocih z višje izobraženimi starši se pojavlja manjša zasvojenost z 

internetom. S tem smo tudi potrdili četrto domnevo, ki pravi, da so osnovnošolci staršev z 

nižjo formalno izobrazbo bolj odvisni od interneta kot osnovnošolci, katerih starši imajo 

formalno višjo izobrazbo. Enak rezultat velja za izobrazbo mame. Pri otrocih z višje 

izobraženo mamo se pojavlja manjša zasvojenost z internetom. Vpliva izobrazbe očeta na 

zasvojenost otrok z internetom nismo mogli potrditi. 

V splošnem menimo, da osnovnošolci osrednjeslovenske regije internet pogosto uporabljajo, 

načini rabe med osnovnošolci iz urbanega in ruralnega okolja pa so si med seboj različni. Ne 

eni in ne drugi nimajo težav z zasvojenostjo. Dobro se zavedajo, da prekomerna raba interneta 

lahko vodi v odvisnost. Pri otrocih z višje izobraženimi starši se pojavlja manjša zasvojenost z 

internetom. 

5.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Internet je vsesplošno prisoten, zato je možnosti za raziskovanje veliko. Spremljati je 

smiselno nadaljnje uvajanje interneta v gospodinjstva. Zanimivo področje raziskovanja je 

lahko spremljanje spletnih aktivnosti mladih skozi večletno obdobje, kako se le-te 

spreminjajo, kako mladi dostopajo do interneta, kakšni so načini rabe. Dokaj neraziskano 

področje je zasvojenost z internetom. Predlagamo podobne raziskave, kot je naša, še v drugih 

regijah Slovenije, kar bi dalo pregled nad morebitno prekomerno rabo interneta 

osnovnošolcev na nivoju celotne Slovenije. V raziskave naj se vključijo tudi mlajši 

osnovnošolci, da se pridobi pregled nad širšo populacijo. 

Prav tako bi bila zanimiva raziskava o vlogi staršev pri ozaveščanju in vzgoji otrok v zvezi z 

varnostjo na internetu in z njegovo prekomerno rabo. Možnosti raziskav obstajajo tudi na 

medicinskem področju, v smeri patološke rabe interneta in posledic. Slabo raziskano je 

področje odtegnitvenih simptomov. Razišče se lahko, kdaj se simptomi začnejo pojavljati, 

kako so intenzivni. Zanimivo bi bilo spremljati življenje in odzive z internetom zasvojenih 

otrok skozi daljše obdobje. 
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Preglednica 14: Podrobnejši pregled vrst incidentov v Sloveniji v letih od 2008 do 2014 

Vrsta incidenta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skeniranje in poskušanje 86 39 44 62 51 43 65 

Omrežje okuženih računalnikov68 9 3 11 12 12 16 13 

Napad onemogočanja69 22 10 18 28 47 76 124 

Škodljiva koda 18 53 68 126 258 417 438 

Zloraba storitve 16 15 12 28 9 8 9 

Vdor v sistem 32 25 56 93 76 61 32 

Zloraba uporabnikovega računa 

   

1 9 37 60 

Razobličenje70 

    

125 80 167 

Napad na aplikacijo 

    

17 22 33 

Tehnični napadi 183 145 209 350 604 760 941 

Kraja identitete 

  

10 52 67 56 77 

Nigerijska prevara 

      

38 

Spletno nakupovanje 

      

68 

Goljufija 5 24 26 89 161 210 309 

Neželena elektronska pošta 21 22 36 25 74 50 63 

Napad z "ribarjenjem"71 23 38 50 61 139 209 279 

Pozivnik72 

    

1 

 

3 

Goljufije in prevare 49 84 122 227 442 525 837 

Zahtevek sodišča 11 6 11 11 9 6 4 

Avtorske pravice 2 4 2 5 9 1 4 

Interno 3 4 16 38 25 24 31 

Novinarsko vprašanje 

    

18 16 21 

Druga vprašanja 70 74 92 120 128 145 179 

Vprašanja in zahtevki 86 88 121 174 189 192 239 

Nerazvrščeno 5 15 19 10 15 36 43 

Skupaj incidenti 323 332 471 761 1.250 1.513 2.060 

Vir: SI-CERT 2015. 

                                                 
68 Omrežje okuženih računalnikov (angl. Botnet), ki jih nadzira storilec brez vednosti lastnikov 

računalnikov. 
69 Napad onemogočanja (angl. DDoS - Distributed Denial-of-Service) je porazdeljen napad 

onemogočanja omrežja ali njegovih prenosnih sistemov. 
70 Razobličenje (angl. Defacement) predstavlja spremembo podobe spletnega mesta in zamenjavo le-

tega s sporočilom napadalca. Https://www.varninainternetu.si/wp-

content/uploads/sites/3/2013/09/Varnost_spletnih_mest_web.pdf. 
71 Pri napadu z "ribarjenjem" (ang. Phishing) napadalec izkoristi spletno mesto za postavitev lažne 

kopije (npr. spletne strani banke) in poskuša prek strežnika ukrasti gesla (ter denar komitentov banke). 

S tehniko phishinga napadalci kradejo tudi gesla elektronske pošte, številke kreditnih kartic, 

uporabniških računov ipd.. 
72 Pozivnik (angl. Dialler) je programska oprema, ki vzpostavljeno telefonsko zvezo s ponudnikom 

dostopa do interneta po določenem času prekine in vzpostavi novo s ponudnikom v tujini, kar 

predstavlja dražjo komunikacijo. 
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Pozdravljena/pozdravljen, 

sem Liljana Gerdin, absolventka magistrskega študijskega programa Management na 

Fakulteti za management v Kopru. Pod mentorstvom mentorice izr. prof. dr. Viktorije 

Florjančič pripravljam magistrsko nalogo z naslovom "Zasvojenost z internetom med 

slovenskimi osnovnošolci v urbanem in ruralnem okolju". 

Prosim te, da mi pri raziskavi pomagaš in odkrito odgovoriš na vprašanja v priloženem 

anketnem vprašalniku. Zbrane odgovore bom uporabljala anonimno in izključno za namen 

magistrske naloge.  

Vprašalnik je razdeljen na štiri dele: v prvem delu te sprašujem splošno o internetu in o 

splošnih podatkih, v drugem o načinih rabe interneta, v tretjem delu o vplivih omejenega 

dostopa do interneta in v četrtem o ozaveščenosti o vplivu prekomerne rabe na odvisnost od 

interneta. 

Prosim te, da pri posameznem vprašanju obkrožiš oz. izbereš ustrezno številčno vrednost ali 

črko pred trditvijo oziroma odgovoriš na vprašanja v skladu z navodili. 

1. Splošni del 

 

1. Imate doma osebni računalnik, ki je tvoj lastni računalnik? 

a. Da 

b. Ne 

 

2. Imate doma tudi (možnih je več odgovorov): 

a. prenosni računalnik 

b. tablični računalnik 

c. dostop do interneta 

d. nič od navedenega 

 

3. Preko katere elektronske naprave najraje dostopaš do interneta (možnih je več 

odgovorov)? 

a. osebni računalnik 

b. prenosni računalnik 

c. mobilni telefon 

d. tablični računalnik 

e. interneta ne uporabljam 

f. drugo (prosim, navedi) __________________________________________ 

 

4. Kako pogosto uporabljaš internet? 

a. večkrat dnevno 

b. vsak dan enkrat 

c. skoraj vsak dan 

d. nekajkrat tedensko 



Priloga 2 

 

e. nekajkrat mesečno 

f. manj kot enkrat na mesec 

g. redkeje 

h. nikoli 

 

5. Zakaj si na internetu? (možnih je več odgovorov) 

a. Ker mi je dolgčas in mi tako hitreje mine čas. 

b. Ker nimam početi kaj drugega. 

c. Ker me zabava. 

d. Ker me sprošča in pozabim drugo. 

e. Ker je razburljiv. 

f. Ker pridobim informacije o novicah, svetu, glasbi, filmih … 

g. Ker pridobim informacije za šolo. 

h. Ker so mi všeč računalniki in tehnologija. 

i. Ker najdem nove prijatelje. 

j. Ker se pogovarjam s sošolci in prijatelji. 

k. Ker vsi moji prijatelji uporabljajo internet. 

l. Interneta ne uporabljam. 

m. Ker igram spletne igre. 

 

6. Internet najpogosteje uporabljam za: 

a. sodelovanje v družbenih omrežjih 

b. igranje internetnih iger 

c. brskanje po spletu in iskanje informacij 

d. ogledovanje erotičnih vsebin 

e. interneta ne uporabljam 

f. drugo (prosim, navedi) __________________________________________ 

 

7. Katera družbena omrežja uporabljaš? (možnih je več odgovorov): 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Messenger 

d. Skype 

e. Viber 

f. MySpace 

g. Netlog 

h. Google Plus 

i. Instagram 

j. SnapChat 

k. Tumblr 

l. Flickr 

m. YouTube 

n. LinkedIn 

o. Twoo (Netlog) 

p. Myspace 

q. Pinterest 

r. WhatsApp 

s. druga (prosim, navedi)___________________________________________ 
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t. družbenih omrežij ne uporabljam 

 

8. Najpogosteje uporabljam družbeno omrežje ________________ (prosim, navedi). 

 

9. Zakaj uporabljaš družbena omrežja? 

a. Ker mi je dolgčas. 

b. Tako preživljam prosti čas. 

c. Pogovarjam se s prijatelji, ki jih poznam. 

d. Pogovarjam se s prijatelji, ki jih ne poznam. 

e. Ker nimam prijateljev in se vsaj tako družimo. 

f. Zaradi novih poznanstev. 

g. Počutim se sproščeno. 

h. Ne uporabljam družbenih omrežij. 

 

10. Koliko si bil star/-a, ko si se prvič prijavil/-a na katero koli družbeno omrežje? 

___________________ (prosim, navedi). 

 

11.  Kakšen je tvoj odnos do varnosti na internetu? 

a. Na internetu brez zadržkov objavim svoje osebne podatke. 

b. Ne verjamem, da lahko kdo zlorabi moje podatke, objavljene na internetu. 

c. Spletne strani in spletne vsebine so verodostojne in zaupanja vredne. 

d. Brskanje po internetu ne predstavlja nobenih tveganj. 

e. Brskanje po internetu predstavlja določeno stopnjo nevarnosti. 

f. Ne vem. 

 

12.  Ali starši nadzorujejo tvoje spletne aktivnosti? (možnih je več odgovorov): 

a. Zdi se mi, da so mi starši s pomočjo programa onemogočili dostop do nekaterih 

spletnih strani. 

b. Starši me sprašujejo, katere spletne strani obiskujem. 

c. Starši me poučujejo o različnih vsebinah na internetu. 

d. Ko brskam po internetu, je eden izmed staršev zraven. 

e. Starši mi povedo, ob katerih urah smem brskati po internetu. 

f. Starši ne nadzorujejo mojih spletnih aktivnosti. 

 

13.  Tvoj spol: 

a. ženski 

b. moški 

 

14.  Tvoja starost: ________________ (prosim, s številko vpiši svojo starost).  

 

15.  Izobrazba tvojih staršev je: 
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a. osnovna in poklicna 

b. srednje in visokošolska 

c. magisterij in doktorat 

 

16.  Obiskujem Osnovno šolo ____________________________________     

 v kraju  __________________________________________________. 

 

17.  Razred: ___________  (prosim, s številko vpiši razred, ki ga obiskuješ). 

 

Načini rabe interneta 

Prosim, navedi stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami tako, da obarvaš (obkrožiš) ustrezno 

vrednost od 1 do 6 pri vsakem vprašanju, pri čemer pomeni: 6 = popolnoma se strinjam, 1 = 

sploh se ne strinjam. 

Internet uporabljam za: 

 

1. Igranje spletnih iger. 6 5 4 3 2 1 

2. Gledanje videoposnetkov (YouTube …). 6 5 4 3 2 1 

3. Ustvarjanje videoposnetkov. 6 5 4 3 2 1 

4. Iskanje informacij (Google, Wikipedia …). 6 5 4 3 2 1 

5. Pisno komuniciranje (MSN, e-pošta, besedilna sporočila). 6 5 4 3 2 1 

6. Obiskovanje virtualnih svetov. 6 5 4 3 2 1 

7. Uporabo družbenih omrežij (Facebook, Twitter …). 6 5 4 3 2 1 

8. Poslušanje glasbe. 6 5 4 3 2 1 

9. Iskanje stvari, s katerimi si pridobim nova znanja, kako kaj 

narediti, spoznavam nove tehnologije. 

6 5 4 3 2 1 

10. Učenje in branje. 6 5 4 3 2 1 

11. Za ustvarjanje in oblikovanje. 6 5 4 3 2 1 

12. Za telefoniranje in video klice. 6 5 4 3 2 1 
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Omejen dostop do interneta 

Prosim, navedi stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami tako, da obarvaš (obkrožiš) ustrezno 

vrednost od 1 do 6 pri vsakem vprašanju, pri čemer pomeni: 6 = popolnoma se strinjam, 1 = 

sploh se ne strinjam. 

Če imam omejen dostop do interneta: 

 

1. Sem brezvoljen/-a. 6 5 4 3 2 1 

2. Sem zagrenjen/-a. 6 5 4 3 2 1 

3. Sem nerazpoložen/-a. 6 5 4 3 2 1 

4. Sem nemiren/-a. 6 5 4 3 2 1 

5. Občutim tesnobo. 6 5 4 3 2 1 

6. Sem zmeden/-a. 6 5 4 3 2 1 

7. Sem agresiven/-a. 6 5 4 3 2 1 

8. Sem manj samozavesten/-a. 6 5 4 3 2 1 

9. Se ne morem "zbrati". 6 5 4 3 2 1 

10. Se ne morem učiti. 6 5 4 3 2 1 

11. Ne morem narediti domače naloge. 6 5 4 3 2 1 

12. Imam v šoli slabše ocene. 6 5 4 3 2 1 

13. Me začne boleti glava. 6 5 4 3 2 1 

14. Sem neobveščen/-a. 6 5 4 3 2 1 

15. Sem "odrezan/-a" od sveta. 6 5 4 3 2 1 

16. Sem "ujet/-a" v kletki. 6 5 4 3 2 1 

17. Življenje gre "mimo mene". 6 5 4 3 2 1 

18. Nimam družbe. 6 5 4 3 2 1 

19. Za prijatelje nisem zanimiv/-a. 6 5 4 3 2 1 

20. Se dolgočasim. 6 5 4 3 2 1 

21. Zamujam, kar počnejo vrstniki. 6 5 4 3 2 1 
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Za sebe lahko trdim: 

a. Da sem zasvojen/-a z internetom. 

b. Nisem zasvojen/-a z internetom. 

c. Ne vem. 

Ozaveščenost o vplivu prekomerne rabe na odvisnost od interneta 

Prosim, navedi stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami tako, da obarvaš (obkrožiš) ustrezno 

vrednost od 1 do 6 pri vsakem vprašanju, pri čemer pomeni: 6 = popolnoma se strinjam, 1 = 

sploh se ne strinjam. 

 

Vem, da predstavlja znak zasvojenosti z internetom, če: 

 

1. Ostanem na internetu dlje, kot sem želel/-a. 6 5 4 3 2 1 

2. Zanemarjam gospodinjska opravila, da preživim več časa na 

internetu. 

6 5 4 3 2 1 

3. Mi je čas, ki ga preživim na internetu, pomembnejši od 

časa, preživetega s prijatelji ali dekletom/fantom. 

6 5 4 3 2 1 

4. Pogosto vzpostavljam nova prijateljstva z internetnimi 

uporabniki. 

6 5 4 3 2 1 

5. Se moji bližnji pritožujejo zaradi količine časa, ki ga 

porabim za internet. 

6 5 4 3 2 1 

6. So zaradi pogoste uporabe interneta moje šolske ocene nižje 

oziroma moje delo za šolo trpi zaradi količine časa, ki ga 

porabim za internet. 

6 5 4 3 2 1 

7. Pogosto preverim e-pošto pred tem, ko bi moral neko stvar 

narediti. 

6 5 4 3 2 1 

8. Moja delovna storilnost pogosto trpi zaradi interneta. 6 5 4 3 2 1 

9. Se pogosto branim in skrivam dejanja, ko me nekdo vpraša, 

kaj počnem na internetu. 

6 5 4 3 2 1 

10. Pogosto blokiram moteče misli o svojem življenju s 

pomirjujočimi mislimi o internetu. 

6 5 4 3 2 1 

11. Se pogosto ujamem pri mislih, da bi šel/šla rad ponovno na 

internet. 

6 5 4 3 2 1 
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12. Se pogosto bojim, da bi bilo življenje brez interneta 

dolgočasno, prazno in žalostno. 

6 5 4 3 2 1 

13. Sem pogosto odrezav/-a, kričim ali sem moteč/-a, če me 

nekdo moti, medtem ko sem na internetu. 

6 5 4 3 2 1 

14. Sem pogosto neprespan/-a zaradi uporabe interneta pozno v 

noč. 

6 5 4 3 2 1 

15. Pogosto mislim na internet, ko ga ne uporabljam, oziroma 

razmišljam o tem, da bi bil/-a zopet na internetu. 

6 5 4 3 2 1 

16. Se pogosto zalotim, da odgovorim "le še nekaj minut", ko 

sem na internetu. 

6 5 4 3 2 1 

17. Pogosto poskušam skrajšati količino časa, ki ga porabim na 

internetu, pa mi ne uspe. 

6 5 4 3 2 1 

18. Pogosto poskušam prikriti, kako dolgo sem na internetu. 6 5 4 3 2 1 

19. Pogosto čas raje preživim na internetu, namesto da bi šel z 

drugimi ven. 

6 5 4 3 2 1 

20. Pogosto se počutim depresivno, slabe volje oziroma sem 

nervozen, ko nisem na internetu, in ti občutki minejo, ko 

ponovno vzpostavim povezavo. 

6 5 4 3 2 1 

 

 

Hvala za tvoj čas in tvojo pripravljenost za sodelovanje. 

 

 

 


