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POVZETEK 

Namen zaključne projektne naloge je bil empirično preveriti vpliv spletnih socialnih omrežij 

na način komuniciranja in organiziranost dela pri diplomskih in podiplomskih študentih na 

izbrani fakulteti za management, v programih managementa. Podatke in informacije smo 

pridobili s kvantitativno raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo že prej preverjenega 

vprašalnika. V raziskavo je bilo vključenih 68 študentov dodiplomskega in podiplomskega 

študijskega programa managementa na izbrani fakulteti. Z raziskavo smo ugotovili, da mladi 

čedalje pogosteje komunicirajo preko spletnih socialnih omrežij. Razvidno je tudi, da se 

zaradi uporabe navedenih omrežij zapostavljajo druge stvari, kot so delo, konjički ali študij. 

Rezultati, ki smo jih pridobili z zaključno projektno nalogo, prinašajo nova spoznanja o 

uporabi spletnih socialnih omrežij med izbranimi študenti na izbrani fakulteti ter podajajo 

predloge o boljši organiziranosti dela posameznika ter načina komuniciranja nasploh.  

Ključne besede: anketa, fakulteta, komunikacija, menedžment, organiziranost, raziskava, 

spletna socialna omrežja, študenti, zaključna projektna naloga 

SUMMARY 

The purpose of the final project assignment was to empirically test the relationship of online 

social networks in the manner of communication and organization of graduate and 

postgraduate students at selected faculty in management programs. Data and information were 

obtained through a quantitative survey, which was carried out using a previously verified 

questionnaire. The study included 68 undergraduate and graduate student management 

program students at a selected faculty. The survey found that young people are increasingly 

communicating through online social networks. It can also be seen that other networks such 

as work, hobbies or study are being neglected due to the use of these networks. The results 

obtained with the final project assignment provide new insights into the use of online social 

networks among selected students at the selected faculty, and provide suggestions on how to 

better organize the work of the individual and how they communicate in general.  

Keywords: communication, faculty, final project assignment, management, online social 

network, organization, research, students, survey.  
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1 UVOD 

V zaključnem projektnem delu smo obravnavali uporabo spletnih omrežij med študenti 

izbrane fakultete. 

Namen diplomskega dela je bil opisati teoretična izhodišča ter opredeliti obravnavani 

problem, oblikovati namen in cilje, predstaviti znanstveno-raziskovalne metode za doseganje 

ciljev ter navesti predpostavke in omejitve, s katerimi smo se soočali pri izdelavi zaključne 

projektne naloge.  

  Ob vsakodnevnem razvoju tehnologije in s čedalje večjo uporabo medmrežja in spletnih 

socialnih omrežij smo oblikovali vprašanja o tem področju, oblikovana s pomočjo že 

izvedenih raziskav, ki so nam bila v pomoč pri naši raziskavi in predlogih za izboljšanje.   

Raziskali smo, kakšen odnos ima uporaba spletnih socialnih omrežij na organiziranost ter   

delo posameznika in na komunikacijo nasploh. Anketo so izpolnili samo študentje Univerze 

na Primorskem, Fakultete za management, ki so bili glavni vir naše raziskave. Prav študentje 

naj bi dnevno veliko časa preživeli na spletnih socialnih omrežjih.  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega dela  

Zasnovo družabnega omrežja lahko definiramo kot uporabo različnih orodij za povezovanje s 

posamezniki in skupinami ter ustvarjanje virtualne skupnosti. Virtualne skupnosti tvorijo 

uporabniki, ki preko računalnika kot komunikacijskega medija iz različnih motivov ter na 

različne načine komunicirajo ter se med seboj povezujejo (Boyd in Elisson, 2007, 3). 

Posameznikom so spletna socialna omrežja omogočila, da lahko komunicirajo s popolnimi 

neznanci na tako preprost način, kot to počnejo z najbližjimi prijatelji. Včasih so si 

posamezniki, ki so imeli namen, da se še kdaj srečajo, izmenjavali naslove elektronske pošte. 

Danes je zelo pogosto, še posebej med adolescenti in mlajšimi odraslimi, da si izmenjajo kar 

Facebook naslov, se pravi ime ali psevdonim, pod katerim uporabljajo to priljubljeno spletno 

socialno omrežje (Divjak 2010, 1).  

Zavedati se je treba, da so spletna omrežja le ena izmed metod za ohranjanje vezi, saj 

poznamo veliko drugačnih načinov za ohranjanje vezi, ki so učinkovitejša in bolj resnična od 

omenjenih spletnih družabnih omrežij. Tako lahko na primer ohranjamo stike in vezi z 

neposrednim stikom, t. i. face-to-face (iz oči v oči, ki je najbolj učinkovito sredstvo), s 

sestanki, telefonom, e-pošto, pisanjem in drugimi komunikacijskimi sredstvi (Garton 1997). 

Komuniciranje je dejavnost, ki omogoča obstoj in razvoj posameznika v organizaciji in je 

tako običajna dejavnost, da jo večina ljudi jemlje kot nekaj samoumevnega in danega. V 

komuniciranje je vpleten skoraj vsak trenutek in nas spremlja skozi vse življenje. 

Komuniciramo v različnih situacijah in z različnimi soudeleženci. Komuniciranje je nujen 
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pogoj za vse družbeno dogajanje, v katerem sodelujeta vsaj dva udeleženca. Pojavljanje 

nekega dogodka in njegova uspešnost sta odvisna predvsem od komuniciranja (Kavčič 2004, 

1). 

Poznamo nekaj glavnih načinov komuniciranja, ki se med seboj razlikujejo po več merilih: 

npr. glede na uporabljene znake, komunikacijski kanal, vsebino, smotre itd. Najpogostejše 

delitve načinov komuniciranja so (Ucman 2003, 5–10):  

 neposredno in posredno komuniciranje; 

 zavestno in nezavedno komuniciranje; 

 enosmerno in dvosmerno komuniciranje; 

 besedno in nebesedno komuniciranje. 

Razvoj medmrežja je močno botroval spremembi dosedanjih medijev komuniciranja. Pojav 

domačih spletnih strani, klepetalnic, spletnih dnevnikov, forumov, elektronske pošte in 

spletnih socialnih omrežij je spremenil meje možnih interakcij s prijatelji, z znanci in s 

sorodniki. Nekoč so ljudje množične medije, kot so televizija, radio, časopisi in filmi , 

uporabljali za zadovoljitev svojih potreb in želja po zabavi, informiranosti in preživljanju 

prostega časa. Uporabnik je do zgoraj naštetih tradicionalnih množičnih medijev v pasivnem 

razmerju, v nasprotju s takšnim načinom izpolnjevanja potreb in želja pa spletna socialna 

omrežja spodbujajo oziroma prisilijo uporabnika, da se postavi v aktivno vlogo pošiljanja 

sporočil prijateljem v socialnem omrežju, kar pomeni revolucionarni premik v učinkih 

množičnih medijev (Divjak 2010, 34). 

Organiziranje je zavestna dejavnost ljudi, ki se izvaja in vzdržuje z voljo ljudi, da bi se 

ustvarila celota iz množičnosti (Možina idr. 2002, 375).  

Potreba po organiziranju dela se je pojavila takrat, ko je en človek ni mogel opraviti in jo je 

bilo treba razdeliti na več oseb. Delovni proces zato razdelimo na delne procese oz. naloge in 

jih razdelimo med posamezne zaposlene. Vse te naloge imajo svoj delni rezultat, ki stremi k 

uresničitvi želenega smotra in s tem izvedbo celotne naloge (Možina idr., 2002, 376). 

Organiziranost naj bi bila dolgoročno uspešna le, če večina ljudi v njej usvoji podobno 

predstavo o organiziranosti v prihodnosti – in če si za udejanjanje te predstave, vizije, enotno 

prizadevajo. Dobra vizija obsega usklajene interese večine za organizacije pomembnih 

udeležencev (Tavčar 2008, 21–23). 

Smoter organiziranja naj bi oblikoval njeno strukturo. Organizacijska struktura je sredstvo za 

uresničitev smotrov. Ker se cilji s časom spreminjajo, naj bi organizacijske strukture 

prilagajali spremenjenim ciljem (Ivanko idr. 1991). 

Na posameznikovo delovno uspešnost po mnenju Jurančiča (1979, 6–8) vpliva več stvari in jo 

sestavljajo: 

 učinkovitost, 
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 produktivnost, 

 količina dela, 

 kakovost dela, 

 gospodarnost dela. 

Posameznik je delovno uspešen takrat, kadar svoje delo vnaprej načrtuje, se odloči, kaj naj bi 

naredil in kako delo opraviti, določil pa naj bi si tudi prioritete. Poskrbel naj bi, da bo 

načrtovano delo opravljeno dovolj dobro ter pravočasno, zato naj bi sproti preverjal, kaj je že 

naredil ter se prilagajal planu. Na koncu pa naj bi naredil celoten pregled nad opravljenim 

delom in ugotovil, kaj je še morda treba narediti, da bo načrtovano delo uspešno opravljeno 

(Armstrong 2006, 15–16). 

Pri delu smo velikokrat najuspešnejši, če si delo, ki ga opravljamo, najprej organiziramo. 

Organizirati si ga moramo tako, da bomo lahko opravili čim več dela čim bolj učinkovito. V 

veliko pomoč pri organiziranju dela so nam lahko delovni roki, ki si jih postavimo. Nekateri 

ljudje si ne vzamejo dovolj časa za planiranje lastnega dela. Bolje, kot človek planira, več 

časa ima na voljo za prepoznavanje določenih priložnosti (Douglass in Douglass 1993,        

52–53). 

S tematiko razširjenosti in uporabe družabnih omrežij in z njenimi vplivi na družbo se je 

ukvarjalo že kar nekaj ljudi in bilo posledično narejenih že kar nekaj raziskav. Zato lahko 

ugotovimo, da je tematika zanimiva in se da o njej razpravljati. Iz teh raziskav je mogoče 

povzeti, da se komunikacija pri mladih zaradi velike uporabe socialnih omrežij spreminja.   

Tudi sama organiziranost dela pri posamezniku v nekaterih primerih hudo zapostavljena 

zaradi teh dejavnikov.  

V družbi Valicon d.o.o. (2016) so z raziskavo MEDIA+ ugotovili, da ima svoj profil na 

Facebooku več kot 830.000 oseb v starosti od 15 do 70 let in je najbolj uporabljeno spletno 

družabno omrežje. Dnevno pa ga uporablja 70 % oseb.  

Glotić (2011) je v svoji raziskovalni nalogi Vpliv socialnih omrežij na medosebne odnose v 

družbi ugotovila, da v današnjem času težko najdemo čas za druženje v živo, vendar pa 

vseeno prevladuje mnenje, da so neposredni medosebni odnosi s stikom v živo bolj 

kakovostni od odnosov preko spletnih socialnih omrežij. Rozman (2016) je z anketo ugotovil, 

da mladi svojega prostega časa in uporabe medmrežja ne delijo več na dve različni aktivnosti, 

temveč imajo svoje življenje prepleteno z družbenimi omrežji. Tam poteka večina 

komunikacije med vrstniki.  

Valič (2016) v nalogi omenja, da so odnosi in komunikacija podobni ali celo boljši kot pred 

nastankom socialnih omrežij, saj se ljudje laže povezujejo in pridejo v stik z drugimi osebami 

(tudi tujci) kot v prejšnjih letih. Vrsta in način komunikacije pa sta zdaj povsem različna kot 

pred uporabo teh spletnih socialnih omrežij. 



 

4 

Zato lahko povzamemo, da je tematika razširjenosti in uporabe socialnih omrežij ter njenih 

vplivov na družbo zanimiva in vredna pozornosti teoretikov, raziskovalcev in se o njej vedno 

bolj intenzivno razpravlja. Iz teh raziskav je mogoče povzeti tudi sklep, da se pri mladih 

zaradi velike uporabe socialnih omrežij spreminjata tako komunikacija kot tudi sama 

organiziranost dela. Nihče do zdaj pa še ni raziskoval, kako intenziteta uporabe socialnih 

omrežij vpliva na izbrane kazalnike organiziranosti dela in komuniciranja študentov 

menedžmenta v izbranem javnem visokošolskem zavodu. To je zaznana raziskovalna vrzel, ki 

smo jo z našo spletno anketo skušali vsaj delno zapolniti. Na ta način smo prispevali k 

izboljšanju organiziranosti dela in komuniciranju študentov menedžmenta v izbranem javnem 

visokošolskem zavodu. 

1.2 Namen in cilj diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil proučiti vpliv uporabe spletnih socialnih omrežij na način 

komuniciranja in organiziranja dela dodiplomskih in podiplomskih študentov menedžmenta v 

izbranem javnem visokošolskem zavodu. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč, opredelitve problema ter identifikacije zaznane raziskovalne 

vrzeli smo določili naslednje cilje:  

 proučiti pribl. 20–30 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature z vidika 

teorije ter predstaviti pojme družabnih omrežij, organiziranost in organiziranost dela ter 

komuniciranja; 

 na vzorcu 50–70 dodiplomskih in podiplomskih študentov menedžmenta izvesti spletno 

anketo o tem, kako intenziteta uporabe družabnih omrežij vpliva na izbrane kazalnike 

organiziranosti dela in komuniciranja; 

 na podlagi teoretičnih spoznanj ter empiričnih ugotovitev zasnovati 3–5 predlogov za 

izboljšanje organiziranosti dela in komuniciranja študentov menedžmenta v izbranem 

javnem visokošolskem zavodu. 

1.3 Metode za doseganje ciljev  

Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili različne znanstveno raziskovalne metode. Naloga 

je sestavljena iz sekundarnih in primarnih virov podatkov. 

V sklopu teoretičnega dela diplomske naloge smo opredelili definicijo socialnih omrežij, 

predstavili nekatera uspešna socialna omrežja ter njihove prednosti in slabosti. Definirali smo 

organiziranost in organiziranost do dela in komuniciranje. Pri tem smo uporabili kompilacijo, 

s katero smo povzeli dosedanja spoznanja in stališča. Ob pomoči strokovne literature smo 

predstavili definicije socialnih omrežij, opisali najbolj uporabljena in popularna socialna 

omrežja ter opredelili prednosti in slabosti. Predstavili smo pojem organiziranost in 

komuniciranje. Z metodo deskripcije pa smo opisovali posamezne pojme.  
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V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo vprašalnika ugotavljali, kako uporaba 

socialnih omrežij med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti menedžmenta na izbranem 

javnem visokošolskem zavodu vpliva na komuniciranje in organiziranost dela. 

V nadaljevanju diplomske naloge smo za našo temo uporabili kvantitativno metodo 

spraševanja, pri kateri smo s pomočjo vprašalnika izvedli spletno anketiranje. Za ciljno 

populacijo v raziskavi smo izbrali generacijo mladih ljudi, ki je štela največ 30 let in   

uporablja spletna socialna omrežja. To so bili študentje dodiplomskih in podiplomskih smeri 

menedžmenta v izbranem zavodu.  

Gok (2016) je v svoji raziskavi z naslovom The Effects of Social Networking Sites on 

Students' Studying and Habits s pomočjo vprašalnika ugotovil, da digitalna tehnologija in 

spletna socialna omrežja negativno vplivajo na učenje študentov in njihove navade. Avtorjeva 

raziskovalna vprašanja smo povzeli oziroma so nam bila v pomoč pri oblikovanju vprašanj za 

našo empirično raziskavo. 

V spletni anketi smo uporabili vprašanja odprtega in zaprtega tipa, ki so bila zastavljena 

dodiplomskim in podiplomskim študentom izbrane fakultete. Na začetku so postavljena 

osnovna demografska vprašanja, kot so starost, spol, letnik, vrsta študija ipd. Nato sledijo 

vprašanja, kjer nas je zanimalo, katera socialna omrežja najpogosteje uporabljajo, koliko časa 

na dan preživijo na socialnih omrežjih, koliko časa dnevno komunicirajo preko telefona, kako 

jim je laže komunicirati (s telefoni, računalniki ali v živo), kakšen način komuniciranja jim je 

najljubši, kako se take vrste komuniciranja poznajo pri organiziranosti posameznika, ali so 

zaradi čezmerne uporabe socialnih omrežij zapostavljene druge stvari (konjički, druženje z 

družino, prijatelji, učenje itd.), ali tudi med delom, ki ga opravljajo (služba, treningi, konjički 

ipd.), uporabljajo socialna omrežja itd. 

Uporabili smo metodo snežne kepe, ki je ena od tehnik neverjetnostih vzorcev , s katero 

vzorec izberemo po lastni presoji z namenom, da se izognemo pristranskosti (Tratnik 2002, 

70–71). Vprašanja smo posredovali prijateljem, študentom, ki jih že poznamo in ustrezajo 

izbranim merilom. Prosili smo jih, da izpolnijo vprašalnik in ga nato posredujejo naprej tistim 

osebam, ki izpolnjujejo pogoje za izpolnjevanje te ankete. Želeli smo pridobiti vsaj 50–70 

popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, na katerih smo opravili osnovno statistično analizo 

(povprečne vrednosti). 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavke: 

 spletna socialna omrežja so vedno bolj uporabljena orodja za povezovanje med 

posamezniki in skupinami; 

 spletna socialna omrežja zelo vplivajo na način komuniciranja in organiziranja dela 
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dodiplomskih in podiplomskih študentov menedžmenta; 

 odgovori, ki smo jih pridobili od anketiranih študentov menedžmenta, so resnični in 

iskreni; 

 tematika vpliva uporabe spletnih socialnih omrežij na način komuniciranja in 

organiziranja dela še ni bila predmet raziskovanja v diplomski nalogi na izbranem javnem 

visokošolske zavodu; 

 predpostavljamo, da bo tematika vsebinsko zanimiva in koristna za vse tiste, ki se 

ukvarjajo z razvojem osnovnih funkcij menedžmenta. 

Omejitve: 

 izvedba samo spletnega anketiranja in ne tudi intervjuja; 

 osredotočenost uporabe na štiri izbrana spletna socialna omrežja (Facebook, YouTube, 

Snapchat, Instagram); 

 omejen krog anketirancev, saj smo anketirali samo dodiplomske in podiplomske študente 

menedžmenta v izbranem javnem visokošolskem zavodu; 

 morebitne nepopolno ali nevariabilno izpolnjene ankete (izvesti bo treba več anket). 
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2 DRUŽABNA OMREŽJA, KOMUNICIRANJE, ORGANIZIRANOST IN 

ORGANIZIRANOST DELA 

V poglavju predstavljamo definicije osnovnih pojmov spletnih socialnih omrežij, vrste ter 

značilnosti in opise za najbolj priljubljena omrežja. Podane so tudi prednosti in slabosti 

uporabe socialnih omrežij, definiran pojem organiziranost in organiziranost dela, pojem 

komuniciranja ter zapisane vrste in načini ter dejavniki komuniciranja. 

2.1 Definicija osnovnih pojmov spletnih in drugih socialnih omrežij 

Spletna socialna omrežja so postala del naših življenj in veliko število uporabnikov se dnevno 

vpisujejo v ta omrežja, ki postajajo čedalje popularnejša med svetovno populacijo.  

Spletna družbena omrežja (občasno, kadar ne gre po namenu ali obsegu za družbeni vidik, 

poimenovana socialna ali družabna omrežja) so aplikacije, spletne storitve, platforme ali 

strani, ki gradijo in odražajo družbene mreže ali družbene odnose med ljudmi, ki imajo npr. 

skupne interese in/ali aktivnosti.  

Spletna socialna omrežja posameznikom omogočajo (Boyd in Ellison, 2007):  

 ustvariti javni profil oziroma profil po meri znotraj nekega določenega sistema; 

 oblikovati seznam uporabnikov, s katerimi so povezani in  

 pregledovati svoj seznam prijateljev in sezname drugih uporabnikov znotraj sistema.  

Za vpis v spletna socialna omrežja uporabnik ne potrebuje nič drugega kot elektronski naslov. 

Svoj profil si uporabniki postavijo tako, da vanj vpišejo osebne podatke, kot so ime, priimek, 

leto rojstva, kraj bivanja, interese in druge osebnostne lastnosti ter naložijo slike in videe. 

Nato si poiščejo prijatelje in jih dodajo na seznam. To so lahko osebe, ki jih poznajo iz 

vsakdanjega življenja, bežni znanci, prijatelji in sorodniki, s katerimi so izgubili stike, ali pa 

popolni tujci. Uporabniki imajo možnost prošnje za prijateljstvo sprejeti ali odkloniti. 

Prijatelji, ki sestavljajo uporabnikovo spletno socialno mrežo, so le zbirka elektronskih 

naslovov in osebnih podatkov. Tudi če z njimi ne ohranja stikov, še vedno vidi, kaj kdo počne 

in kaj se njim dogaja (Crnovič 2007). 

2.2 Vrste in značilnosti spletnih socialnih omrežij  

SSO se delijo na profilsko in vsebinsko usmerjenost. Socialna omrežja, ki vključujejo forume, 

bloge in mikrobloge uvrščamo med profilsko usmerjene. Objave fotografij in videoposnetkov 

uvrščamo med vsebinska omrežja. Vanje vključujemo tudi mobilna in poslovna omrežja.  

Prva spletna mesta, ki omogočajo povezovanje med ljudmi, se imenujejo forumi. Vključuje 

ljudi ali celotno skupnost, ki jih povezujejo skupni interesi in podoben način razmišljanja. Na 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Aplikacija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dru%C5%BEbene_mre%C5%BEe&action=edit&redlink=1
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forumu odprejo določeno temo in se tam lahko pogovarjajo, izražajo različna mnenja in misli, 

razglabljajo o tematikah, ki se jih dotikajo. Blogi ali spletni dnevniki so namenjeno tisti vrsti 

ljudi, ki rada deli svoje izkušnje, zgodbe, lahko tudi svoje zasebno življenje, z drugimi. Po 

navadi se v blogih dotikajo tematike, kot so: potovanja, kulinarika, šport ipd. Mikroblogi 

delujejo podobno kot blogi, vendar gre tukaj za opisovanje trenutnega dogajanja.  

2.3 Najbolj obiskana spletna socialna omrežja 

Facebook je družabno omrežje, ki uporabnikom nudi široko paleto storitev – lahko objavljajo 

komentarje, fotografije in povezave do novic ali drugih zanimivih vsebin na spletu, igrajo 

igre, klepetajo, si ogledujejo videe v živo in še več. Njegov glavni namen je, da registriranim 

uporabnikom omogoča ustvarjanje profilov, objavljanje, predvsem pa ohranjanje stikov s 

prijatelji, družino in sodelavci (Safe.si 2019). 

Začetek Facebooka sega v leto 2004, ko je v mestu Cambridge v Massachusettsu peščica 

študentov s Harvarda izdelala zasnovo za spletno skupnost. Na začetku so se lahko na spletno 

stran prijavili le študentje s harvardske univerze, kasneje pa so člani lahko postali tudi študenti 

ostalih univerz, dijaki ter vsi, starejši od 13 let. Po hitrem razvoju tega spletnega mesta so 

priložnosti zaznali vlagatelji in mu namenili nekaj milijonov dolarjev za promocijo in razvoj. 

Manjša spletna stran je tako prerastla v izredno kompleksno zasnovo nekakšnega spletnega 

komunikacijskega središča, ustanovitelj in glavni idejni vodja Mark Zuckerberg pa je postal 

eden najvplivnejših ljudi na internetu (Treadway in Smith 2010).  

Instagram, prvotno zasnovan kot mobilna aplikacija za urejanje in deljenje fotografij ter video 

posnetkov, je od svojega pojava leta 2010 prerasel v eno največjih socialnih omrežij (PEW 

2015). Kevin Systrom, generalni direktor Instagrama, o njem razmišlja kot o storitvi za 

zgodbičenje, ki posamezniku omogoča, da svojo zgodbo deli s svetom (Tsotsis, 2011). 

Instagram velja za najhitreje rastoče spletno družbeno omrežje v preteklem letu, dnevno pa ga 

uporablja 26 % internetnih uporabnikov na svetu. Največji delež uporabnikov (53 %) 

predstavljajo mladi med 18. in 29. letom (PEW 2015).  

Spletno mesto YouTube omogoča svojim uporabnikom brezplačno gledanje in objavljanje 

video posnetkov na spletu. Omogoča gledanje in komentiranje teh vsebin. Vsakdo je lahko 

uporabnik tega spletnega mesta. Je zelo dinamično omrežje, saj ga sestavljajo tako podjetniki, 

oglaševalci, umetniki, amaterji, televizijske in radio postaje idr.  

Leta 2005 so Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim ustanovili YouTube, ki ima približno 

100 milijonov gledalcev iz ZDA. Ustanovljen je bil z namenom, da bi se tehnologija v 

objavljanju video posnetkov na medmrežju razširila po svetu. Portal je preprost za 

uporabnike, saj ni treba imeti predhodnega računalniškega znanja, kar je mnogim olajšalo 

objavljanje vsebin in je bil zato zanimiv ter privlačen. YouTube uporabnikom dovoljuje 
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neomejeno število video posnetkov, omejuje pa čas trajanja objavljenega video posnetka. 

Vsak uporabnik ima možnost ogleda profilov drugih uporabnikov, jih spozna in se na podlagi 

skupnih interesov lahko oblikujejo skupna prijateljstva (Burgess in Green 2009, 1).  

Snapchat je namenski program za pametne telefone in tablice, ki uporabnikom omogoča hitro 

komuniciranje s pošiljanjem fotografij in videoposnetkov. Sporočilu, ki ga prejmemo ali 

pošljemo prijatelju, se v Snapchatovem žargonu reče snap – gre za ameriški slengovski izraz 

za hitro posneto fotografijo. Fotografijam in videoposnetkom je pred pošiljanjem prijateljem 

mogoče dodati napise in posebne učinke ter jih okrasiti s svetlobnimi filtri. Posebnost 

sporočanja z aplikacijo Snapchat je, da je ogledovanje prejetih sporočil omejeno. Ko 

sporočilo odpremo, se vklopi štoparica in začne odštevati čas. Ko se izteče, si sporočila  ne 

moremo več ogledati. Izjema je posebna vrsta sporočila (Story ali zgodba), ki si jo lahko v 24 

urah ogledamo poljubno pogosto (Tomšič 2016). 

2.4 Prednosti in slabosti spletnih socialnih omrežij  

Pozitivne lastnosti spletnih socialnih omrežij so, da je vsak posameznik lahko odprt in 

svoboden in da lahko s pomočjo teh omrežij postane viden svetu v neki pozitivni luči. Lahko 

prikazuje talente ali posel, kar je izven teh omrežij onemogočeno, in tako lahko preko njih 

vzpostavi stik z ljudmi z vsega sveta. Ohranjanje stikov je ena bolj pozitivnih lastnosti, saj 

ljudje tako lahko s prijatelji, vrstniki ali s tujci ohranjajo stike tudi, če se sicer ne morejo 

videti zaradi raznoraznih dejavnikov. Omogočajo tudi, da se laže spoznaš z nekom, ki ga 

nikoli prej nisi srečal ali poznal. Za sramežljive je ta način komuniciranja zelo priročen, saj 

tako laže in brez težav stopijo v stik z nekom, ki si ga v realnem življenju ne bi upali 

ogovoriti. SSO so zelo pomembna tudi za ljudi, ki imajo neko vizijo in idejo in tako lahko 

kasneje naredijo posel in laže stopijo v stik z uporabnikom SSO, kakor v živo.  

Z večanjem števila uporabnikov na spletnih socialnih omrežjih se hkrati povečuje tudi število 

kriminalnih dejanj. Najbolj ranljivi so mladi, ki so najpogostejši uporabniki SSO. Napadi, ki 

se pogosto dogajajo, so kraja identitete, gesla, slik, raznorazni virusi. Lahko so delo 

posameznikov ali pa kriminalnih združb. Prisotno je tudi nasilje in spolno nadlegovanje ali 

druga izsiljevanja, kar lahko privede tudi do psihičnih težav. Uporabniki naj bi se zavedali, da 

je pomembno, da si nastavijo geslo, ki ga je težko izslediti in tudi kje se uporabnik prijavlja 

na SSO ter ali se odjavlja iz njih vsakodnevno. Naši osebni podatki in slike so lahko zelo 

ogroženi, če imamo slabo geslo oziroma se ne odjavljamo pravočasno. Pazljivost ni odveč 

tudi pri objavi raznoraznih podatkov, slik ali video posnetkov. Dogaja se tudi, da ljudje 

izsiljujejo uporabnike zaradi objave neke slike ali videa. Največja slabost spletnih socialnih 

omrežij je zasvojenost in odvisnost uporabe. Ogromno ljudi preveč časa porabi na internetu in 

na SSO, kar ni dobro za posameznika. Lahko privede do tega, da se ne bo več zmogel 

normalno družiti z ljudmi izven virtualnega sveta.  

https://www.snapchat.com/
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2.5 Definicija osnovnih pojmov organiziranosti in organiziranosti dela 

Organizacija je okvir, ki združuje ljudi pri izvrševanju različnih nalog. Je pa tudi sredstvo za 

usklajevanje različnih nalog na način, ki pospešuje uresničevanje organizacijskih ciljev 

(Ivanko in Brejc 1995, 102). 

Besedo organiziranje v vsakdanjem življenju velikokrat uporabljamo. Ima več različnih 

pomenov:  

 kot subjekt nam pomeni podjetje, institucijo, zavod, državno ustanovo; 

 kot struktura predstavlja niz sestavin, ki so na določen način sestavljene in medsebojno 

povezane v določene odnose;  

 kot proces nam predstavlja smiselno, povezano in usklajeno delovanje ter funkcioniranje 

določene organizacijske strukture z definiranimi cilji, katere uspešnost in učinkovitost se 

spremlja in meri. 

Organiziranost dela je način, kako se naloge porazdelijo med posameznike v organizaciji in 

način, kako se posamezniki uskladijo, da se doseže končni proizvod (izdelek ali storitev). V 

šoli na primer delovna organizacija vključuje delavce, ki nudijo upravno podporo in pomožne 

delavce, na primer oskrbnike, ki zagotavljajo, da so ustanove pripravljene na pouk. Te 

dejavnosti deloma usklajujejo sestanki osebja, deloma direktorji in njihovi pomočniki. Druga 

oblika organiziranosti dela bi bila, ko bi učitelji prevzeli tudi nekatere tajniške in pomožne 

naloge (The free dictionary 2019). 

2.6 Definicija in osnovni pojmi komuniciranja  

Beseda komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare, kar pomeni posvetovati se, 

razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci med seboj izmenjujejo informacije, 

znanje in izkušnje, se sporazumevajo, spreobračajo ali nadzorujejo ljudi, s katerimi prihajajo v 

medsebojni stik. Komuniciranje je proces prenašanja informacij z medsebojnim 

sporazumevanjem (Lipičnik 1996, 138). 

Pri komuniciranju gre za izmenjavo mnenj, posredovanje informacij, argumentiranje 

predlogov in vzpostavljanje stikov med osebami. Komuniciranje bi lahko opisali kot eno 

osnovnih dejavnosti, ki se odvija med ljudmi. V poslovnem svetu poteka znotraj vsake 

organizacije in v povezavi z zunanjim svetom. Komuniciranje je sposobnost oblikovanja, 

usklajevanja in povezovanja, ki se razvija (Baćović Dolinšek 2007). 

2.7 Vrste in načini ter dejavniki komuniciranja 

Pisno komuniciranje je oblika komuniciranja, pri katerem so nosilci sporočila napisani znaki. 

S pisnim komuniciranjem želimo doseči informiranje, prepričanje ali sodelovanje. Nosilec 
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sporočil je pisava (pisana, tiskana), to pomeni grafični zapis govorice (Možina 1998, 238). 

Napisana sporočila so lahko posredovana z osebno predajo pisnega sporočila, lahko pa so 

poslana po pošti, po posebnih kurirjih ali preko posebnih podjetij, ki se ukvarjajo s 

posredovanjem pošiljk (npr. DHL), preko računalniških komunikacijskih mrež (elektronska 

pošta) (Kavčič 2004, 99). Elektronska sporočila se od drugih oblik pisnega sporočanja 

razlikujejo predvsem po tem, da so lahko bolj neuradna in spontana in ne zahtevajo formalne 

oblike.  

Ustno komuniciranje je dopolnilo ali nadomestilo za pisno komuniciranje, ki obsega: 

nagovore, formalizirane razgovore med dvema osebama, razgovore v skupini oziroma s 

skupino ter neuradne govorice. Ustno komuniciranje ima veliko prednosti, saj je hitro, 

običajno obsega tudi povratno informiranje ter omogoča sočasno komuniciranje z več ljudmi. 

Prav tako je pomembna prednost tudi to, da ga lahko hitro oddamo. V primeru, da prejemnik 

podvomi, ali je sporočilo prav sprejel, lahko s povratnimi informiranjem hitro odkrije napako 

in sporočilo popravi. Slabosti ustnega komuniciranja se kažejo takrat, kadar si sporočilo 

podaja daljša vrsta ljudi (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 46). 

Izraz neverbalno ali nebesedno komuniciranje je najpogosteje uporabljen za označevanje 

načina komuniciranja dveh ali več sočasno prisotnih oseb z nebesednimi sredstvi. Pri tem gre 

za sporočilno delovanje vedenja – gest, izrazov obraza, orientacije v prostoru, zavzemanja 

različnih položajev v njem, dotika, vonja in tistih vidikov nebesednega izražanja, ki jih je 

mogoče ločiti od izrečenega izražanja (Selič, 2007). Nebesedno komuniciranje vključuje vsa 

prejeta oziroma oddana nebesedna sporočila. Pod to prištevamo vse vrste komunikacije, kjer 

se ne uporabljajo besede, to so: govorica telesa, osebni videz in urejenost, fonika (vloga 

zvokov v sporočanju), vloga prostora in časa in drugo (Tavčar 1995, 49). 

Pri enosmernem komuniciranju potuje sporočilo samo v eno smer. Informacija potuje od 

pošiljatelja k prejemniku brez povratne informacije. Enosmerno komuniciranje je primerno za 

posredovanje preprostih in kratkih sporočil, pri katerih ne more priti do napačnega 

razumevanja. Namenjeno je posredovanju sporočil večjemu številu prejemnikov (Mihaljčič in 

Mihaljčič Šantl 2000, 17).  

Pri dvosmernem komuniciranju potuje sporočilo v obe smeri. Komunikacija je zato bolj 

zapletena in terja več časa. Dvosmerna komunikacija je popolnejša, saj pošiljatelj prejema od 

naslovnika ves čas povratna sporočila. Takšno sporočilo je učinkovitejše za razreševanje 

nesporazumov, za usklajevanje stališč in dopolnjevanje idej (Tavčar 1995, 13). 

Formalno komuniciranje se pojavlja znotraj organizacije. Zanj je značilno, da so 

komunikacijski kanali, oblika sporočil, raven komuniciranja in drugi dejavniki komuniciranja 

formalno določeni (Možina 1998, 58). S tem sistemom je tesno povezana zasnova 

hierarhičnosti, tako da formalno komuniciranje glede na tok sporočil znotraj hierarhije 

največkrat delimo na komuniciranje navzdol, navzgor in horizontalno, ki jih prikazujemo na 
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sliki 2 (Berlogar 2001, 68). 

Neuradna oblika komuniciranja je največkrat definirana kot komunikacija, ki se med 

zaposlenimi pojavlja nenačrtovano in nima predpisane formalne organizacijske strukture ter 

ni povezana s hierarhijo. Vzrok za njen nastanek je radovednost, medsebojna privlačnost in 

socialna interakcija. Njen nastanek izvira iz potreb zaposlenih po informacijah o organizaciji 

in dogajanju v njej ter posledicah tega zanje (Berlogar 1999, 32). 

2.8 Uporaba spletnih socialnih omrežij  

Veliko ljudi ustvari račun na spletnih socialnih omrežjih z razlogom, da se pridruži neki 

skupnosti drugih ljudi s podobnimi interesi. Včasih se te skupnosti srečajo v živo na kakšnih 

dogodkih, ali pa samo med spletnim komuniciranjem delijo svoje ideje in izkušnje. Ljudje si 

tudi ustvarjajo račune (npr. Facebook ali Instagram) samo zato, da ostanejo in shranjujejo 

stike s prijatelji in družinskimi člani, od katerih so preveč oddaljeni, da bi se z njimi srečevali 

v živo in tako omogoča lažje in preprosto komuniciranje z njimi brez težav, ne glede na to, kje 

so. Iskanje pravega partnerja je tudi eden izmed motivov, zaradi katerega se ljudje odločajo, 

da naredijo profil na SSO. Obstajajo tudi SSO, ki so namenjena samo zabavi in krajšanju 

prostega časa. Mladi so največji uporabniki teh SSO, kot so Reddit ipd.   

Ta omrežja ponujajo ljudem tudi iskanje novih služb in možnost povezovanja s strokovnjaki z 

vsega sveta. Preko njih se lahko ljudje predstavijo vsem uporabnikom z raznoraznimi talenti 

in tako pridejo do želene službe ali poklica, ki ga na primer v svoji domovini ne morejo 

dobiti. Lažje je povezovanje podjetij med seboj iz vseh koncev sveta.  
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3 RAZISKAVA O VPLIVU INTENZIVNOSTI TER UČINKOV UPORABE 

SOCIALNIH OMREŽIJ NA KOMUNICIRANJE IN ORGANIZIRANOST DELA 

V poglavju predstavljamo rezultate raziskave, ki je bila opravljena med študenti dodiplomskih 

in podiplomskih študijskih programov v izbranem javnem visokošolskem zavodu. Kot so že 

mnoge raziskave v tujini in pri nas pokazale čedalje večjo odvisnost uporabe spletnih 

socialnih omrežij, so tudi naše raziskave med študenti izbrane fakultete pokazale, da ti dnevno 

veliko časa preživijo na spletnih socialnih omrežjih. Posledica tega je, da pogosto trpijo drugi 

dejavniki, kot so: hobiji, trening, učenje itd.  

3.1 Opredelitev in snovne značilnosti empirične raziskave  

V zaključni projektni nalogi smo raziskali vpliv spletnih socialnih omrežij na organiziranost 

in organiziranost dela posameznika ter na komunikacijo pri študentih menedžmenta na izbrani 

fakulteti. Namen raziskave je bilo raziskati, kako spletna socialna omrežja vplivajo na 

organiziranost dela posameznika, pozitivno ali negativno, ter kako čezmerna uporaba teh 

omrežij vpliva na komunikacijo nasploh.  

Uporabili smo vprašalnik (priloga 1), ki nam je bil glavni pripomoček za pridobivanje 

podatkov in informacij. S pomočjo vprašalnika smo pridobili podatke in informacije, ki so 

nam bile v pomoč pri zaključni analizi in interpretaciji posameznih odgovorov. 

3.2 Populacija in vzorec empirične raziskave 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika, ki ga je izpolnilo 68 študentov dodiplomskega 

in podiplomskega študijskega programa Management v izbranem javnem visokošolskem 

zavodu. Vzorec anketirancev je bil razdeljen na dodiplomske in podiplomske študente 

Fakultete za management. Razdeljeni so bili tudi glede na starost in spol ter na letnik študija.  

Anketo je sestavljalo 16 vprašanj, ki so bila prilagojena po že opravljenih raziskavah s 

tematiko, ki je podobna tej. Najprej smo spraševali anketirance po osnovnih demografskih 

podatkih, kot so: spol, starost, stopnji in letniku študija. Vsa vprašanja so bila odprtega in 

zaprtega tipa. Zastavili smo jim tudi vprašanja, pri katerih smo želeli izvedeti njihovo mnenje. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 13. 5. 2019 do 24. 6. 2019. S pomočjo programa 1KA, ki 

omogoča brezplačno spletno anketiranje, smo izdelali analizo izbranih podatkov. Rezultate 

ankete prikazujemo grafično in ponekod tudi s preglednico. Grafe in preglednice smo 

oblikovali v programu Microsoft Excel in s pomočjo programa 1KA.  

3.3 Rezultati empirične raziskave 

V prvem delu rezultatov raziskave so predstavljeni podatki, pridobljeni s pomočjo štirih 
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demografskih vprašanj (spol, starost, stopnja študija in letnik študija). Vsako nadaljnje 

zastavljeno vprašanje smo posebej opredelili, opisali in povzeli ključne ugotovitve ter 

dopolnili z našimi komentarji. Na koncu predstavitve rezultatov iz vprašalnika smo iz vseh 

podanih vprašanj podali še predloge za izboljšanje organiziranosti dela posameznika ob 

vsakodnevni uporabi spletnih socialnih omrežij in komunikacije med mladimi, ki je čedalje 

bolj priljubljena.  

3.3.1 Spol 

Preglednica 1: Spol anketiranih 

Spol Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Moški 43 63 % 63 % 38 % 

Ženski 25 37 % 37 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  

 

Slika 1: Spol anketiranih 

V prvem vprašanju smo spraševali o spolu anketirancev. Kot je na sliki 1 ponazorjeno, je 

vprašalnik izpolnjevalo 63 % moških in 37 % žensk.  

3.3.2 Starost 

Preglednica 2: Starost anketiranih 

Starost Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

19 8 11 % 11 % 11 % 

20 14 21 % 21 % 32 % 

21 9 13 % 13 % 45 % 

22 12 17 % 17 % 62 % 

23 8 11 % 11 % 73 % 

24 6 10 % 10 % 83 % 

25 5 9 % 9 % 92 % 

26 1 1 % 1 % 93 % 

27 2 3 % 3 % 96 % 

28 2 3 % 3 % 99 % 
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Starost Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

29 1 1 % 1 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  

 

Slika 2: Starost anketiranih 

Drugo vprašanje se je nanašalo na starost posameznika, ki je izpolnjeval anketo. Slika 2 

predstavlja starost anketiranih študentov. Največ študentov je spadalo v kategorijo od 19 do 

22 let (62 %), od 23 do 26 let jih je bilo 31 %, od 27 do 30 let pa 7 % študentov. 

3.3.3 Stopnja študija 

Preglednica 3: Stopnja študija 

Stopnja študija Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Študijski program 1. stopnje  62 91 % 91 % 91 % 

Študijski program 2. stopnje 6 9 % 9 % 9 % 

Skupaj 68 100 % 100 % 100 % 

 

Slika 3: Stopnja študija 

Slika 3 prikazuje, koliko anketiranih študentov je obiskovalo dodiplomski študijski program 

in koliko podiplomski študijski program. 62 študentov (91 %) je obiskovalo dodiplomski 
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študijski program in 6 študentov (9 %) podiplomskega. Rezultat je bil pričakovan, saj je   

študentov, ki so vpisani na podiplomski študijski program, bistveno manj kot študentov 

dodiplomskih študijskih programov. 

3.3.4 Letnik študija 

Preglednica 4: Letnik študija 

Letnik študija Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1. letnik 17 25 % 25 % 25 % 

2. letnik 20 29 % 29 % 54 % 

3. letnik 9 13 % 13 % 67 % 

Absolventski staž 22 33 % 33 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  

 

Slika 4: Letnik študija 

Drugi letnik je obiskovalo 18 študentov, kar je 25 %, in prvi letnik 13 študentov (18 %). Slika 

4 prikazuje letnik študija, ki ga študent na izbrani fakulteti obiskuje. Največ anketirancev je 

vpisanih v absolventski staž (33 %), prvi letnik obiskuje 25 %, drugega 29 %, najmanjši delež 

študentov, ki so odgovarjali na anketo, prihaja iz tretjega letnika (13 %).  
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3.3.5 Uporaba navedenih spletnih socialnih omrežij  

 

Slika 5: Uporaba posameznih socialnih omrežij 

  Slika 5 prikazuje uporabo posameznih spletnih socialnih omrežij med posamezniki. 

Navedena spletna socialna omrežja so Facebook, Instagram, YouTube in Snapchat. Iz  

odgovorov študentov izbrane fakultete razberemo, da sta programa Facebook in Instagram 

najbolj priljubljena med mladimi in se uporabljata zelo pogosto. Odgovor, da zelo pogosto 

uporabljajo Facebook, je izbralo 28 študentov (41 %), pogosto pa 29 študentov (43 %). 

Instagram zelo pogosto uporablja kar 25 anketirancev (38 %), pogosto pa 27 anketirancev 

(42 %). Redkokateri med anketiranimi ne uporablja programa, kot sta Facebook in Instagram. 

Mladi pogosto uporabljajo tudi program YouTube, ki je namenjen poslušanju glasbe in 

gledanju video posnetkov. Edina vrsta spletnega socialnega omrežja, ki se med mladimi 

redkeje uporablja, je Snapchat. Skoraj polovica (45 %), torej 29 anketirancev, jo uporablja 

zelo malokrat, 18 študentov (28 %) pa je sploh ne uporablja. 

3.3.6 Koliko časa na dan preživite na socialnih omrežjih? 

Preglednica 5: Čas, preživet na socialnih omrežjih 

Čas uporabe Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Do 1 uro 13 19 % 19 % 19 % 

Od 1 do 2 uri 17 24 % 25 % 44 % 

Od 2 do 3 ure 23 33 % 34 % 78 % 

Več kot 3 ure dnevno 15 21 % 22 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  
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Slika 6: Čas, preživet na socialnih omrežjih 

Slika 6 prikazuje čas, preživet dnevno na spletnih socialnih omrežjih. Največ študentov        

(33 %) uporablja spletna socialna omrežja od 2 do 3 ure dnevno. Ta odgovor je izbralo 23 

študentov. 15 študentov je izbralo odgovor več kot 3 ure dnevno. 13 študentov (19 %) 

uporablja spletna socialna omrežja manj kot 1 uro dnevno. 17 anketirancev pa je odgovorilo, 

da uporabljajo socialna omrežja od 1 do 2 uri dnevno.  

3.3.7 Koliko časa na dan povprečno komunicirate preko spletnih socialnih omrežij?  

Preglednica 6: Komunikacija preko socialnih omrežij in čas 

Čas uporabe Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Manj kot 1 uro 18 26 % 26 % 26 % 

Od 1 do 2 uri 28 40 % 41 % 68 % 

Več kot 2 uri 22 31 % 32 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  

 

Slika 7: Komunikacija preko socialnih omrežij in čas 

Slika 7 nam prikazuje, koliko časa na dan študentje povprečno komunicirajo preko spletnih 

socialnih omrežij. Kot je razvidno iz grafa, je največ anketirancev izbralo odgovor od 1 do 2 

uri. Za ta odgovor se je odločilo 28 študentov (40 %). Drugi najpogostejši odgovor je bil več 

kot 2 uri. Za ta odgovor se je odločilo 22 anketirancev (31 %). Manj kot 1 uro na dan pa 

komunicira približno 26 % anketirancev, to je 18 študentov. 
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3.3.8 Kakšen način komuniciranja vam je najljubši?  

Preglednica 7: Najljubši način komuniciranja posameznika 

Način komunikacije Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

V živo 46 66 % 68 % 68 % 

Preko SMS-sporočil 14 20 % 21 % 88 % 

Telefonski klic 4 6 % 6 % 94 % 

Pošiljanje slik, videov itd.  4 6 % 6 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  

 

Slika 8: Najljubši način komuniciranja posameznika 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kateri način komuniciranja je anketirancem najljubši in 

najbolj enostaven. 46 študentov, kar je 68 % vseh anketirancev, še vedno najraje komunicira v 

živo. Le 21 % anketirancev se je odločilo za komuniciranje preko SMS-sporočil. 6 % (4 

študenti) na vsaki strani pa je bilo odločenih, da raje komunicirajo preko telefonskega klica ali 

preko pošiljanja raznoraznih video posnetkov ali slik (najbolj popularen program za to je 

Snapchat).  

3.3.9 Kako vam je laže komunicirati? 

Preglednica 8: Najljubši način komunikacije pri posamezniku  

Način komunikacije Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

V živo 46 66 % 68 % 68 % 

Preko mobilnih napra. 22 31 % 32 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  
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Slika 9: Najljubši način komunikacije pri posamezniku 

Slika 9 nam prikazuje, da dve tretjini anketirancev (68 %) še vedno laže komunicirata v živo, 

z osebnim stikom. Ostala tretjina (32 %) raje komunicira preko mobilnih naprav. Ti rezultati 

so nas kar malo presenetili, saj čedalje več ljudi raje komunicira preko interneta oziroma 

mobilne tehnologije kakor v živo. To se najbolj opazi pri mladih ljudeh, zlasti ko se 

pogovarjajo s starejšimi prebivalci ali z uradnimi osebami. Tudi pri pogovoru so opazne 

razlike, zlasti drugačna je mimika telesa in obraza.  

3.3.10 Ali mislite, da dnevno več časa komunicirate preko spletnih socialnih omrežij ali 

osebno/v živo?  

Preglednica 9: Najpogostejši način vsakdanjega komuniciranja 

Način komunikacije Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

V živo 46 66 % 68 % 68 % 

Preko mobilnih naprav 22 31 % 32 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  

 

Slika 10: Vsakdanje komuniciranje, najpogostejši način 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketirancev, ki so odgovarjali na to, ali dnevno 

več časa komunicirajo preko mobilnih naprav ali v živo. Odgovor, ki ga je izbralo največ 

študentov, je bil preko mobilnih naprav. Ta odgovor je izbralo 25 študentov (36 %). Le en 

študent manj (24) jih je odgovorilo, da v živo. Rezultati kažejo, da ljudje čedalje hitreje 

postajajo »roboti« in se osnovni način komuniciranja počasi prenaša na mobilno tehnologijo 
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ali katero koli drugo tehnologijo, ki omogoča komunikacijo med ljudmi, vrstniki ali svojci. 

Na koncu povzamemo, da skupaj z vsemi odgovori, tudi z odgovorom oboje približno enako, 

ljudje, ki komunicirajo samo v živo, počasi postajajo manjšina, saj več ali manj že skoraj vsak 

človek opravi vsaj eno komunikacijo, če ne več, z nekom preko internetne tehnologije in 

različnih spletnih socialnih omrežjih. 

3.3.11 Menite, da se zaradi uporabe spletnih socialnih omrežij izgublja stik z ljudmi in s 

komunikacijo, kot je bila nekoč?  

Preglednica 10: Mnenje o izgubljanju stika z ljudmi in komunikacijo, kot je bila nekoč 

Izguba stika z ljudmi in komunikacijo kot nekoč Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 51 73 % 75 % 75 % 

Ne 17 24 % 25 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  

 

Slika 11: Mnenje o izgubljanju stika z ljudmi in komunikacijo, kot je bila nekoč 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketirancev o tem, ali se zaradi uporabe spletnih 

socialnih omrežij izgublja stik z ljudmi in komunikacijo, kot je bila nekoč. 73 % vseh 

anketirancev, to je 51 študentov, je odgovorilo, da opažajo, da se počasi izgublja stik z ljudmi 

in načinom komunikacije, kot je bila nekoč. Slaba četrtina (25 %) meni, da se stik z ljudmi 

kljub čedalje večjemu pritisku tehnologije ni spremenil in se tudi v prihodnje ne bo.  
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3.3.12 Ali se vam je kdaj zgodilo/se dogaja, da zapostavljate druge stvari (hobiji, delo, šola, 

treningi ipd.) zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij?  

Preglednica 11:  Zapostavljanje drugih stvari zaradi čezmerne uporabe spletnih 

socialnih omrežij 

Zapostavljanje drugih stvari 

zaradi prekomerne uporabe 

spletnih socialnih omrežij 

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Nikoli 16 23 % 24 % 24 % 

Redko 34 49 % 50 %  74 % 

Pogosto. 17 24 % 25 % 99 % 

Vedno  1  1 % ¸1 % 100 % 

Skupaj 68 100 % 100 %  

 

Slika 12: Zapostavljanje drugih stvari zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih 

omrežij 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali anketiranci zapostavljajo druge stvari zaradi čezmerne 

uporabe spletnih socialnih omrežij. Največ študentov je izjavilo, da se jim redko zgodi, da 

zapostavljajo druge stvari zaradi spletnih socialnih omrežij. Tako je odgovorila polovica 

anketirancev (49 %), 34 študentov. Odgovora »nikoli« ali »pogosto« sta bila druga 

najpogostejša. Izbralo ju je približno po 25 % anketirancev.  
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3.3.13 Se kdaj dogaja, da se zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij teže 

organizirate delo, se teže skoncentrirate?  

Preglednica 12:  Slabša koncentracija za učenje in delo zaradi čezmerne uporabe 

socialnih omrežij 

Slabša koncentracija za učenje in 

delo zaradi prekomerne uporabe 

socialnih omrežij 

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Nikol. 11 16 % 16 % 16 % 

Redko 34 47 % 49 %  66 % 

Pogosto. 22 31 % 33 % 99 % 

Vedno  1  1 % ¸1 % 100 % 

Skupaj 68 96 % 100 %  

 

Slika 13: Slabša koncentracija za učenje in delo zaradi čezmerne uporabe socialnih 

omrežij 

To vprašanje je podobno prejšnjemu, vendar smo tukaj želeli izvedeti, ali se zaradi čezmerne 

uporabe spletnih socialnih omrežij študentje slabše koncentrirajo za učenje ali raznorazno 

delo, ki ga upravljajo. Tu tu je polovica anketirancev (49 %) odgovorila, da se jim redko, 

občasno dogaja, da se jim poruši koncentracija pri učenju ali delu zaradi omenjenih 

dejavnikov. Drugi najpogostejši odgovor je bil »pogosto«. Pri tem odgovoru je 22 študentov 

(33 %) odgovorilo, da se jim redno dogaja, da so slabše skoncentrirani in usmerjeni na delo 

ali učenje. Samo 11 anketirancev je odgovorilo, da jih tehnologija in spletna socialna omrežja 

ne motijo pri opravljanju dela. 
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3.3.14 Ali menite, da čezmerna uporaba spletnih socialnih omrežij škoduje?  

Preglednica 13: Škodovanje čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij  

Čezmerna uporaba spletnih 

socialnih omrežij škoduje 

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 61 87 % 90 % 90 % 

Ne 7 10 % 10 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  

 

Slika 14: Škodovanje čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij  

  Slika 14 prikazuje skoraj enoglasno strinjanje z vprašanjem, ali čezmerna uporaba spletnih 

socialnih omrežij škoduje. 61 anketirancev od skupno 68 je dejalo, da te vrste omrežij 

škodujejo. Le peščica anketirancev (10 %) se ne strinja s tem, da so spletna socialna omrežja 

negativna.  

3.3.15 Ali menite, da čezmerna uporaba spletnih socialnih omrežij vpliva na organiziranost 

dela (planiranje, izvedba) posameznika? 

Preglednica 14: Vpliv čezmerne uporabe SSO na organiziranost dela posameznika 

Vpliv čezmerne uporabe SSO na 

organiziranost dela posameznika 

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Da 48 69 % 71 % 71 % 

Ne 20 29 % 29 % 100 % 

Skupaj 68 97 % 100 %  
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Slika 15: Vpliv čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij na organiziranost dela 

posameznika 

S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali SSO vplivajo na organiziranost dela posameznika. 

Približno tretjina anketirancev (29 %) je izjavila, da nimajo težav z organiziranostjo dela 

(planiranje, izvedba). Ostalih 48 anketirancev, ki predstavljajo približno dve tretjini vprašanih 

(69 %), pa meni, da imajo težave z organiziranostjo dela. 

3.3.16 Katere negativne lastnosti opazite pri sebi zaradi čezmerne uporabe socialnih 

omrežij? 

 

Slika 16: Negativne lastnosti zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij 

Pri zadnjem vprašanju v anketi nas je zanimalo, kakšne posledice (negativne) opažajo 

študentje zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij. Največ študentov je priznalo, 

da je zanje največja negativna lastnost ta, da se premalo gibljejo. Druga dva najpogostejša 

odgovora sta bila dekoncentracija (pri učenju, delu itd.) in utrujenost. Na te tri odgovore je 

odgovorilo polovica anketirancev. 12 % študentov je zatrdilo, da ne opazijo nobene negativne 

lastnosti zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij. 
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3.4 Interpretacija ter komentarji o ugotovitvah iz empiričnega dela raziskave 

V raziskavi o odnosu spletnih socialnih omrežij na komuniciranje in organiziranost dela je 

sodelovalo 68 študentov (43 moških in 25 žensk) dodiplomskega in podiplomskega 

študijskega programa na izbrani fakulteti. Anketirani so bili študentje in Fakultete za 

management. V anketo so bili vključeni študentje od prvega letnika do absolventskega staža 

na fakulteti. Na osnovi rezultatov analize vprašalnika smo ugotovili, da so odgovori, ki so jih 

podali študentje, zelo zanimivi.  

Najbolj priljubljeni spletni socialni omrežji med mladimi sta Instagram in Facebook, kar je 

razumljivo, saj na svetu ti dve socialni omrežji najbolj prevladujeta in njihovo število 

uporabnikov iz dneva v dan narašča. Čas, ki ga preživijo študentje na spletnih socialnih 

omrežjih, nas je presenetil, saj smo menili, da bodo odgovori drugačni, kakor smo jih 

analizirali. Od 2 do 3 ure je bil odgovor, ki so ga anketiranci najpogosteje izbrali. Glede 

vprašanja o komunikaciji preko navedenih omrežij pa so študentje najpogosteje izbrali 

odgovor od 1 do 2 uri. Analiza nas je privedla tudi do zaključka, da mladi v večini še vedno 

komunicirajo v živo, vendar je tretjina takih, ki raje komunicirajo preko mobilnih naprav. 

Mladi so bili skoraj soglasni v odgovoru, da se način komunikacije čedalje bolj spreminja  ter 

da je čezmerna uporaba spletnih socialnih omrežij škodljiva. Ugotovili smo tudi, da se zaradi 

čezmerne uporabe teh omrežij študentje težko skoncentrirajo za delo ali učenje. Dogaja se 

tudi, da mladi zapostavljajo raznorazno delo ali študij zaradi teh omrežij. Negativne lastnosti, 

ki jih opažajo, so po večini utrujenost, premalo gibanja in dekoncentracija.  

3.5 Predlogi za izboljšanje organiziranosti dela in komuniciranja  

Na osnovi analize vprašalnika smo ugotovili, da mladi veliko časa preživijo na spletnih 

socialnih omrežjih (najbolj pogost odgovor od 2 do 3 ure). Ta omrežja so privedla do neke 

vrste odvisnosti pri mladih, saj so z njo povezani bolj ali manj vsi in tudi način vsakodnevne 

komunikacije in življenje nasploh je zelo povezano z navedenimi omrežji. Zanimivo je, da se 

študentje zavedajo problematike, ki jo analiziramo (komunikacija in organiziranost dela 

posameznika), vendar jo je skoraj nemogoče popraviti ali izboljšati zaradi vsakodnevnih 

novosti, ki jih prinašajo spletna socialna omrežja. Stvar posameznika je, koliko časa bo 

namenil tem zadevam in ali se bo z njimi poistovetil ali ne. Res je tudi, da je družba tudi 

posledični krivec glede te tematike, saj si nekateri ne predstavljajo več življenja brez uporabe 

navedenih omrežij. Tako kot vsaka stvar ima tudi ta pozitivne vplive in negativne, vendar 

menimo, da je več negativnih lastnosti povezanih s spletnimi socialnimi omrežji kakor 

pozitivnih.  

Na osnovi analize vprašalnika je bilo opaziti, da se komunikacija in njen način vidno 

spreminjata, vsaj med mladimi je to vidno. Večina mladih še vedno raje komunicira v živo, 

vendar je ta način komunikacije pogosto povezan s socialnimi omrežji. S tem menimo, da je 
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vse težje voditi pogovor, če ni vpleten kakšen dogodek ali tema, ki se dogaja na spletnih 

socialnih omrežjih. Opaziti je, da je vse teže vzpostaviti stik s starejšimi generacijami, sploh 

zaradi tega, ker starejši  v večini ne uporabljajo spletnih socialnih omrežij in se z njimi še niso 

srečali ali si ne želijo. Spletna socialna omrežja vidimo zaradi tega zelo negativno, saj je 

opazno, da se mladi raje zapirajo v »svoj lastni svet«, kjer imajo svoj ustvarjeni profil, 

prijatelje in hobije, ki jih veselijo in ki jih želijo povezovati z drugimi ljudmi na teh omrežjih. 

Opaziti je tudi, da mlajše generacije teže stopijo v stik s starejšimi, bodisi so to sodelavci na 

delu ali pa neznane osebe. Tudi druženje se je posledično zaradi teh omrežij spremenilo, 

mladi zdaj raje preživljajo čas doma »za štirimi stenami«, povezani na omrežja, kakor da 

odidejo iz hiše in se družijo z vrstniki ali s svojci. Tudi druženje v javnosti je postalo zelo 

povezano s socialnimi omrežji, saj ljudje čedalje več časa preživijo na mobilnih napravah, 

četudi se družijo s prijatelji ali z znanci..  

Glede organiziranosti in organiziranja dela posameznika je opaziti, da mladi zaradi čedalje   

pogostejše uporabe spletnih socialnih omrežij zapostavljajo druge stvari (hobiji, študij, delo 

itd.). Z analizo, ki smo jo opravili, smo ugotovili, da večina mladih zapostavlja delo, študij, 

hobije. Zanimivo je, da odgovori v anketi prikazujejo, da študentje vedo, kakšen negativni 

vpliv imajo spletna socialna omrežja  na vse ostali stvari, vendar so spremembe pri 

posamezniku neznatne. Delovni in prosti čas v dnevu bi bilo treba organizirati tako, da bi 

študentje znali sami pri sebi postaviti mejo med časom, ki je namenjen uporabi spletnih 

socialnih omrežij, in časom, kjer so pomembne druge stvari (delo, hobiji, študij ipd.).   

Študentje radi zapostavljajo delo, hobije in študij zaradi čezmerne uporabe navedenih omrežij. 

Predlog v tem primeru bi bil, da se mobilne naprave ali druge naprave uporabljajo samo po 

končanem delu ali študiju, vendar je stvar posameznika, ali bo lahko zdržal toliko časa brez 

tehnologije. V času, kjer je tehnologija prisotna prav povsod, je težko zahtevati od ljudi, da se 

odrečejo uporabi te tehnologijo. Vsak posameznik pri sebi naj bi si določil, koliko časa 

dnevno bo uporabljal spletna socialna omrežja, ter ali bodo ta omrežja prisotna v vseh fazah 

življenja.  

Glede na analizo, ki smo jo naredili pri študentih, lahko zatrdimo, da je zasvojenost in 

zapostavljanje drugih stvari, kot so hobiji, delo ali študij, stvar posameznika, ki naj bi se 

naučil samokontrole glede uporabe navedenih omrežij, ter ali bodo ta omrežja »vodila« 

oziroma krojila njegovo življenje, ali pa bodo samo sprostitev in lažje preživljanje prostega 

časa. Tehnologija nam je podana v roke že od samega začetka in trenutno je omogočeno 

brezplačno upravljanje spletnih socialnih omrežij, zato je toliko milijonov ljudi povezanih 

vsakodnevno s temi omrežji. Predlog mladim je, da si sam pri sebi ustvarijo sliko, koliko 

dejansko mu pomenijo ta omrežja in če lahko s pretirano uporabo zadovoljujejo tudi druge 

stvari, kot so sam študij, delo in hobiji. Tehnologija se bo stalno spreminjala in dopolnjevala, 

zato je na nas samih, ali se jim bomo dokončno prepustili ali pa bomo z njimi živeli v sožitju 

toliko, da ne bodo zapostavljene tudi druge stvari okoli nas. 
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Glede na način komuniciranja menimo, da se žal ne morejo narediti drastične spremembe, saj 

je tehnologija nasploh zajela vsa področja našega življenja. Tehnologija se vsak dan razvija 

tako v negativno kot pozitivno smer in tudi pri spletnih socialnih omrežjih je podobno. Veliko 

ljudi je povezanih z navedenimi omrežji in posledično je tudi komunikacija prilagojena  tem 

dejavnikom, ki krojijo naša življenja.  
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4 SKLEP 

Tehnologija in posledično s tem tudi spletna socialna omrežja iz dneva v dan naraščajo in se 

posodabljajo in tudi dopolnjujejo, kar prinaša pozitivne in negativne posledice v naših 

življenjih. Spletna socialna omrežja imajo svoje prednosti in slabosti, vendar ne bi smeli 

pozabiti na previdnost in zmernost pri njihovi uporabi. Pošiljanje raznih sporočil, video 

posnetkov, slik, objavljanje statusov in slik ter branje člankov po več ur dnevno škoduje tako 

osebnemu razvoju kot tudi sami organiziranosti dela pri posamezniku ter tudi načinu 

komuniciranja z drugimi ljudmi. Čezmerna uporaba ne vpliva samo na stres, slabšanje vida, 

pomanjkanje koncentracije, utrujenost, premalo dnevnih dejavnosti in podobno, ampak gre 

tudi zapravljenega časa po nepotrebnem. V to smer ne štejemo ljudi, ki so jim ta omrežja na 

voljo kot sredstvo za zaslužek, ali pa preko njih oglašujejo svoja podjetja ali obrti. Delovni in 

prosti čas v dnevu bi bilo treba organizirati tako, da bi študentje znali sami pri sebi postaviti 

mejo med časom, ki je namenjen uporabi spletnih socialnih omrežij, in med časom, kjer so 

pomembne druge stvari (delo, hobiji, študij ipd.).  

Zaključno projektno nalogo smo sestavili v dveh ločenih delih. Prvi del je teoretični. S  

pregledom strokovne literature in internetnih virov smo predstavili definicijo spletnih 

socialnih omrežij, vrste in značilnosti teh omrežij, najpopularnejša SSO, njihove prednosti in 

slabosti. Opisovali smo tudi pojem organiziranosti in komuniciranja ter vrste in načine 

komuniciranja, ki se pojavljajo vsakodnevno. Drugi del zaključne projektne naloge 

predstavlja empirični del, v katerem smo predstavili raziskavo, izvedeno med študenti   

Fakultete za management.  

Raziskava nam je pokazala, da študentje v veliki meri uporabljajo SSO, in to ne samo eno, 

temveč več različnih. Uporabljajo jih po več ur na dan, četudi trdijo, da so SSO negativna za 

človeka samega. Negativna so za organiziranje dela posameznika (delo, hobiji, študij ipd.) ter 

za način komuniciranja med mladimi, ki naj bi se z uporabo SSO in z razvojem tehnologijo 

vidno spreminjal.  

V zaključni projektni nalogi smo dosegli zastavljeni namen in dosegli načrtovane cilje. Z 

rezultati, pridobljenimi v raziskavi, smo zasnovali predloge, s katerimi naj bi izboljšali ali pa 

olajšali dejavnike komuniciranja in organiziranja dela. Na koncu je vsak posameznik pri sebi 

odgovoren, kako pogosto in na kakšen način preživlja svoj čas na SSO, da s tem ne bi 

zapostavljal drugih stvari okoli sebe in da bo znal brez pomoči SSO vzpostavljati stik z ljudmi 

v realnem svetu. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju 
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ANKETA 

Pozdravljeni, sem Tilen Resnik, absolvent Univerze na Primorskem, Fakultete za 

management. Pišem zaključno projektno nalogo o vplivu intenzivnosti in razširjenosti 

uporabe socialnih omrežij na komunikacijo in organiziranost dela študentov. Prosim, da si 

vzamete nekaj časa in izpolnite anketo, ki mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge. 

Sodelovanje v anketi je anonimno. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vas čas.  

 

1. Spol:   

a) Moški. 

b) Ženski.  

2. Starost (možnost izbora od 19 do 30 let):  

______ 

 

3. Stopnja študija  

a) Študijski program 1. stopnje (dodiplomski program). 

b) Študijski program 2. stopnje (podiplomski program). 

4. Letnik študija  

a) 1. letnik. 

b) 2. letnik. 

c) 3. letnik.  

d) Absolvent. 

5. Uporaba spodaj navedenih spletnih socialnih omrežij? Ustrezno označite.  

 Zelo pogosto Pogosto Redko Nikoli 

Instagram  

Facebook 

YouTube 

Snapchat  

6. Koliko časa na dan preživite na socialnih omrežjih? 

a) Manj kot 1 uro.  

b) Od 1–2 uri. 

c) Od 2–3 ure.  

d) Več kot 3 ure dnevno. 

7. Koliko časa na dan povprečno komunicirate preko spletih socialnih omrežjih?  

a) Manj kot 1 uro. 

b) Od 1–2 uri. 

c) Več kot 2 uri.  
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8. Kakšen način komuniciranja vam je najljubši?  

a) V živo. 

b) Preko SMS-sporočil.  

c) Telefonski klic.  

d) Pošiljanje slik, videov itd.  

9. Kako vam je laže komunicirati? 

a) V živo.  

b) Preko mobilnih naprav.  

10. Ali menite, da dnevno več časa komunicirate preko spletnih socialnih omrežij ali osebno/ 

v živo? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Oboje približno enako.  

11. Menite, da se zaradi uporabe spletnih socialnih omrežij izgublja stik z ljudmi in 

komunikacijo, kot je bilo nekoč?  

a) Da. 

b) Ne.  

12. Ali se vam je kdaj zgodilo/ se dogaja, da zapostavljate druge stvari (hobiji, delo, šola, 

treningi, ipd.) zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij? 

a) Nikoli.  

b) Redko. 

c) Pogosto. 

d) Vedno. 

13. Se vam kdaj dogaja, da zaradi čezmerne uporabe spletnih socialnih omrežij teže 

organizirate delo, se teže skoncentrirate na delo?  

a) Nikoli. 

b) Redko.  

c) Pogosto.  

d) Vedno.  

14. Ali menite, da čezmerna uporaba spletnih socialnih omrežij škoduje?  

a) Da.  

b) Ne.  

15. Ali menite, da čezmerna uporaba spletnih socialnih omrežij vpliva na organiziranost dela 

(planiranje, izvedba) posameznika?  

a) Da.  
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b) Ne.  

16. Katere negativne lastnosti opazite pri sebi zaradi uporabe socialnih omrežij? Možnih je 

več odgovorov. 

a) Stres. 

b) Dekoncentracija.  

c) Okvara vida.  

d) Utrujenost.  

e) Premalo gibanja.  

f) Nobene.  

g) Drugo: ______________ 
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